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إال أن األمر  ،يمجؤون إلى القوة إلقتضاء حقوقيم والدفاع عنيا غالبا ماكان الناس        
عمى عاتقيا بواسطة إحدى سمطاتيا الثالث المتمثمة ذلك تغير مع ظيور الدولة التي أخذت 

أحد أىم األسس والركائز التي تضمن إستقرار وبالتالي صار القضاء  ،في السمطة القضائية
تنظيم السمطة عمى  دولأغمب دساتير ال عممت ليذا. المجتمع عن طريق تحقيق العدالة

عن طريق ضمان المحافظة عمى وىذا القضائية بإعتبارىا حامية المجتمع والحريات 
 .(1)الحقوق األساسية لألفراد

معترف بو لكل شخص دون  ادستوري االمجوء إلى القضاء حقمن وقد جعمت الدولة        
ن كان يجوز تقييده فيو من الحقوق العامة وال يجوز التنازل عنو بصفة مطمقة ، (2)تمييز وا 
تحديد آجال رفع بعض الدعاوى أو إحترام بعض الشكميات التي  حالةكعدة حاالت،  في 

    .(3)نص عمييا القانون

إن رفع الدولة حق التقاضي لمصاف الحقوق الدستورية يرسي ثقة األفراد في        
محاط بضمانات منيا إستقاللية السمطة القضائية التي يجب أال تمارس  ولكون القضاء العام

، وأيضا المساواة بين جميع األفراد أمام القضاء وجعمو في متناوليم (4)إال في إطار القانون
 ز.ــدون أي تميي

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 "، تحمي السمطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن لمجميع ولكل واحد المحافظة عمى حقوقيم األساسية " (ــ1  
م ـي رقـاسـوم الرئـوجب المرســادر بمـصية، ـية الشعبـقراطـرية الديمـزائـلجورية اـــور الجميـــمن دست 931 ادةمفـي ذلك ال رــأنظ
 84اء ــتي إستفــو فــميادق عـــور المصـــل الدستـديـــص تعـدار نـــق بإصــعمـ، يت9119ر ــمبـديس 7ي ـؤرخ فـــم ،19-834

 ، معدل ومتمم.9119ديسمبر  4مؤرخة في  ،79ر عدد  ، ج9119نوفمبر
 .. الكل سواسية أمام القضاء، وىو في متناول الجميع ويجسده إحترام القانون". . من الدستور عمى: " 981تنص م  (ــ2  
، 8112ون، ـــج، بن عكن م ، د8زائري، ط ـــائي الجضـــام القظــــر، النــــن بوبشيار ــــد أمقــــدد محنـــر في ىذا الصـــأنظ (ــ3  

 .  88-89ص 
 إستقاللية السمطة القضائية.من الدستور الجزائري عمى  934تنص م  (ــ4  
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ذا كان المجوء إلى القضاء يكفل تحقيق       لة بفضل الضمانات التي داالع الدعوى وا 
التي أغرقت المحاكم وأثقمت الكثيرة القضايا ك معوقاتذلك ال يخمو من بعض التحيطو فإن 

التقاضي باإلضافة إلى بطء إجراءات وذلك ، كاىل القضاة مما إنعكس سمبا عمى عمميم
، ائيةـرارات القضـذ األحكام والقـرض تنفيـعوبات التي تعتـر من ذلك الصـواألكث ،دىاـوتعقي
اد ـــغائن واألحقــد الضــأنو توليــالي من شــائية وبالتـومة القضـالخص رـسي ر فيــا يؤثـم ووى
  يا.   ـرافـــن أطـبي

طرقا أخرى لحل  ،ولمقضاء عمى ىذه السمبيات التي تعيق العدالة نظمت الدولة       
يجاد حمول   من القضاءالنزاعات بدال من شأنيا فك الخناق عن مختمف الجيات القضائية وا 

وىذه ، مما يجعميم يشعرون باإلنصاف والطمأنينة وبالتالي بتحقق العدالة الخصوم ترضي
تسوية النزاعات، فيي وسائل تمجأ إلييا لالطرق البديمة عن قضاء الدولة عبارة عن آليات 

إستصدار حكم  دونبطريقة ودية  (1)عة من أجل التوصل إلى حل خالفاتيااألطراف المتناز 
  قضائي من شأنو أن يفرض ما فصل فيو عمى الخصوم.

اء. ـىي القضمية لذلك ـود وسيمة أصـوجات رق البديمة لحل النزاعـوتعني عبارة الط       
فاألصل في األطراف المجوء إلى المحاكم القضائية التابعة لمدولة لحل خالفاتيم، لكن طول 
اإلجراءات وتكاليفيا المالية وأيضا الرغبة في السرية والفعالية والسرعة ىو ما يدفع لمجوء 

وسائل تمكن من إيجاد حمول مقبولة من أطراف النزاع بدال  التي تعتبر (2)إلى ىذه الطرق
  يم وديا إنماـخالفات لـو حـون نحــوم الذين يتجيـعمميا الخصو  .اء وذلك بشكل وديـمن القض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

،  marocdroit.com منشـور عمى المـوقع ربي،ـــــون المغـالقان اضي فيــديمة لمتقـائل البـريش، الوسـد الرزاق عـعب (ــ1  
مجمة المحكمة في القانون التونسي،  الطرق البديمة لحل النزاعاتأنظر أيضا التعريف الذي أورده عامر برورو،  .8ص 

 .389، ص 8114(، 9ج عن الطرق البديمة لحل النزاعات ) 99و 92العميا، عدد خاص باليومين الدراسيين 
  أن: B.WEITZEL و F.JACQUOT وقد أورد كل من (ــ2  

«Les motifs du recours à un mode alternatif de règlement des différends tiennent le plus souvent à un 

souci de discrétion et un souci d’efficacité et de rapidité» ; François JACQUOT et Barbara 

WEITZEL, Le règlement de litiges (le guide juridique du commerçant électronique), 

www.jurisint.org, p 206.  

http://www.jurisint.org/
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يقومون بذلك عادة بيدف تجنب القيود اإلجرائية التي ترافق حميا عن طريق القضـاء، فيم 
تعقيد الخالف بالشكميات المتعددة،  وتؤدي إلى يرون أن ىذه القيـود تسبب ضياعا لموقت
ولة من ـول مقبـومة وذلك ما يصعب إيجاد حمـكما تعمل عمى الزيادة من حدة الخص

 . (1)نـــرفيـالط

مبكرا  لواليات المتحدة وبريطانيا تيتديجعل الدول األنكموسكسونية خاصة ا وىو ما       
، حيث أدمجتيا في أنظمتيا القضائية نظرا لما تحققو من مزايا. وقد ديمةبال رقطالإلى 

 les modes  عبارة رقطى ىذه الا التي أطمقت عمسفرنمنيا أخرى تبعتيا في ذلك عدة دول 

 alternatifs de règlement des conflits (MARC)  أن: ينؤلفيذكر هنا بعض المو 

L’appellation la plus couramment utilisée en français est celle de Modes 

Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC), mais d’autres dénominations 

sont parfois employées telles que: le Règlement Alternatif des Différends 

(RAD) ou la Résolution Amiable des Différends
(2)

.  

التي  alternative dispute resolutionارة وية لعبترجمة لغ les MARDارة فعب       

مرة في الدول األنكموسكسونية، وىي تعني في األصل البحث عن طريق  إستعممت ألول
 common law  أسيل، أسرع وأقل تكمفة من اإلجراءات المتناقضة لمقانون العرفي

(3)
.  

إال أنيا تعتبر حديثة من حيث المكانة البارزة التي وقد ظيرت الطرق البديمة قديما       
صارت تحتميا في الفكر القانوني واإلقتصادي عمى المستوى العالمي، حيث أصبح المجوء 

 را لمتطور السريعمبية متطمبات األعمال الحديثة نظإلييا في وقتنا الحالي أمرا ممحا قصد ت
   األفــراد ومـا اتــعالق ابكــذا تشـة وكــبأنواعيا المختمفدمات ــارة والخــالتجأنمــاط مر في ـوالمست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     1)- Xavier LAGARDE, Droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges, in revue de 

l’arbitrage, n
o
 3, 2001, Litec, Paris, p 424.                                                                       

    2)- Voir Anne METTETAL, Du retour au juge dans le règlement transactionnel des conflits, in 

revue de la recherche juridique (droit prospectif), presses universitaires D’AIX-MARSEILLE, n° 4, 

2004, p 2244.                                                                                                                                  

     3)- Dominique BROWN-BERSET et Matthias SCHERER, Les modes alternatifs de règlement 

des différends dans le domaine de la construction, www.seniorsinfo.nsw.gov.au. 

http://www.seniorsinfo.nsw.gov.au/
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عنيا، والحاجة الممحة إلى السرعة  المعامالت الناشئة في تعقيدنتج عن ذلك التطور من 
والفعالية الضرورية لمبت في النزاعات التي لم تعد الجيات القضائية قادرة عمى اإليفاء بيا. 

عمى وضـع مجمــوعة من القوانيـن التي  اىدةــل الدول جـعي أن تعمـأضحى من الطبي لذا
ق وتثبيت العدالة ـالة لتحقيـأداة فعون بذلك ـك، لتتنظـم الوسـائل البـديمة وتضـمن تطبيـقيا

 .(1)وقـــيانة الحقـوص

وأشخاص من أشخاص القانون العام أمام كل  الطرق البديمةالمجوء إلى يفتح و        
ن كان األمر بالنسبة لألشخاص العاديين ال يطرح أي القانون الخاص عمى السواء ، وا 

مشكل في ىذا المجال، فإن الصعوبة تنشأ عندما يتعمق األمر باألشخاص المعنوية العامة 
نظرا لمطابع اإلستثنائي الذي يشكمو كل من النظام القانوني والقضائي الذي يحكميا، والذي 

صمحة العامة عن طريق إشباع الحاجات ىيئات أنشئت خصيصا لتحقيق الميرجع لكونيا 
 الطرق البديمةوبالتالي فيي ليست أشخاصا عادية مما يجعل حل منازعاتيا بواسطة  .العامة

 وىو ،يواجو عدة عقبات لكون أن ىذه الطرق في الحقيقة من وسائل القانون الخاص
يجعميا تصطدم بعدم إمكانية نقميا إلى المجال اإلداري أو عمى األقل عدم إمكانية تطبيقيا 

واألشكال التي تطبق وفقيا في القانون الخاص، ىذا من جية، ومن جية بنفس الطريقة 
نظرا  (2)يصطدم بعدم الجدوىقد أخرى فإن المجوء إلى ىذه الوسائل في المادة اإلدارية 

 لتي قد ال تمتزم بالجدية عند لجوئيا إلى ىذه الطرق.لتعنت اإلدارة ا

ذ باإلزدواجية ولتذليل ىـذه العقبات عممت معظم القوانين اإلجـرائية فـي الدول التي تأخ      
 القضائية بما يمي:  

 نون الخاص مع الخصوصية اإلدارية.ـــ أقممة وسائل القا           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد أنوار ناجي، مدى فعالية الوسائل البديمة لحل النزاعات وعالقتيا بالقضاء، منشور عمى الموقع  (ــ1  

www.majalah.new.ma .   
أنيس فيصل قاضي، دولة القانون ودور القاضي اإلداري في تكريسيا في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة الماجستير  (ــ2  

نة، ـوري، قسنطيــعة منتـام، جامـم القانون العـوق قســـة الحقـية، كميـة والسياسـسات اإلداريـؤسـرع المــام فــون العـفي القان
 .977، ص 8111-8191

http://www.majalah.new.ma/
http://www.majalah.new.ma/
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عطائو صالحيات تيدف أساسا إلـى الوقاية ـــ             توسيع سمطات القاضـي اإلداري وا 
      .(1)فيما تقوم بو من أعمالمن الحاالت الالقانونية ولحمل اإلدارة عمى اإللتزام بالشرعية 

القضاة  والمؤشر عميو من طرف ـــ تصنيف اإلتفاق الذي يصل إليو الخصوم           
 السندات التنفيذية التي تكون قابمة لمتنفيذ الجبري.  ضمن 

أما بالنسبة لمجـزائر فإن تطـور مجتمعيا في مختمف الميـادين وال سيما التجـارة        
اجة إلى السرعة والفعالية، صار من الضروري إيجاد ج عن ذلك من حوالخدمات وما نت

دل وفعال مع ايم بشكل سريع وعـيمكن لألطراف من خالليا حل خالفات آليات قانونية
. ليذا ومسـايرة لمتطـور القانوني (2)ائيةعادة في الجيات القضـ وفرـتت رية الـمنحيم مرونة وح

رع ـرنة العدالة، عمل المشالدول، ورغبة منو فـي إصالح وعص ائي فـي مختمفوالقض
 11-14ون رقم ـوجب القانـزاعات وذلك بمـديمة لحل النـائري عمى تبني الطرق البالجز 

، وىـذا في الكتاب الخامس منو تحت عنوان (3)المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
 ."الطرق البديمة لحل النزاعات"

وألن المشرع الجزائري قد أخذ بالطرق البديمة كآليات لحل النزاعات حديثا، فمن        
ا ىو إطارىا ـزاع ومـراف النـاحة ألطـمت اراتـكل خيـات التي تشـديد ىذه اآلليــروري تحـالض

الطرق تتمثل ما فيوىو ما يشكل دراسة تكون بمثابة الجواب عن السؤال التالي:  .القانوني
 ؟قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تبناهاالبديلة لحل النزاعات 

 دنية ــراءات المــون اإلجـانفي قزاعات ــل النــديمة لحــرق البـري تبنى الطـزائــرع الجـفالمش       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرحمن  ممحق أول، ،قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةتقديم مشروع  من أىم مقاطع كممة وزير العدل بمناسبة (ــ1  
 .4، ص 8111رات بغدادي، الجزائر، ، منشو 8، ط قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةشرح ، بربارة
عن الطرق البديمة لحل  99و 92مجمة المحكمة العميا، عدد خاص باليومين الدراسيين كمال فنيش، الوساطة،  (ــ2  

  . 291، ص 8114(، 8ج النزاعات )
، 89عدد  ج ردنية واإلدارية، ـمن قانون اإلجراءات المـتضي، 8114فبراير  82ؤرخ في ـم، 11-14قانون رقم (ــ 3  

 .  8114أبريل  83صادرة في 



 مقدمة
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والذي ينقسم إلى بابين، يشمل األول كل من الصمح منو واإلدارية في الكتاب الخامس 
والوساطة أما الثاني فيتطرق إلى التحكيم. وىكذا يظير أن المشرع قد أخذ بثالث طرق 

الصمح، الوساطة والتحكيم، وكميا ترمي إلـى تحقيق غاية واحدة ومشتركة تتمثل  ىيبديمة 
 . (1)في حسم النزاع بمرونة وليونة

انون وقد سبق لممشرع الجـزائري وأن تعـرض إلى كل من الصمح والتحكيم في ق       
اإلجراءات انون قيأخذ بالوساطة إال بصدور ، إال أنو لم (2)اإلجراءات المدنية الممغى

نظرة سريعة عمى نصوص المواد المنظمة ليذه الطرق البديمة نجد وبإلقاء  .المدنية واإلدارية
بأن المشرع لم يتطرق إلى الصمح والوساطة اإلتفاقيين بل إكتفى بتنظيم الصمح والوساطة 

ما مما يجعل مني ،القضائيين كإجراءين يتم إعماليما بمناسبة رفع دعوى أمام القضاء
. أما التحكيم فيو طريق بديل لحل ن بالدعوى القضائيةميمتصقين بديمين لحل النزاعات يطر 

 .بمناسبة رفع دعوى قضائية يتمال  خارج عن سياق القضاء لكونو النزاعات

مطرق البديمة لحل النزاعات التي تبناىا ل التعرضوعميو فاليدف من ىذه الدراسة ىو        
وتبيان مفيوميا وتوضيح كيفية ممارستيا من خالل  واإلدارية،قانون اإلجراءات المدنية 

لى إجراءاتيا، وىذا بإتباع  برز أىمية منيج تحميمي وصفي يالتطرق إلى مجال تطبيقيا وا 
الصمح والوساطة ىذه الطرق كآليات فعالة لحل النزاعات بدال من القضاء، بداية من 

وصوال إلى التحكيم كطريق بديل  و )فصل أول(، الدعوى القضائيةب متصمةيمة بد كطرق
 ل ثان(.ـ)فص غير متصـل بيا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1)- " Il y a une très grande diversité des modes alternatifs. Cependant, ils partagent tous la même 

finalité: éteindre les litiges en douceur " ; Jean-Jacques DAIGRE, La pratique des modes alternatifs, 

Colloque de Deauville, organisé le 12 et 13 juin 1999 par l’Association Droit et Commerce, 

concernant "le contrat au secours de l’entreprise", revue de jurisprudence commerciale, France, p 70. 

 يـادرة فــ، ص87ددــع ج رة، ـدنيـراءات المــون اإلجــانـمن قـ، يتض 9199و ـــونيـي 4ي ـؤرخ فـم، 928-99م ـر رقـأم(ــ 2  
 .11-14بموجب القانون رقم  ، ممغى9199 يونيو 1



 

 

 

 الفصل األول

 الطرق البديلة لحل النزاعات
 ةــائيــلة بالدعوى القضــصــالمت
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في كؿ مف الصمح الدعوى القضائية ب المتصمةلحؿ النزاعات تتمثؿ الطرؽ البديمة        
قانوف اإلجراءات المدنية الباب األوؿ مف الكتاب الخامس مف والوساطة، حيث يتطرؽ 

، وىي كميا مواد جديدة تتعمؽ 1005إلى  990مادة مف  16 بمقتضى إلييا واإلدارية
نظرا لمتطور الياـ  قانوف اإلجراءات المدنية الممغىبمواضيع مستحدثة لـ تكف واردة ضمف 

حيث أعاد المشرع النظر في غالبية  ،مؤخراالذي عرفتو المنظومة التشريعية الجزائرية 
لقانوف القوانيف فعدؿ البعض وعوض البعض بقوانيف أخرى بعد إلغائيا. وىذا ما حدث 

إعداده خبلؿ مدة تـ والذي  09-08الذي ألغي بموجب القانوف رقـ اإلجراءات المدنية 
يض سنوات مف التحضير والدراسة والمقارنة مع أحدث القوانيف بغرض تعو  خمسدامت 

 سابقو مسايرة لمتطورات السريعة التي شيدتيا وتشيدىا الجزائر في جميع مناحي حياتيا
 .(1)السياسية، اإلقتصادية واإلجتماعية

لـ يصدر في شكؿ تعديؿ أو  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةويعني اإللغاء أف        
 رقـ عمى إلغاء أحكاـ األمر منو 1064إتماـ لقانوف اإلجراءات المدنية، حيث نصت المادة 

، وىذا يرجع أساسا إلى اإلختبلؼ الكبير (2)بمجرد سرياف مفعوؿ القانوف الجديد 66-145
الممحوظ بيف القانونيف مف حيث الكـ ومف حيث المضموف. ومف المؤكد أف الظروؼ التي 

، وبزواليا ينبغي تبعا لذلؾ زو  اؿ النصوص أدت إلى صدور النص القديـ لـ تعد قائمة اليـو
 ت التي عرفياالتشريعية التي إقتضتيا، وفي ىذا السياؽ أصبحت تقتضي اإلصبلحا

 جػزائري جػديد قػادر عمى مسايرة رة إعداد نظاـػائي الجزائري في السنوات األخيػـ القضػالتنظي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلفتتاحية لوزير العدؿ التي ألقاىا بمناسبة أشغاؿ اليوميف الدراسييف حوؿ الطرؽ البديمة لحؿ الطيب بمعيز، الكممة  (ــ1  
(، 1 ف الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات )جع 16و 15مجمة المحكمة العميا، عدد خاص باليوميف الدراسييف النزاعات، 

 . 14، ص 2008
   ...".154-66لقانوف أحكاـ األمر رقـ عمى: "تمغى بمجرد سرياف مفعوؿ ىذا ا 1064نص ـ ت (ــ2  
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  .(1)القانوفالحؽ و تكريس دعائـ دولة  في وقادر عمى المساىمةمتطمبات العصر 

وتعتبر الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات مف بيف أىـ متطمبات العصر نظرا لحاجة        
المجتمع إلييا بسبب ما يمكف أف تحققو مف مزايا في حاؿ تطبيقيا، وىذا ما يجعؿ تبنييا 

تسعى الدولة إلييا إلتحاقا منيا بركب البمداف التي  يدخؿ في إطار إصبلح العدالة التي
  أخذت بيذه الطرؽ.

بموجب لحؿ النزاعات  تبنى الطػرؽ البديمة زائري لماػرع الجػوىذا تماما ما أراده المش       
 بإعادة تنظيـ لـ يكتؼ حيثالمتضمف اإلجراءات المدنية واإلدارية،  09-08القانوف رقـ 

 ا عمىػؿ أيضػبؿ عم السػابؽ ةػراءات المدنيػوف اإلجػقانمو ػؽ وأف نظػـ الذي سبػالتحكي
 )مبحث ثاف(كؿ مف الصمح )مبحث أوؿ( والوساطة طرقا أخرى تتمثؿ في  ثاإستحد

 بإعتبارىما طرقا بديمة لحؿ النزاعات تتصؿ بالدعوى القضائية.

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد جاء في عرض ىذه األسباب "مف الثابت اليـو أف إعادة بناء الدولة وفؽ مقتضيات ال محيد عنيا لبناء دولة (ــ 1  
القانوف ال يمكف تصورىا دوف األخذ في اإلعتبار ما يربطيا مف صمة وثيقة بمختمؼ المعايير العالمية المعروفة... والتي 

، 9س الدولة، عدد ة أولية لقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، مجمة مجمتشكؿ العدالة قمبيا النابض". رمضاف غناي، قراء
 .36-35، ص 2009
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 حث األولالمب

 ـلح ـــــــــــــــــــــــالص
 

كاف التقاضي سموكا يميز الشعوب المتمدينة فإف الصمح أعمؽ مف ذلؾ، فيو  إذا       
سموؾ إنساني أوال وقبؿ كؿ شيء وىو وليد المعاممة الحسنة والفضيمة. ليذا إمتازت بو 
المجتمعات العشائرية عمى الخصوص وجعمت منو أساس إنياء الخبلفات التي تنشب بينيا 

 . (1)أو بيف أفرادىا

يدؼ حؿ الخبلفات بيف المتخاصميف، بنى المجتمع الجزائري نظاـ الصمح بوقد ت       
حيث كاف يسود فيو ما يعرؼ بجماعات إصبلح ذات البيف التي تتوسع عبر كامؿ التراب 

ما زالت حتى اآلف خاصة في و ، والتي كانت منتشرة قبؿ اإلحتبلؿ الفرنسي (2)الوطني
اإلستعمارية كاف الجزائريوف يفضموف حؿ خبلفاتيـ ، بؿ وحتى خبلؿ الفترة منطقة القبائؿ

عف طريؽ الصمح بدؿ المجوء إلى المحاكـ التي نصبتيا فرنسا، وىو ما دفع بيذه األخيرة 
إلى إنشاء قضاء الصمح كجية قضائية ذات درجة أولى تفصؿ في خبلفات الجزائرييف 

  . (3)الذيف يحبذوف تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

يرمي إلى حؿ الخبلفات التي تقوـ بيف ىو إجراء فالصمح كطريؽ بديؿ عف القضاء        
، يتمثؿ األوؿ في ميـ التطرؽ إلى دراستو مف جانبيفمف الفلذا  ،المتخاصميف بطريقة ودية

)مطمب أوؿ( أما الثاني فيستعرض ممارسات الصمح  دراسة موضوعية تتطرؽ إلى مفيومو
جراءاتوو  ومجاللمف خبلؿ التعرض   )مطمب ثاف(. وآثاره ا 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 12، ص 2007دار ىومة، الجزائر، ، 2الصمح في المادة اإلدارية، ط  شفيقة بف صاولة، (ــ1  
عقد الصمح، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العقود والمسؤولية، كمية الحقوؽ والعمـو اإلدارية، الطاىر برايؾ،  (ــ2  

 . 10، ص 2002ػ2001جامعة الجزائر، بف عكنوف، 
 .251ئي الجزائري، مرجع سابؽ، ص محند أمقراف بوبشير، النظاـ القضا (ــ3  
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 المطـلب األول

 ــحـــمفهـــــوم الصل
 

إف التعرض إلى مفيـو الصمح يعني التعرض إلى دراستو مف الناحية الموضوعية        
توضيح ماىيتو، وىذا الجانب مف الدراسة يقتضي التطرؽ إلى تعريفو )فرع أوؿ(،  بغرض

ستعراض األركاف التي يقـو عمييا )فرع ثاف(،    أيضا عرض مقوماتو )فرع ثالث(. و وا 
 

 رع األولـالف

 ـــحالصل ريفـــتع

 كما تـ الصمح كإجراء لحؿ النزاعات تـ تعريفو مف الناحية المغوية والشرعية )أوال(،       
  )ثانيا(.  القانونيةو  الفقيية تعريفو أيضا مف الناحية

 : لغة وشرعا صمحلاتعريف / أوال

 وذلؾ كما يمي:    والشريعة تعريؼ الصمح كؿ عمى حدة حاوؿ فقياء المغة       

الصمح كطريؽ لحؿ الخبلفات بدال مف القضاء يمثؿ   :لمصمح المغوي التعريفــ  أ       
أحيانا الوسيمة الوحيدة إلقرار السمـ بيف الجماعات اإلنسانية، وقد قيمت بشأنو عدة أمثاؿ 

. وىذا يبيف أف العرب قد (1)عربية منيا "الصمح سيد األحكاـ" و"الصمح يمحي الجروح"
عرفوا الصمح ولطالما نظروا إليو بكونو إصبلح، وىو إصبلح لوضعية إفتقدت توازنيا 

 . (2)بحيث أصبحت تخرج عف الحؽ

الصمح في المغة العربية يعني قطع المنازعة، والُصْمح بصاد مضمومة والـ ساكنة و       
 مـ ػػػً ة أف السػػػياء المغػرى فقػمـ، ويػػبذلؾ يعني السمة وىو ػػػس المخاصػالحة أي عكػػػد المصػػيفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1)- Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, La conciliation dans les pays arabes,                

www.sami-aldeeb.com, p 17.  
 . 25شفيقة بف صاولة، الصمح في المادة اإلدارية، مرجع سابؽ، ص (ــ 2  

http://www.sami-aldeeb.com/
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قد أصمحوا تصالح القـو بينيـ، فيقاؿ لغة " مف لغةوالصمح  بفتح السيف معناه الصمح.
موىا، وأدغادا ػوا التاء صػاد ألنيـ قمبػديد الصػبتشػالحوا "الحوا وص  ػمحوا وتصػ  الحوا واصػوص

 .(1)ويقاؿ قـو صموح أي متصالحوف

ـ ػاسػػعنى تقػية بمحػمح روح التضػي الصػيقتض :محـشرعي لمصال ريفـالتعــ  ب       
ػامح يشكؿ ػدالة والتسػ، وبناء عمى ىذه الروح التي تميؿ إلى العطػرؼ اآلخرر مع الػالمخاط

الصمح وىكذا ف ،(2)بموجب القػرآفالصمح في المجتمع اإلسػبلمي عقػيدة حقيقية مكػرسة 
الشريعة اإلسبلمية لورود ذكره في الكتاب والسنة. وقد أشار القرآف الكريـ إلى جائز في 

ومف ذلؾ قولو تعالى في  ،الصمح في سبع مواضع فإستعمؿ مصطمح "صمح" أو "إصبلح"
أما بالنسبة لمسنة  .(3)ذات بينكـ " اتقوا اهلل وأصمحوااآلية األولى مف سورة األنفاؿ أنو " ف

مف درجة الصبلة  أفبل أخبركـ بأفضؿصحابتو: "مخاطبا ث الرسوؿ )ص( فقد جاء في حدي
 .(4)"، قالوا بمى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: "إصبلح ذات البيف"والصياـ والصدقة

عمى مشروعية الصمح في الكتاب والسنة حاوؿ العديد مف فقياء الشريعة  وبناء       
اإلسبلمية إعطاء تعريؼ لو، كالذي أورده الفقو الحنفي بما جاء بو قدري باشا في كتابو 
مرشد الحيراف بأنو "عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بيف المتخاصميف بتراضييما". 

ا ورد في مغني المحتاج بأف "الصمح لغة قطع النزاع، أما الفقو الشافعي فمف تعاريفو م
وشرعا عقد يحصؿ بو ذلؾ". كما تضمف الفقو الحنبمي عدة تعاريؼ منيا تعريؼ ابف قدامة 

بلح بيف ػبيا إلى اإلص ؿػر بأف "الصمح معاقدة يتوصػرح الكبيػالمقدسي في كتابو الش
  ف ػريؼ بػػػتع ياػاريؼ منػػػدة تعػػر بعػػو اآلخػاء ىػػذي جػالكي الػو المػػرا الفقػػ". وأخيفػميػػالمتخاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنيؿ درجة دكتوراه دولة بقسـ الفقو وأصولو، كمية أصوؿ  أطروحةبمقاسـ شتواف، الصمح في الشػريعة والقانػوف، (ــ 1  
 . 19، ص 2001-2000الديف والشريعة والحضارة، جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسبلمية، قسنطينة، 

   2)- AMAR ZAHI, La conciliation et le processus arbitral, in revue algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques, n
o
 4, 1993, p 712. 

   3)- Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, op.cit, p 3. 

نضاؿ سالمي، الصمح كإجراء لحسـ الخبلفات أماـ القضاء في التشريع الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  (ــ4  
 .01، ص 2010-2009، جامعة وىراف، تخصص القانوف الدولي، كمية الحقوؽ
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 . (1)"أو دعوى لرفع نزاع، أو خوؼ وقوعوإنتقاؿ عف حؽ عرفة بأف الصمح "

 القانوني لمصمح:الفقهي و ثانيا/ التعريف 

سواء تمؾ  ،اتختمؼ عف بعضيمع أنيا ال  في ىذا المجاؿ تعددت تعاريؼ الصمح        
 . المشرعوفأغمب القانوف أو التي وضعيا  مادةالتي أوردىا المؤلفوف في 

ف  :لمصمحالفقهي التعريف ( أ        تعددت تعاريؼ الُكًتاب في مادة القانوف لمصمح وا 
 : اآلتي تشابيت في جوىرىا. ومف ىذه التعاريؼ نذكر

الصمح بأنو إتفاؽ يضع حدا لمنزاع برضا الطرفيف، حيث يتنازؿ كؿ  A.ZAHIعرؼ        
 وذلؾ كما يمي:  طرؼ لآلخر عف حقوقو بغرض الوصوؿ إلى حؿ

"La conciliation ou solh (en arabe) est la convention qui met fin au litige avec 

le consentement des parties… chaque partie renonce à une partie de ses 

droits afin de parvenir à une solution
(2)

".  

طريؽ بديؿ ودي لحؿ النزاعات يتضمف بأنو  Géraldine CHAVRIER هتكما عرف       
 تنازالت متبادلة صادرة عف األطراؼ المعنية وذلؾ كالتالي:

"La transaction constitue un mode de règlement amiable des contestations 

impliquant des concessions réciproques émanant des parties concernées
(3)

 ."  

 اآلتي: تشريعية لمصمح نذكر منيا وردت عدة تعاريؼ :القانوني لمصمحالتعريف ( ب      

 مف القانوف المدني الفرنسي الصمح كما يمي:    2044تعرؼ المادة        
 "La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une 

contestation née ou préviennent une contestation à naître
(4)

".  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .30ػػ  25ولمتوسع أكثر بشأف ىذه التعاريؼ أنظر ما ورد عف بمقاسـ شتواف، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  

   2)- AMAR ZAHI, op.cit, p 711. 

   3)- Voir: Géraldine CHAVRIER, Réflexion sur la transaction administrative, in revue française de 

droit administratif, Dalloz, Paris, n° 3, 2000, p 548.   

   4)- Olivier MESMIN, Transaction,  in la semaine  juridique,  Juris Classeur, Paris, n
o
 8, 2007, p 27. 
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عند  transactionمصطمح  في ىذه المادة أف المشرع الفرنسي يستعمؿىنا نبلحظ        
فمثبل تتحدث  .لمداللة عميو conciliationمصطمح أيضا  ، مع أنو يستعمؿتعريفو لمصمح

مف القانوف التجاري الفرنسي عف ذلؾ فتبيف مياـ المصمح المتمثمة في  7-611المادة 
 (1)مساعدة كؿ مف المديف ودائنيو عمى التوصؿ إلى إبراـ إتفاؽ ودي لوضع حد لمخبلؼ

 . conciliationوىذا بإستعماؿ مصطمح 

د مف القانوف المدني المصري الصمح كالتالي: "الصمح عق 549كما تعرؼ المادة        
بو الطرفاف نزاعا قائما أو يتوقياف بو نزاعا محتمبل، وذلؾ بأف ينزؿ كؿ منيما عمى يحسـ 

  .(2)وجو التقابؿ عف جزء مف إدعائو"

وذلؾ كما  القانوف المدنيمف  459المشرع الجزائري فقد عرؼ الصمح في المادة  أما       
يتوقياف بو نزاعا محتمبل، وذلؾ بأف  يمي: "الصمح عقد ينيي بو الطرفاف نزاعا قائما أو

وفي ىذا الصدد يرى األستاذ بربارة أف . (3)يتنازؿ كؿ منيما عمى وجو التبادؿ عف حقو"
يأخذ طابعا إجرائيا، في  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةتصدي المشرع لمصمح بموجب 

  .(4)حيف أف الصمح الوارد في القانوف المدني ذو طابع موضوعي

 54حسب المادة ونستخمص مف ىذه التعاريؼ أف الصمح عبارة عف عقد، والعقد        
ىو إتفاؽ يمتـز بموجبو شخص أو أكثر بمنح أو فعؿ أو عدـ فعؿ شيء  القانوف المدنيمف 

ما. فإعتبار الصمح عقدا يظير جميا مف نصوص ىذه المواد بأف "الصمح عقد" ينيي بو 
الطرفاف النزاع بفعؿ شيء ما ىو التنازؿ عف "حؽ". وعميو يتميز عقد الصمح بمجموعة مف 

 الخصائص نذكر منيا:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1)- Emmanuel DOUHAIRE, Les aspects pratiques de la conciliation (le rôle du conciliateur dans  

les  négociations),  in  revue  de  jurisprudence  commerciale, Paris, n° 1, 2008,  p 23.  

(، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 1أنظر في ذلؾ محمد عمي سكيكر ومعتز كامؿ مرسي، شرح القانوف المدني )ج (ــ2   
 .   574، ص 2005

 30، صادرة في 78 تضمف القانوف المدني، جريدة رسمية عددي، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقـ  (ــ3  
 متمـ.   ، معدؿ و 1975سبتمبر 

  . 517مف بربارة، المرجع سابؽ، ص عبد الرح (ــ4  
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مف  459ويظير ذلؾ مف عدـ اشتراط نص المادة  الصمح مف العقود الرضائية        
إلبرامو شكبل خاصا، فحرية األطراؼ ىي التي تحكـ الشكؿ في ىذه  القانوف المدني

يقضي بأنو في حالة التوصؿ إلى  قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، و رغـ أف (1)الحالة
الصمح يثبت ذلؾ في محضر إال أف الفقياء يجمعوف عمى أف الكتابة ىنا مف أجؿ اإلثبات 

 .(2)فقط وليس مف أجؿ اإلنعقاد
 بالتنازؿإذ يمتـز كؿ مف المتصالحيف  ،الصمح مف العقود الممزمة لجانبيفويعتبر        

الطريقة ينتيي النزاع في حدود الحؽ وبيذه  عف حقو نظير تنازؿ اآلخر عف حقو كمقابؿ،
زء ػزؿ عنو، ويبقى الجتنارفيف اإلدعاء الذي ػقط في جانب كؿ مف الطػيسفالمتنازؿ عنو، 

 .(3)زؿ عنو ممزما لمطرؼ اآلخرتناالذي لـ ي
يتنازؿ كؿ طرؼ عف حقو حيث  الصمح مف عقود المعاوضة وليس تبرعا:كما أف        

لمطرؼ اآلخر ويتمقى عوض ذلؾ "حقا" يتنازؿ عنو ىذا األخير، وعميو يكوف التنازؿ عف 
 الحؽ عمى وجو التبادؿ.

 

 ثانيرع الـالف

 ــــحالصل أركــــــان
 

بما أف الصمح عبارة عف عقد فإنو كغيره مف العقود يقـو عمى ثبلثة أركاف ىي        
 )ثانيا( والسبب )ثالثا(. المحؿالرضا )أوال(، 

  

 أوال/ ركن الرضا في عقد الصمح: 
 الرضا في عقد الصمح ما يمي:  يشترط في      

 وؽ محؿ ػوؿ حوؿ ماىية ونوع النزاع، وتعييف الحقػابؽ كؿ مف اإليجاب والقبػتط -1        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1)- Olivier MESMIN, op.cit, p 28. 

 . 165المرجع السابؽ، ص الصمح في المادة اإلدارية،  شفيقة بف صاولة، (ــ2  
، د س فناف، ػػربي، لبػػػراث العػػاء التػ(، دار إحي5 )جالقانػػوف المػدنػي رح ػػػط في شػػوري، الوسيػػػيػد الرزاؽ السنػػعب (ــ3  

 .517ص 
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المتبادؿ مف المتصػالحيف وكافة بنػود وحدود عقد الصمح. وبالتػالي الحػديث عف التنازؿ 
. (2()1)إرادتيف لئلنعقاد يفيد بالضرورة عدـ قياـ الصمح بإرادة منفردة لعدـ كفاية ذلؾتطابؽ 
 انوفقمف ال 574عمبل بنص المادة  براـ الصمحأف يوكؿ غيره إللممعني يمكف ذلؾ ومع 
في ىذه الوكالة أف تكوف خاصة ألف الصمح ليس مف أعماؿ اإلدارة، التي تفرض  المدني

وبالتالي ال يجوز لموكيؿ بالخصومة أف يبـر صمحا مع الخصـ إال إذا كاف قد نص عمى 
 .(3)ذلؾ صراحة فػي الوكالة بالخصومة

كما يشترط في الرضا أف يكوف صحيحا بأف يصدر عف شخص تتوفر فيو  -2         
 مة إلبراـ العقد، وأال يشوب إرادتو عيب مف عيوب الرضا. األىمية البلز 

الشخص ف. معنويا كاف أـ طبيعيافي كؿ شخص  األىمية ُتشت رط ة:ـاألهمي( أ       
لتالي باألىمية في الحدود التي يعينيا عقد إنشائو أو التي يقررىا القانوف، وبايتمتع المعنوي 

يتعمؽ األمر بالحقوؽ المبلزمة  ما لـمح كالشخص الطبيعي فيو يتمتع بأىمية إبراـ الص
وف تك قدأما الشخص الطبيعي فيتمتع بأىمية أداء التصرفات القانونية التي اف. نسإللصفة ا

مف قانوف  81المادة  يـأنفعديـ وناقص األىمية تطبؽ بش ،كاممة أو ناقصة أو منعدمة
األسرة كما يمي: "مف كاف فاقد األىمية أو ناقصيا لصغر السف، أو جنوف، أو عتو أو سفو، 

  .(4)ينوب عنو قانونا ولي، أو وصي أو مقدـ طبقا ألحكاـ ىذا القانوف"

مف  40أما كامؿ األىمية فيو مف بمغ سف الرشد ولـ يحجر عميو حسب المادة        
مف  460مف قانوف األسرة، وىو المخاطب بأحكاـ المادة  86ي والمادة القانوف المدن

القانوف المدني كما يمي: "يشترط فيمف يصالح أف يكوف أىبل لمتصرؼ بعوض في الحقوؽ 
 خص ػػي الشػرؼ فػػة التصػػػػراط أىميػػػػباشت ؼػـ تكتػادة لػػػػذه المػػح"، فيػمػػد الصػػػعقمميا ػػػي يشػالت

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .57ر برايؾ، المرجع السابؽ، ص الطاى (ــ1  

   2)- Il faut le consentement des deux parties, car si une seul consent, ce n’est pas un contrat, mais un acte 

unilatéral ; Gérard  L’EGIER, Droit civil, éd 15, Dalloz, Paris, 1996, p 21.  

 . 76، ص 2005األنصاري حسف النيداني، الصمح القضائي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  (ــ3  
، 1984و ػػونيػي 12ي ػادرة فػػ، ص24دد ػع ج ررة، ػػػوف األسػػانػمف قػتضي، 1984و ػيوني 09ؤرخ في ػػم 11-84ـ ػوف رقػػانػق (ــ4  

 ـ.ػمػػػمتو دؿ ػػػػمع
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المصالح، بؿ اشترطت فييا أيضا أف تكوف بعوض لكونيا البلزمة في عقود المعاوضة 
 باعتبار الصمح مف ىذه العقود وليس تبرعا.  

يكوف عقد الصمح قاببل لئلبطاؿ إف شاب ركف  ( خمو اإلرادة من عيوب الرضا:ب       
كؿ مف الغمط، التدليس، اإلكراه واإلستغبلؿ. ونحيؿ الرضا إحدى العيوب المتمثمة في 

بشأنيا إلى القواعد العامة ألنو يسري عمى عيوب الرضا في عقد الصمح ما ىو مقرر 
لمتراضي في النظرية العامة لمعقد، ما عدا ما يتعمؽ بعيب الغمط الذي سنورد لو عنصرا 

 نو جاء باستثناء في ىذا الصدد.ألخاصا 

كؿ تصػور خاطيء لمحقيقة يدفع الشخص لمتعاقد، حيث يمتنع ىذا  فالغمط ىو       
كما  دنيمال انوفقالمف  465ة . وقد تطرقت إليو الماد(1)األخير عف إبراـ العقد لو عمـ بيا

مف القواعد  وىذا النص إستثناء في الصمح بسبب غمط في القانوف".يمي "ال يجوز الطعف 
العامة التي تقضي بأف الغمط في القانوف كالغمط في الواقع يجعؿ العقد قاببل لئلبطاؿ. لكف 
الغمط في القانوف في عقد الصمح ال يجعؿ الصمح قاببل لئلبطاؿ لكوف أف الغمط في القانوف 

ليؿ ىو الغمط في النتيجة المتوصؿ إلييا عف طريؽ الصمح، وىو يسمح لؤلطراؼ بإقامة الد
عمى أنيـ أخطأوا في تقدير الصح أو الخطأ الذي بنيت عميو إدعاءاتيـ، واستبعاد ىذا 

 . (2)الغمط كسبب لئلبطاؿ مف شأنو منع النقاش حوؿ موضوع النزاع بعد نتيجة الصمح

  ثانيا/ ركن المحل في عقد الصمح:

عمى عاتؽ طرفيو محميا الحؽ موضوع  ينشيء عقد الصمح مجموعة مف اإللتزامات       
النزاع، ذلؾ أف الصمح ينيي الخبلؼ بتنازؿ كؿ منيما عمى وجو التبادؿ عف حقو، وبما أف 

واعد ػمقتحت جزاء البطبلف طبقا ل فيشترط فيوالحؽ المتنازع فيو ىو محؿ عقد الصمح 
 ونحيؿ  يكوف مشروعا. أف يكوف موجودا أو قاببل لموجود، معينا أو قاببل لمتعييف وأف العامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1)- Gérard L’EGIER, op.cit, p 28.  

   2)- Xavier LAGARDE, op.cit, p 443. 
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الشرطيف األوليف إلى القواعد العامة التي تحكـ ركف المحؿ، ونتطرؽ إلى شرط  بشأف
 المشروعية لورود أحكاـ خاصة بو في ىذا المجاؿ. 

نما تحكميا أيضا         فمشروعية محؿ عقد الصػمح ال تخضع فقط لمقواعد العامة وا 
مف القانوف المدني كما يمي: "ال يجوز الصمح في  461خاصة نصت عمييا المادة قاعدة 

المسائؿ المتعمقة بالحالة الشخصية أو بالنظاـ العاـ، ولكف يجوز الصمح عمى المسائؿ 
المالية الناجمة عف الحالة الشخصية". فيذه المادة كما ىو مبلحظ تطرقت إلى مسائؿ ال 

 ى يجوز فييا ذلؾ. يجوز الصمح فييا ومسائؿ أخر 

مف القانوف المدني ىي  461حسب المادة  / المسائل التي ال يجوز الصمح فيها:أ        
 المسائؿ المتعمقة بالحالة الشخصية والمسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ.  

فالمسائؿ المتعمقة بالحالة الشخصية عديدة، منيا ما يتعمؽ بالحالة السياسية        
منيا ما يتعمؽ بالحالة العائمية أو المدنية التي ترتب مجموعة مف اآلثار كالحؽ كالجنسية، و 

أيضا ما يتعمؽ بالحالة الدينية التي مف آثارىا ما ورد في نص والميراث، ومنيا  في النفقة
مف قانوف األسرة كموانع لئلرث في حالة الردة عف اإلسبلـ، فيذه المسائؿ ال  138مادة ال

، كما ال يجوز (1)مقا إذ ليس ألحد بإتفاؽ خاص أف يعدؿ مف أحكاميايجوز تعديميا مط
الصمح بشأنيا لكونيا في الحقيقة تتعمؽ بالنظاـ العاـ، وتبعا لذلؾ ال يجوز مثبل الصمح 

 عمى الجنسية أو عمى صحة الزواج أو عمى ثبوت الوراثة. 

المتعمقة بمجموع القواعد التي يقصد أما المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ فيي المسائؿ        
بيا تحقيؽ مصمحة عامة تعمو عمى مصمحة األفراد لذا ال يجوز فييا الصمح، كما في حالة 
الصمح بشأف المسائؿ المتعمقة بعقد العمؿ الفردي إف كانت تخرؽ حقوقا قررىا القانوف 

 .(2)ؿػػامػػلمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .556عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
 .35نضاؿ سالمي، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
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مف القانوف المدني  461يجوز حسب المادة / المسائل التي يجوز الصمح فيها: ب       
وز الشخصية، ويتػرتب عمى ذلؾ أنو يجالصمح عمى المسائؿ المالية الناجمة عف الحالة 

لموارث التخارج مع بقية الورثة عمى نصيبو في الميراث ال أف يصالح عمى صفتو كوارث، 
أيضا وز ة ال عمى الحؽ فييا، ويجعمى وقت دفع النفق كما يجوز الصمح بيف األقارب

 الصمح بيف الخطيب ومخطوبتو عمى التعويض المستحؽ ليا عف فسخ الخطبة.

 ثالثا/ ركن السبب في عقد الصمح: 

لـ يتطرؽ المشرع الجزائري إلى ركف السبب في عقد الصمح بشكؿ خاص، مما        
يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة التي تشترط في السبب كركف لمعقد أف يكوف موجودا، 

  صحيحا ومشروعا.  

ال كاف العقد باطبل. والقانوف يجب أف يكوف لئللتزاـ سببا وا  ( شرط وجود السبب: أ        
ف لـ   مف 98فإف المادة  يذكريفرض عمى المتعاقديف ذكر السبب في صمب العقد، وا 

     وجوده بنصيا: "كؿ إلتزاـ مفترض أف لو سببا مشروعا...".   تفترض القانوف المدني

 يكوف السبب غير صحيح إف كاف صوريا. والسبب ( شرط صحة السبب:ب       
مف القانوف  98الصوري ىو السبب غير الحقيقي، حيث تنص الفقرة الثانية مف المادة 

ر السبب المذكور في العقد ىو السبب الحقيقي حتى يقـو الدليؿ ويعتب": ما يمي المدني عمى
 عمى ما يخالؼ ذلؾ...". 

مف القانوف المدني عمى شرط  97نصت المادة ( شرط مشروعية السبب: ج       
عية السبب كركف مف أركاف العقد كما يمي: "إذا إلتـز المتعاقد لسبب غير مشروع أو مشرو 

مف نفس  98لسبب مخالؼ لمنظاـ العاـ أو لآلداب كاف العقد باطبل". كما تفترض المادة 
 . (1)القانوف مشروعية السبب في كؿ العقود حتى يقوـ الدليؿ عمى غير ذلؾ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كؿ إلتزاـ مفترض أف لو سببا مشروعا، ما لـ يقـ الدليؿ عمى غير ذلؾ" عمى: " القانوف المدنيمف  98تنص ـ (ــ 1  
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ركاف الرضا، المحؿ أيتضح مما تقدـ أف الصمح كغيره مف العقود يقـو عمى        
إلى اإلبطاؿ في حالة عيوب والسبب، وتخمؼ أي منيا يؤدي إلى البطبلف كما قد يؤدي 

مف القانوف المدني التي تقضي  466ويشمؿ ذلؾ الصمح كمو عمبل بنص المادة  ،الرضا
أف: "الصمح ال يتجزأ، فبطبلف جزء منو يقتضي بطبلف العقد عمى  (1)خبلفا لمقواعد العامة

مف قرائف األحواؿ أف  كمو. عمى أف ىذا الحكـ ال يسري إذا تبيف مف عبارات العقد أو
 قد إتفقا عمى أف أجزاء العقد مستقمة بعضيا عف بعض".  المتعاقديف

نقص أىمية أحد كفبطبلف الصمح غير قابؿ لمتجزئة أيا كاف سبب البطبلف        
المتصالحيف أو لتعيب إرادتو بأي عيب مف عيوب الرضا، ومثالو إذا تصالح شخص مع 

أف األوراؽ المتعمقة باألرض مزورة فإف الصمح يبطؿ آخر عمى أرض ومنزؿ ثـ تبيف 
تبيف أف المتعاقديف قد إتفقا عمى إستقبللية أجزاء  ، إال إذا(2)بالنسبة لؤلرض والمنزؿ معا
 العقد عف بعضيا البعض.

 

 الثالثرع ـالف

 ـــحالصل مقـــومات

وجود نزاع قائـ أو محتمؿ  ىيثبلث مقومات  ؽ ـمف  459لمصمح طبقا لممادة       
 حقو )ثالثا(. جزء مف )أوال(، توفر نية حسـ النزاع )ثانيا( ونزوؿ كؿ مف المتصالحيف عف

   أوال/ وجود نزاع قائم أو محتمل:

تنشأ المصالحة مف اإلرادة المشتركة لؤلطراؼ بغرض وضع حد لنزاع قائـ أو        
متصالحيف ىو مف مفترضات الصمح، فإف لـ يوجد وبالتالي فوجود نزاع بيف  (3)مستقبمي

 مح حيث ػػومات الصػػر أولى مقػد ىذا العنصػلذا يعمحا ػػد صػؿ لـ يكف العقػـ أو محتمػزاع قائػن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باطبل أو قاببل لئلبطاؿ، فيذا الشؽ وحده ىو عمى: "إذا كاف العقد في شؽ منو مف القانوف المدني  104تنص ـ (ــ 1  

 ببل لئلبطاؿ، فيبطؿ العقد كمو". الذي يبطؿ، إال إذا تبيف أف العقد ما كاف ليتـ بغير الشؽ الذي وقع باطبل أو قا
  . 92األنصاري حسف النيداني، المرجع السابؽ، ص (ــ 2  

   3)- Géraldine CHAVRIER, op.cit, p 550.    
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دي معيف قائما النزاع تعذر إبرامو لكوف أف الطرفيف يتصالحاف بشأف نزاع ج إف لـ يوجد
محتمبل، كما لو قاـ الدائف بمسح جزء مف الديوف غير المتنازع فييا لتمكيف مدينو كاف أو 

ف إف ى ذلؾوعمإبراء جزئيا مف الديف وليس صمحا. مف دفع الباقي، فيذا التصرؼ يشكؿ 
 بل(. ود )محتمقائما( أو محتمؿ الوجودا )يجب أف يكوف موجالنزاع كأحد مقومات الصمح 

ىو إختبلؼ فريقيف عمى الحؽ موضوع النزاع وعرضو أماـ  النـزاع القـــائم: -(أ       
. فإف وجد نزاع مطروح عمى القضاء وأراد طرفيو حسمو عف طريؽ (1)القضاء لمفصؿ فيو

ال انحسـ النزاع بالحكـ ال  شترطإ الصمح فيو أال يكوف قد صدر بشأنو حكما نيائيا وا 
بالصمح، عمى أف النزاع المطروح عمى القضاء يعتبر باقيا، ومف ثـ يكوف ىناؾ محبل 
لمصمح حتى ولو صدر حكـ في النزاع إذا كاف ىذا الحكـ قاببل لمطعف فيو بالطرؽ العادية 

لتماس إعادة النظر، حيث يجوز كالمعارضة واإلستئناؼ أو بالطرؽ غ ير العادية كالنقض وا 
لممحكـو لو أف يتصالح مع المحكـو عميو عمى تنازؿ ىذا األخير عف الطعف بالنقض في 

 ؿ.  ػابػػـ بمقػػالحك

ال يشترط في النزاع أف يكوف موجودا في الحاؿ، بؿ يكفي  النزاع المحتمل: -(ب       
أف يكوف محتمؿ الوجود في المستقبؿ، وفي ىذه الحالة ال يكوف النزاع مطروحا عمى 

ف تـ الصمح بشأنو فسيكوف صمحا غير قضائي أبـر بغرض توقي النزاع.    القضاء، وا 

تمؿ في أف األوؿ يتضمف أمريف ىما ويكمف الفرؽ بيف النزاع القائـ والنزاع المح       
تعارض المصالح والمطالبة القضائية، أما النزاع المحتمؿ فيتضمف تعارض المصالح 

إذا لـ يوجد التي توافرت شروطيا ولكنيا لـ تقع فعبل. فومجرد إمكاف المطالبة القضائية 
صمحا ألنو  صمحا، ومف ثـ ال يعتبر الشرط الجزائي دؿ، لـ يكف العقنزاع قائـ أو محتم

 الدعوىشرط إتفؽ عميو الطرفاف ال حسما لنزاع قائـ أو نزاع محتمؿ توافرت فيو شروط 
   روطػػػر شػوافػػػؿ أف تتػػدما قبػػػػض مقػويػػػدار التعػػػف مقػػى تعييػاؽ عمػػػػو إتفػػؿ ىػع، بػػدوف أف ترف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  40نضاؿ سالمي، المرجع السابؽ، ص (ــ 1   
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وبالتالي فالميـ أف يوجد نزاع قائـ أو محتمؿ ولو كاف أحد  .(1)الدعوى وقبؿ أف يمكف رفعيا
الطرفيف ىو المحؽ دوف اآلخر وكاف حقو واضحا ولكنو يريد الصمح ليتوقى طوؿ إجراءات 

يو معيار ير، إذف فالتقاضي أو لتفادي عنت الخصـ وما يحدث في الخصومة مف تشي
   .(2)ال بوضوح الحؽ في ذاتو طرؼفيما يقـو في ذىف كؿ  ذاتي محض والعبرة

  ثانيا/ نية حسم النزاع:

يجب أف يقصد الطرفاف بالصمح حسـ النزاع بينيما، إما بإنيائو إذا كاف قائما أو        
أي  فبل يعتبر العقد صمحا،ـ النزاع بتوقيو إذا كاف محتمبل. أما إذا لـ تكف لمطرفيف نية لحس

ال يقـو الصمح إال إذا كاف العقد المراد إبرامو ينيي النزاع القائـ، وعميو ال يعتبر صمحا 
، كما أف إتفاؽ الطرفيف عمى طريقة معينة (3)اإلتفاؽ الذي يتضمف متابعة الدعوى أو النزاع

قبؿ المحكمة ال يعتبر  المتنازع عمى ممكيتيا لحيف حسـ النزاع بشأنيا مف إلستغبلؿ العيف
صمحا وال يؤدي إلى حسـ النزاع حوؿ الممكية، وكذلؾ إذا تنازع طرفاف في ممكية منقوؿ 
يداع الثمف خزانة المحكمة عمى أف تبت المحكمة  تفقا عمى بيعو تفاديا لتمفو وا  قابؿ لمتمؼ وا 

وؿ صمحا ألنو فيمف منيما ىو المالؾ فيكوف الثمف مف حقو، لـ يكف اإلتفاؽ عمى بيع المنق
 لـ يحسـ النزاع الواقع عمى ممكية المنقوؿ. 

وتطبيقا لذلؾ قضت محكمة إستئناؼ مصر بأنو ال يعتبر صمحا تعيد أحد        
الخصميف لآلخر أثناء نظر الدعوى ببيع العقار محؿ النزاع بشروط معينة، ألف ىذا التعيد 

كما قضي في فرنسا بأنو إذا  .البت في شيء مف موضوع النزاع بيف الطرفيف لـ يتناوؿ
 إتفؽ الخصماف في دعوى فسخ قائمة بينيما ومتعمقة ببيع عيف مف أحدىما إلى اآلخر عمى

 اؽ ػػذا اإلتفػف ىػـ يكػخ لػػوى الفسػي دعػـ فػػدور الحكػرط صػػى شػقا عمػعا معمػف بيػذه العيػبيع ى
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .509أنظر ما أورده عبد الرزاؽ السنيوري في اليامش، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
 .62األنصاري حسف النيداني، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
 .589محمد عمي سكيكر ومعتز كامؿ مرسي، المرجع السابؽ، ص  (ــ3  
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 .(1)يحسـ النزاع في دعوى الفسخصمحا ألنو لـ 

ليس مف الضروري أف يحسـ الصمح جميع المسائؿ المتنازع فييا باإلضافة إلى ذلؾ        
بيف الطرفيف، فقد يتناوؿ الصمح بعض ىذه المسائؿ فيحسميا ويترؾ الباقي لممحكمة تتولى 

زع عمييا، بمعنى لمصمح أف يكوف جزئيا فيما يخص بعض النقاط المتنا ،ىي البت فيو
  ويترؾ الباقي لمفصؿ فيو مف بعد.

  :حقه عمى وجه التبادلجزء من ثالثا/ نزول كل من المتصالحين عن 

، فالصمح عقد ينيي (2)كوف الصمح عقد رضائي ىوما يترجـ شرط التنازؿ المتبادؿ       
ف لـ ينزؿ   أحدىمابو الطرفاف النزاع بأف يتنازؿ كؿ منيما عمى وجو التبادؿ عف حقو، وا 

عف شيء مف ذلؾ ال يكوف العقد صمحا بؿ ىو محض نزوؿ عف اإلدعاء، فإقرار الخصـ 
لخصمو بكؿ ما يدعيو أو نزولو عف إدعائو ال يكوف صمحا وىذا ىو الذي يميز الصمح 
عف التسميـ بحؽ الخصـ ويميزه عف النزوؿ عف الدعوى. إال أنو ليس مف الضروري أف 

تعادلة، فقد ينزؿ أحد الطرفيف عف جزء كبير مف إدعائو أو تكوف التضحية مف الجانبيف م
عف كؿ إدعائو وال ينزؿ اآلخر إال عف بعض ما يدعيو، ففي التسميـ بحؽ الخصـ وفي 

الدعػوى  النزوؿ عف الدعوى إذا قبؿ الطرؼ اآلخر أف يتحمؿ في مقابؿ ذلؾ بمصروفات
سبة إلى تضحية الطرؼ كانت تضحية الطرؼ اآلخر قميمة بالن اف ىذا صمحا ميماك

إقرار كامؿ بحقو دوف أف ينزؿ عف شيء منو أو  ، أما إذا حصؿ الخصـ عمى(3)األوؿ
 يبذؿ أي تضحية فيذا إقرار وليس صمحا. 

  و مفأن 19/11/1975مؤرخ في  قراروجب ػض المصرية بمػت محكمة النقػد قضػوق       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .65-64األنصاري حسف النيداني، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  

   2)- Xavier LAGARDE, op.cit, p 218.  

أنظر في ذلؾ حميمة حبار، دور القاضي في الصمح والتوفيؽ بيف األطراؼ عمى ضوء أحكاـ قانوف اإلجراءات  (ــ3  
عف الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات  16و 15المدنية واإلدارية الجديد، مجمة المحكمة العميا، عدد خاص باليوميف الدراسييف 

  . 601-600، ص 2008(، 2)ج
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تقابؿ التي  -مف القانوف المدني المصري 549المادة  بمفيـوالعقد صمحا  البلـز إلعتبار
زء مف ػف عف جػوجوب أف يتنازؿ كؿ مف الطرفي -الجزائري القانوف المدنيمف  459المادة 

الباقي، فإف لـ يكف ىنالؾ نزوؿ عف إدعاءات الحصوؿ عمى الجزء  إدعائو في سبيؿ
قتصر التنازؿ عمى أحد الطرف   .يف دوف اآلخر فبل يعد اإلتفاؽ صمحامتقابمة وا 

عف اإلدعاء بيف الطرفيف متبادؿ دائما وفي كؿ  تنازؿلكف ىؿ يشترط أف يكوف ال       
ـ في ػذي يتػائي الػمح القضػالص ةػفي حال ماك -محا؟ ػاؽ صػاالت حتى ينشيء اإلتفػالح

إلى حؿ النزاع دوف اء ويرمي صمحا اإلتفاؽ الذي يتـ أماـ القض فيؿ يعتبر - المحكمة
ف أـ يشترط فيو كالصمح المنصوص عميو في القانوف ػوجود تضحية متبادلة بيف الطرفي

 المدني أف يكوف التنازؿ عمى وجو التبادؿ؟ 

في الحقيقة يختمؼ الصمح القضائي في مضمونو عف مضموف الصمح في القانوف        
حد الخصـو إتفاقا مع خصمو يتنازؿ المدني، فيو يتسع ليشمؿ الحاالت التي يبـر فييا أ

يتفؽ طرفي النزاع عمى أف  بمقتضاه عف إدعائو دوف أف يتنازؿ خصمو عف شيء. فقد
ممزما لجانب واحد ىو  ىذا التنازؿ في صورة عقد يكوف فيفرغالمدعي عف حقو  يتنازؿ

تنازؿ  بالتنازؿ عف الحؽ أو الدعوى دوف أف يمتـز خصمو بأي إلتزاـ نظير الممتـزالمدعي 
دقت المحكمة عمى ىذا االتفاؽ فإنو يعتبر عمبل االمدعي عف حقو أو دعواه، فإذا ص

 .قضائيا تصالحيا رغـ أف اإلتفاؽ ال يتضمف صمحا بالمعنى الفني لمكممة

المدعى عميو بحؽ المدعي، ويتـ إفراغ ىذا  يقركما قد يتفؽ الطرفاف عمى أف        
ممزما لجانب واحد ىو المدعى عميو وال يمتـز المدعي بتقديـ أي  اإلقرار في عقد أو إتفاؽ

ة عمى ػدقت المحكماػي، فإذا صػؽ المدعػو بحػالمدعى عمي إقػرارانبو نظير ػحية مف جػتض
محا بالمعنى ػمف صػحيا رغـ أف اإلتفاؽ ال يتضلاػائيا تصػبل قضػر عمػاؽ فإنو يعتبػتفىذا اإل

 انب أوػػالج اديػحي أنو ػػرؼ قانصؿ أو تؿ عمكػفي شازؿ ػػندر التػأما إذا ص، (1)الفني لمكممة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 70-69األنصاري حسف النيداني، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
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نما تطبؽ عميو قواعد التنازؿ عف  باإلرادة المنفردة لصاحبو فإنو ال يعتبر صمحا قضائيا وا 
 .الدعوى أو التسميـ بحؽ المدعي

المذكورة مطموبة في الصمح غير  الثبلثمقومات الوبناء عمى ما سبؽ فإف كانت        
 إذ، وجود الصمح القضائيالقضائي فإف المقوميف األوؿ والثاني ىما عنصريف الزميف ل

طرفيف، وأف ييدؼ الطرفاف مف إبراـ الصمح إلى حسـ ىذا النزاع. يجب أف يقوـ نزاع بيف 
الثالث المتمثؿ في النزوؿ المتبادؿ عف جزء مف اإلدعاء فيو غير الـز في  أما العنصر

 الصمح القضائي إذ ال يشترط فيو نزوؿ كؿ مف الطرفيف عف جزء مف إدعاءاتو بؿ يكفي
فقط عف إدعائو أو عف جزء منو دوف أي مقابؿ يقدمو الطرؼ اآلخر،  أف يتنازؿ أحدىما

 .الصمح القضائي أوسع نطاقا مف الصمح في القانوف المدنيفوىكذا 
 

 اني الثـالمطلب 
 ــحــارسات الصلـممــ

 أوؿ( اؿ تطبيقو )فرعمح طابعا إجرائيا يشمؿ دراسة مجرض لممارسات الصيأخذ التع     
إعمالو إجراءاتو )فرع ثاف(، كما يشمؿ أيضا دراسة اآلثار الناتجة عنو في حالة  وكذا

 )فرع ثالث(. بإعتباره طريقا بديبل لحؿ النزاعات
 

 رع األولـالف

 ـــحالصل مجــــــال

داري زائر بالنظاـ القضائي المزدوجتأخذ الج        اؿ ف مجأ يمكف القوؿ ، لذاعادي وا 
يتحدد في إطار  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةفي زاعات النالصمح كطريؽ بديؿ لحؿ 

 ال( والمنازعة اإلدارية )ثانيا(.دية )أو االمنازعة الع

 أوال/ الصمح في المنازعة العادية:
 ات التالية:لكف مع إبداء المبلحظ (1)محػوية النزاعات العادية عف طريؽ الصػيمكف تس      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ؽ إ ـ إ عمى: "يمكف لمقاضي إجراء الصمح بيف األطراؼ أثناء سير الخصومة في أي مادة كانت"مف  4تنص ـ (ــ 1  
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 انوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف ق 990وفؽ المادة  الصمحإجراء ػػ ال يعتبر أ       
ممزما لؤلطراؼ وىو ال يدخؿ ضمف اإلجراءات الشكمية لقبوؿ الدعوى، في حيف أف الصمح 

 .(1)وى القضائية وىو إجراء شكمي جوىري لمباشرتياعالوارد في قانوف العمؿ مستقؿ عف الد

 ،بعناية كبيرة خاصة فيما يتعمؽ بمرحمة الصمح دعاوى الطبلؽ ػػ خص المشرعب       
الصمح في إجراءات الطبلؽ  محاوالتانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية إعتبر ق وليذا

مف قانوف األسرة عمى أف الطبلؽ ال يثبت إال بحكـ بعد  49 المادةوجوبية وسرية، فنصت 
أشير مف تاريخ الدعوى، وىو  3عدة محاوالت صمح يجرييا القاضي دوف أف تتجاوز مدة 

الذي إعتبر أف الطبلؽ ال يثبت إال بعد محاولة  ما إستقر عميو إجتياد المحكمة العميا
 . (3)وذلؾ بصفة وجوبية (2)الصمح

نظرا لما يوجبو حميا مف شؤوف األسرة فضاء إلحتواء النزاعات األسرية  قسـعتبر يو        
جو مف السرية والكتماف وتجاوز التشيير لما في ذلؾ مف أثر  توفرخصوصية تقتضي 

لذا أصر المشرع عمى الحضور د، النزاع وصعوبة التحكـ فيو فيما بع سمبي في إحتداـ
اضي أو يف أماـ المحكمة إلجراء محاولة الصمح بينيما وذلؾ بمكتب القالشخصي لمزوج

ىذا األخير وبحضور أميف الضبط، حيث يقـو بسماع كؿ  إشراؼ بقاعة المداوالت تحت
خذ عمى زوجو، ثـ يستمع إلييما واحد منيما عمى إنفراد ليتسنى عرض ما لو مف مآ

 مجتمعيف لمواجية أقواليما ومحاولة تقريب مواقفيما.

كما أجاز المشرع لمقاضي منح الزوجيف ميمة لمتفكير بعد محاولة الصمح األولى       
 أشير مف تاريخ رفع الدعوى، كما أف عدـ حضور 3عمى أال تتعدى ىذه المحاوالت 

 يػؿ فػزما بالفصػي ممػؿ القاضػػػرات يجعػػدة مػرائيا عػػػؿ إجػػـ تأجيػػمح رغػػة الصػرفيف لجمسػالط
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 362-361عبد الرحمف بربارة، مرجع سابؽ، ص  (ــ1  
األسرة  وجيز لقانوف. فضيؿ العيش، شرح 12/05/1992، صادر عف المحكمة العميا بتاريخ 82143قرار رقـ  (ــ2  

 . 55، ص 2008الجديد، مطبعة طالب، دوف مكاف النشر، 
. قرار رقـ "إف القضاء بالطبلؽ بيف الزوجيف دوف القياـ بإجراء محاولة الصمح بينيما يعػد خطأ في تطبيؽ القانوف" (ــ3  

 . 65، ص 1993، ـ ؽ ، العدد األوؿ، 18/06/1991، صادر عف المحكمة العميا بتاريخ 75141
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ف كاف القانوف قد أوجب عمى القضاء القياـ بمحاولة الصمح  .(2)(1)الدعوى والمبلحظ أنو وا 
ريقة بيف الزوجيف قبؿ البت في الدعاوى المتعمقة بإنياء الرابطة الزوجية إال أنو لـ يحدد ط

إجرائيا تاركا األمر لمسمطة التقديرية لممحكمة التي ليا أف تجتيد في ذلؾ بالطريقة التي 
 ة.تراىا مناسبة لكؿ حالة عمى حد

 ثانيا/ الصمح في المنازعة اإلدارية:

زىا عف المنازعة ػة، وأىـ ما يميػازعة ذات طبيعة خاصػالمنازعة اإلدارية ىي من       
ؿ في ػرؼ ممتاز يتمثػاوي طرفييا في مركزىما القانوني، فأحدىما طػالعادية ىو عدـ تس

 .(3)اإلدارة واآلخر طرؼ ضعيؼ يتمثؿ في الفرد الخاضع ليذه اإلدارة

 وفأما الصمح فيخضع في األصؿ ألحكاـ القانوف الخاص وقد وضعو محررو القان       
المنازعة اإلدارية ىي دراسة ، وبما أف دراسة (4)المدني كعقد ينيي بو األطراؼ النزاع

لمدعوى التي يحكميا القانوف اإلداري المتميز عف القانوف الخاص فإف الصمح الخاضع 
مع أف حؽ  (5)ألحكاـ القانوف المدني ال يشكؿ حقيقة القانوف اإلداري مجالو الطبيعي

 وفبو في وقت مبكر مف قبؿ القاناألشخاص العامة في إبراـ عقود الصمح تـ اإلعتراؼ 
، وىو ما قسـ الفقو بشأف الطبيعة القانونية لمصمح منذ وقت طويؿ (6)واإلجتياد القضائي
 اصػوف الخػود القانػمح إال أف يكوف عقدا مف عقػؤلفيف أنو ال يمكف لمصػحيث يرى بعض الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر، الجزائر، ػديد ترجمة لممحاكمة العادلة، موفـ لمنشػالج اإلجػراءات المدنية واإلداريةقانوف بلـ ذيب، ػعبد الس (ــ1  
 .283، ص 2009

. يوسؼ دالندة، قانوف األسرة، دار ىومة، 23/10/1997، صادر عف المحكمة العميا بتاريخ 174132قػرار رقـ  (ــ2  
 .35، ص 2001الجزائر، 

دى، ػلي(، دار ا اإلجراءات اإلدارية ) قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةي شرح ػف قر، الوسيطصؿ أنظر في ذلؾ نبي (ــ3  
 . 47-46، ص 2009زائر، ػالج

   4)- Anne METTETAL, op.cit, p 2245.  

   5)- Freddy LOPEZ,  La  procédure  d’homologation  de la transaction ( une présence accrue du 

juge administratif ),   in revue de la recherche juridique ( droit prospectif ),  presses universitaires,  

AIX-MARSEILLE, n° 1, 2007, p 286. 

   6)- Géraldine CHAVRIER, op.cit, p 548-549. 
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، أما البعض اآلخر مف المؤلفيف فيعتبرونو عقدا إداريا القانوف المدنيمف  459طبقا لممادة 
إف كاف يرمي إلى توقي أو إنياء نزاع يدخؿ ضمف إختصاص القضاء اإلداري، وقد فصؿ 
مجمس الدولة الفرنسي في ىذا الجدؿ حيث أقر بالطبيعة اإلدارية لمصمح بشأف نزاع يدخؿ 

  .(1)في إختصاص القضاء اإلداري

ويطرح النزاع أماـ القاضي اإلداري لفحص صحة إجراءات الدعوى ومناقشة        
  قانوف اإلجراءات المدنية السابؽفي ظؿ  كاف الصمح قد، و الطمب (2)تأسيسمشروعية 

يمثؿ جزء منيا إذا ما رفعت بصفة أصمية أماـ الغرفة اإلدارية بالمجمس القضائي دوف 
منو وبإجتيادات القضاء اإلداري آنذاؾ الذي  169/3مجمس الدولة، عمبل بنص المادة 

ألغى عدة قرارات قضائية لمخالفتيا نص المادة السالفة الذكر ولخرقيا األشكاؿ والقواعد 
، كما لـ تبيف المادة المذكورة كيفية ممارسة (3)ت المتعمقة بالصمحاإلجراءا الجوىرية في

 بػ إجرائومحاولة  ةمد تدحد مع أنيا ة األمر لمسمطة التقديرية لمقاضيتارك الصمح إجراءات
 خبلليايحضر  (5) ػػػػ حسب نصيا الفرنسي ػػػتسري مف تاريخ تسجيؿ الدعوى ػ (4)أشير 3

ف غاب أحدىما كاف لمقاضي تأجيؿ الجمسة، وفي حالة  طرفي النزاع في التاريخ المحدد وا 
  (6)حػمػػدـ الصػػػر عػػي محضػرر القاضػػػح يحػػمػؿ لمصػػور دوف التوصػػاب أو الحضػػػرار الغيػػتك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1)- Mathieu SAUVEPLANE, Le juge administratif et la déclaration de nullité d’une transaction, in 

RFDA, Dalloz, Paris, n° 6, 2004, p 1179.  

ثضوى الفضيؿ كوسة، الدع (ــ2    .18، ص 2011اتيا في ضوء إجتيادات مجمػس الدولة، دار ىومة، الجزائر، بريبية وا 
 . لحسيف بف شيخ آث ممويا، المنتقى في22/5/2000صادر عف ـ د بتاريخ  ،327قرار غير منشور فيرس  (ــ3  

، 196095. وأيضا القرار غير المنشور رقـ 338، ص 2002(، دار ىومة، بوزريعة، 1قضاء مجمس الدولة )ج
يؿ العيش، الصمح في المنازعات اإلدارية وفي القوانيف األخرى، منشورات ض. ف16/7/2001بتاريخ  الصادر عف ـ د
 .165، ص د س فبغدادي، الجزائر، 

، 123622أشير". قرار رقـ  3أقصاىا "يمـز القاضي اإلداري بإجراء محاولة الصمح بيف أطراؼ النزاع في مدة  (ــ4  
 . 157، ص 1995، 2. ـ ؽ ، العدد 24/9/1995صادر عف الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا بتاريخ 

  46رمضاف غناي، المرجع السابؽ، ص  (ــ5  
مف ؽ إ ـ في حالة عدـ توصؿ طرفي النزاع إلى إتفاؽ، وبالتالي  169/3"يحرر محضر عدـ الصمح حسب ـ  (ــ6  

جمسة الصمح في القرار محؿ طمب الطعف ال يرتب أي إخبلؿ في اإلجراءات إف كانت جمسة الصمح  فإف عدـ ذكر إنعقاد
 .3/5/1999، صادر عف ـ د بتاريخ 159864قد إنعقدت فعبل". قرار غير منشور رقـ 
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 .(1)لغياب أحد األطراؼ أو لعدـ التوصؿ لمصمح ثـ يحيؿ القضية لمتحقيؽ

مف مياـ القاضي وىو إحالة الدعوى لمتحقيؽ  قبؿيعقد إجراء الصمح وقد كاف        
يكوف جاىبل بفحواىا لعدـ إال أنو في ىذه الحالة القياـ بو في بداية الدعوى يحاوؿ اإلداري 

 قانوف اإلجراءات المدنية السابؽمف  169/3 ادةمالبعد. وأكثر مف ذلؾ فإف  االخوض فيي
ـ فييا الصمح وبالتالي فمف الناحية عامة ولـ تبيف الدعوى التي يجب أف يت جاءت بصورة

جميع القضايا المطروحة أماـ الغرفة اإلدارية لممجمس القضائي، الشكمية يجب الصمح في 
وىو ما مف شأنو وضع القاضي أماـ مشكؿ التعامؿ في العممية الصمحية ضمف مبدأ 

التحمؿ  تجاوز السمطة ماداـ ال يمكف لمقاضي المشروعية. إذ ما جدوى الصمح في دعاوى
مبرراتو إال في دعاوى القضاء  الكامؿ  راء ال يجدجمبدئيا مف قواعد النظاـ العاـ، فالصمح إ

نظرا لطبيعة الطمبات فييا، كما يكوف الصمح الذي يسعى بو القاضي أكثر توافقا مع 
سمطاتو الكاممة في دعاوى القضاء الكامؿ. أما دعاوى المشروعية فمآليا إما التصريح بعدـ 

ما رفض الدعوى لعدـ التأسيس إف لـ يكف  شرعية القرار لغائو وا  القرار معيبا، وال مجاؿ وا 
، وليذا كاف القاضي (2)مف دوف شؾ لمصمح في الحالتيف وال في حالة دعاوى التفسير

قانون اإلجراءات المدنية السابق يحاول دفع األطراف للوصول إلى إتفاق  اإلداري في ظؿ

  ودي دون المساس بمشروعية القوانين والنظام العام.

 (3)لدت عف الصمح كإجراء إجباري في النزاعات اإلداريةونظرا لممعوقات التي تو        
 التي جعمت منو مجرد إطالة ألمد الدعوى وتثقيبل لئلجراءات أصبح التطبيؽ القضائي

  2000اـ ػػدرت عػة أصػرائب لوزارة الماليػة لمضػػامػديرية العػدرجة أف المػرائيا لػػئا إجػره عبػيعتب
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"حيث أف محاولة الصمح إجراء ضروري قبؿ خضوع القضية إلجراءات التحقيؽ". قرار غير منشور رقـ  (ــ1  

 .11/3/2002، صادر عف ـ د بتاريخ 001017
 . 184أنيس فيصؿ قاضي، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
، الصادر عف ـ د بتاريخ 203712القرار رقـ  . أنظرإجراء مف النظاـ العاـ يعتبر الصمح مجمس الدولة كاف (ــ3  
، فضيؿ العيش،  10/9/2001، الصادر عف ـ د بتاريخ 001328. وكذلؾ القرار غير المنشور رقـ 14/5/2001

 .174و 155خرى، المرجع السابؽ، ص الصمح في المنازعات اإلدارية وفي القوانيف األ
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يمكف  حوؿ اإلجراءات التنازعية موجية ألعوانيا عمى مستوى الوطف بأنو ال تعميمة
صمح في  بمعنى عدـ وجود ،صالح بما يمس الخزينة العموميةلمصالح الضرائب أف تت

، مما أدى (1)نيا مف صور السيادةألالضريبية ألف األمر يتعمؽ بمصالح الخزينة و  المادة
عمميا إلى عدـ إجراء الصمح بمناسبة الدعوى الجبائية المرفوعة أماـ الغرفة اإلدارية 
لممجالس القضائية، حيث تحجز كتابة الضبط لممجمس مباشرة جدوؿ إرساؿ إلى مدير 

 الضرائب لتمقي إجابتو بمجرد تسجيؿ الدعوى الجبائية.  

 الذي نظـ الصمحجراءات المدنية واإلدارية قانوف اإلمور مع صدور تغيرت األ قدو        
بإعتباره إجراء بديبل لحؿ النزاعات اإلدارية بصورة مرنة تساعد عمى تراضي األطراؼ 

ويحد مف صرامة  سرعة الفصؿ في النزاع مما يخفؼ مف أعباء الييئات القضائيةعمى و 
. وىكذا أجاز المشرع إجراء محاولة الصمح سواء أكانت الدعوى (2)اإلجراءات وطوؿ آجاليا

في و غير إجباري  جوازي بشكؿوذلؾ مجمس الدولة أماـ المحكمة اإلدارية أـ مرفوعة أماـ 
مف قانوف اإلجراءات  971تكوف عمييا الخصومة حسب ما نصت عميو المادة  أي مرحمة

مف نفس القانوف،  970فقط وفؽ المادة  وذلؾ في دعاوى القضاء الكامؿ المدنية واإلدارية
ألنو يحقؽ مصمحة المتقاضيف دوف المساس بمبدأ المشروعية لكونو قضاء شخصيا يطالب 

لتعمقو بدعاوى المسؤولية ودعاوى  (3)اإلدارة فيو المدعي بحقوؽ شخصية في مواجية
  التعويض أساسا.

 

 لثانيرع اـالف

 ـــحالصل إجـــراءات

)أوال( ثـ  وبالمبادرة ب قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةلطبقا إجراءات الصمح تبدأ        
 التصديؽ عميو في حالة نجاحو )ثانيا(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 70-69فضيؿ كوسة، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
 .312، ص 2009محمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعات اإلدارية،  دار العمـو ، عنابة،  (ــ2  
  .  8نبيؿ صقر، المرجع السابؽ، ص  (ــ3  
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  أوال/ المبادرة بالصمح:

عمى: "يتـ إجراء الصمح  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  972تنص المادة        
عمى:  ومن 990تنص المادة و  ،رئيس تشكيمة الحكـ..." مبادرة مفبسعي مف الخصـو أو ب

فتبعا ليتيف المادتيف تتـ المبادرة  ."يجوز لمخصـو التصالح تمقائيا أو بسعي مف القاضي..."
ما  وفيؽ بينيما. بسعي مف القاضي بعد محاولتو الت بالصمح إما مف طرؼ الخصـو تمقائيا وا 

اـ ػـو أمػػالخص ورػػبحض ـػتيو الذي ػى :ائياـتمقوم ــرم بين الخصـح المبــمالص أ(       
  و.ػػرار بػػػاء لئلقػػالقض
قانوف حتى يعتبر اإلجراء صمحا بمفيـو حضور الخصوم أمام القضاء:  -1       

ال يكفي أف يكوف اإلتفاؽ عميو صحيحا بؿ يمـز أيضا حضور اإلجراءات المدنية واإلدارية 
وكالة خاصة بالصمح، حيث ال يكفي بوكيؿ عف طريؽ أو  يمايالطرفيف أماـ القاضي بنفس

ف حدثحض وأف صادؽ القاضي عمى الصمح رغـ تخمؼ  ور أحدىما فقط دوف اآلخر وا 
في ىذه الحالة قد جانب الصواب وأخطأ في  كبل الطرفيف أو أحدىما عف الحضور يكوف

   . (1)وفػػػانػؽ القػػػػػتطبي

ال يكفي مجرد حضور الخصـو أماـ  الصمح: عمى موافقتهمالخصوم تأكيد  -2       
ىذا الصمح موافقتو عمى كؿ منيـ  يؤكدالقاضي ليكوف الصمح تمقائيا بؿ يجب أيضا أف 

وىذا حسب المادتيف  ،عف طريؽ التوقيع عمى المحضر الذي يحرره القاضي بناء عمى ذلؾ
األولى لـ تشر إلى ذلؾ  مع أف المادة قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةلمف  992و  973

مع أنو جرت  إذ لـ تنص عمى وجوب قياـ الخصـو بالتوقيع عمى محضر الصمح صراحة
 بأنو موافؽ عميو.العادة عمى أف يقـو المعني بالمحضر التوقيع عميو كإقرار منو 

ومع أف المشرع قد أجاز لمخصوـ إجراء الصمح في أي مرحمة تكوف عمييا        
 يـ ػػػفمنحة ػػة واإلداريػدنيػػراءات المػػػوف اإلجػػف قانػم 990و  971ف ػبل بالمادتيػومة عمػػػالخص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .93األنصاري حسف النيداني، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
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وديا عف طريؽ الصمح إال أنو لـ يفتح ليـ حرية التصرؼ حرية تسوية النزاع القائـ بينيـ 
مختصا بحسـ النزاع لحيف التأشير عمى الصمح وجعمو يتمتع في ذلؾ، إذ أبقى القاضي 

أثناء سير الخصومة بحؽ رقابة سبلمة اإلجراءات التي يقـو بيا المتنازعوف، كما يمارس 
 ئع والتكييؼ القانوني الصحيح ليا.الرقابة عمى شرعية الصمح فتكوف لو سمطة تقدير الوقا

فحؽ الرقابة عمى سبلمة اإلجراءات ينصب عمى وجوب إحتراـ الخصـو لئلجراءات        
المتعمقة برفع الدعوى وباإلختصاص، وبالتالي عمى القاضي التأكد مف سبلمة اإلجراءات 

دأ ػراـ مبػحتالتي يقوـ بيا المتنازعوف وضماف الحقوؽ األساسية لمخصـو كحؽ الدفاع وا  
وكذلؾ مف عدـ  ،روط رفع الدعوىػر شػتوف د مفػعمى القاضي التأكوأيضا ، (1)المواجية

 ائي.       ػمح التمقػؿ الصػوع النزاع محػاء في موضػسبؽ الفصؿ فييا وعدـ صدور حكـ عف القض

القاضي كشخص ذو ىيبة  :سعي من القاضيب ومـالصمح المبرم بين الخص ب(       
اشرا بالنزاع يتيسر لو إلى حد بعيد اء وكشخص يتصؿ إتصاال مبمعرفة بدواليب القضوذو 

بيف  عمى محاولة إجراء الصمح يساعدودفوعيـ وىو ما  (2)اإلطبلع عمى طمبات المتقاضيف
، لذا نص المشرع في المواد  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  990و  972الخصـو

 أثناء سير الخصومة في أي مادة كانتبمحاولة التوفيؽ بينيـ  القاضي عمى جواز قياـ
قانوف اإلجراءات  ه عكس ما كاف عميو الحاؿ فيوذلؾ تفعيبل لدور  ،حتى اإلدارية منيا

 .(3)بطابع سمبي اإلداري القاضي أيف كاف يتسـ دور المدنية

خبلؿ  (4)وتتـ محاولة إجراء الصمح بسعي مف القاضي المختص بنظر الدعوى       
 ونيػد نص قانػػف ما لـ يوجػما مناسبيػػاف الذيف يراىػاف والزمػومة في المكػؿ الخصػع مراحػجمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مجمة المحكمة العميا، عدد خاص  كراطاؿ بف حواء، مختارية(ــ 1   صبلحيات القاضي في الصمح التمقائي لمخصـو

  . 626-625، ص 2008(، 2عف الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات )ج 16و 15باليوميف الدراسييف 
 . 85الصمح في المادة اإلدارية، المرجع سابؽ، ص شفيقة بف صاولة،  (ــ2  
 .313المرجع السابؽ، ص   ،محمد الصغير بعميأنظر في ذلؾ  (ــ3  
ؽ إ ـ إ عمى: "اليجوز لمجية القضائية اإلدارية أف تباشر الصمح إال في النزا عات التي تدخؿ مف  974تنص ـ  (ــ4  

 ".ياػاصػفي إختص
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وسبب ترؾ  ،ف القاضي ىو الذي يقدر مدى مبلءمة قيامو بمحاولة الصمحأل، (1)مخالؼ
الوقت المناسب إلجراء الصمح ىو إختبلؼ "الوقت  السمطة التقديرية لمقاضي إلختيار

المناسب" مف خصومة ألخرى حسب وقائع وظروؼ كؿ قضية وىذا بالنظر إلى ظروؼ 
. وعميو يجوز لمقاضي إجراء محاولة الصمح بيف أطراؼ النزاع  النزاع وشخصية الخصـو

د، كما يجوز في أوؿ جمسة أو بعد قفؿ باب المرافعة إف طمب أحد الخصـو فتحيا مف جدي
لو ذلؾ حتى في جمسة النطؽ بالحكـ إف كاف كبل الخصميف حاضرا، لكف ال يجوز لو 
إجراء محاولة الصمح إف تـ النطؽ بالحكـ ألنو في ىذه الحالة يكوف قد إستنفذ واليتو 

 . (2)بالنظر في الدعوى

 ية في إختياروباإلضافة إلى زماف إجراء الصمح يممؾ القاضي أيضا السمطة التقػدير        
مف قانوف  991المكاف الذي يراه مناسبا إلجراء محاولة الصمح وىذا بصريح المادة 

وبالتالي قد يكوف ىذا المكاف ىو مكتب القاضي أو قاعة  ،(3)اإلجراءات المدنية واإلدارية
  الجمسات لكف في جمسة سرية.

ورغـ تمتع القاضي بالسمطة التقديرية في تحديد مكاف وزماف إجراء محاولة الصمح        
 إال أنو غير مخوؿ بتفويض غيره لمقياـ بيذه المياـ، إذ عميو أف يقـو بمحاولة الصمح بيف
األطراؼ بنفسو لكوف ذلؾ مف ميامو األساسية، وىو ما أكدتو المحكمة العميا عند نقضيا 

 . (4)اس أف الصمح يتـ أماـ القاضي وليس أماـ الخبيرلقرار عمى أس

 ثانيا/ التصديق عمى الصمح:
تمقائيا كاف  ،إذا توصؿ الخصـو إلى إتفاؽ يتضمف حسـ النزاع القائـ بينيـ بالصمح       
  992و  973 تيفادػممل طبقا ميوديؽ عػػر التصذا األخيى ىمتوجب ع يضعي مف القاأـ بس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أشير مف تاريخ رفع الدعوى.   3مثؿ الصمح في دعاوى الطبلؽ الذي يجب إجراؤه خبلؿ مدة ال تتجاوز  (ــ1  
 .178-177األنصاري حسف النيداني، المرجع السابؽ، ص (ــ 2  
 تتـ محاولة الصمح في المكاف والوقت الذي يراىما القاضي مناسبيف...".  مف ؽ إ ـ إ عمى: " 991تنص ـ (ــ 3  
حميمة حبار،  . أنظر في ذلؾ22/10/1993لمحكمة العميا بتاريخ صادر عف ا، 102924قرار غير منشور رقـ  (ــ4  

 .  614المرجع السابؽ، ص 
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في محضر يوقع عميو ىو  ، وذلؾ بتثبيتو لئلتفاؽمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
  والخصـو وأميف الضبط.    

لقاضي المختص يصادؽ عمى الصمح اقيام القاضي بالتصديق عمى الصمح: ( أ       
ف كاف  الدعوى األصميةب غير مختص فبل يجوز لو ىذا األخير التي أبـر الصمح بشأنيا، وا 

. تثبيت الصمح ؽ التحقؽ مف عدة كما أنو عمى القاضي قبؿ قيامو بإجراء التصدي المبـر
   مسائؿ نذكر منيا ما يمي:

، وأف ال حمػوف القاضي مختصا بالفصؿ في النزاع محؿ الصيجب أف يكػػ           
 مف إختصاصاتو. اعا غير مطروح أمامو أو ال يدخؿ ضنز ىذا الصمح يتضمف 

وف عمى القاضي ػيكفمح، ػراـ الصػوبة إلبػـو باألىمية المطمػػػ يجب أف يتمتع الخص          
حة ػمثبل التحقؽ مف ص، كما يكوف عميو محػالتأكد مف صحة تمثيؿ القاصر في إبراـ الص

 مح. ػاص بالصػوكيؿ الخػالت
ػػ يجب أف يكوف النزاع محؿ الصمح قد طرح عمى القاضي دوف خرؽ القواعد           

   باإلجراءات كالصفة والمصمحة مثبل.واألحكاـ المتعمقة 
 ػػ يجب عمى القاضي التحقؽ مف أف النزاع المتصالح عميو ال يخالؼ النظاـ العاـ          

ف تصالح الخصـو عمى عدة مسائؿ وكاف بعضيا متعمقا بالنظاـ العاـ  واآلداب العامة. وا 
 صديؽ عمبل بمبدأ عدـدوف البعض اآلخر، فعمى القاضي في ىذه الحالة اإلمتناع عف الت

 .(1)قابمية الصمح لمتجزئة

 ،عمى الصمح في شكؿ محضر يثبت فيو يصادؽشكل التصديق عمى الصمح: ( ب       
يفرغ الصمح القضائي  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 992و  973فحسب المادتيف 

عميو ويكوف موقعا مف طرؼ ىذا األخير  في محضر يبيف فيو القاضي ما تـ اإلتفاؽ
 بل ػذيا عمػػدا تنفيػػد ذلؾ سنػر بعػػبتبط ليعػانة الضػػداعو بأمػـ إيػبط، ثـ يتػف الضػـو وأميػػوالخص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .106-101األنصاري حسف النيداني، المرجع السابؽ، ص أنظر في ذلؾ (ــ 1  
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. وقياـ القاضي ىنا بتثبيت ما قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  993بنص المادة 
أتفؽ عميو األطراؼ في المحضر غير الـز لوجود الصمح، ألف ىذا األخير عقد رضائي ال 

نما األمر الـز ليكتسب الصمح الصفة القضائية  (1)يتطمب إفراغو في شكؿ معيف، وا 
 .(2)سندا تنفيذيا ف يكوفبأيصمح لو 

محضر الصمح فإف المشرع لـ يحدد شكميا وال البيانات التي يجب أف  أما وثيقة       
متعمقة بأطراؼ النزاع عمميا يتـ ذلؾ في مطبوعة تحتوي عمى بيانات لكف تحتوييا، 

ورقة يدوف فييا  فيأيضا محضر ىذا ال يتـيمكف أف و وموضوعو والنتيجة المتوصؿ إلييا. 
كؿ مف يوقع عميو ثـ القاضي تاريخ ومكاف إجراء الصمح واألطراؼ الحاضرة وتصريحاتيا، 

 .(3)األطراؼ والقاضي وأميف الضبط

الضبط حتى يكتسب تاريخا ورقما  مح بعد تحريره لدى أمانةػر الصػيودع محضو        
وز الطعف فيو إال بالتزوير أو ػذي الذي ال يجػما تجعمو يرقى إلى درجة السند التنفيوخت

 .(4)بدعوى اإلبطاؿ لعيب مف عيوب اإلرادة أو لعدـ مشروعية المحؿ أو السبب
 

 لثالثرع اـالف

  ــــــــحالصل آثـــــــــــار

ؼ ػو أثر كاشػفي مايثانيأما  )أوال(، زاعػـ لمنػػىو أثر حاس ماأوليف ػريف ىاميػمح أثػلمص       
 .)ثانيا( وؽػػػلمحق

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  616حميمة حبار، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
 عف إزدواجية مياـ القاضي عند تصديقو عمى الصمح، فالميمة األولى تضمف شرعية Freddy LOPEZ تحدث (ــ2  

 في ذلؾ: ىذا الصمح أما الميمة الثانية فتضمف تنفيذه. ولمتوسع أكثر أنظر
Freddy LOPEZ, op.cit, p 289-293.  

 . 90فضيؿ العيش، الصمح في المنازعات اإلدارية وفي القوانيف األخرى، المرجع السابؽ، ص  (ــ3  
)محاضر الصمح والوساطة كسندات تنفيذية وفؽ ؽ إ ـ إ(، المجمة  الطرؽ البديمة لحؿ النزاعاتشريفة ولد شيخ، (ــ 4  

 .107، ص 2012 ،2عدد  د معمري بتيزي وزو،والعمـو السياسية، صادرة عف كمية الحقوؽ لجامعة مولو النقدية لمقانوف 
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  أوال/ األثر الحاسم لمنزاع:

طرفيف فإف ىذا الصمح إذا أبـر صمح بيف أنو  مف القانوف المدني 462المادة  تنص       
. (1)زؿ عنيا كؿ طرؼتناالتي  وؽ واإلدعاءاتػاء الحقػريؽ إنقضػبينيما عف طـ النزاع ػيحس

لحا عمى أف تكوف الدار ألحدىما ة دار وأرض ثـ تصاػاف عمى ممكيػفمثبل إف تنازع شخص
زؿ تنػاأف يدار ػو الػت لػـز مف خمصػانبيف، يمػـز لمجػد ممػػمح عقػذا الصػر، فيػاألرض لآلخو 

ائو في ػف إدعزؿ عتنػاـز مف خمصت لو األرض أف يػرض، ويمعف إدعائو في ممكية األ
 .(2)دارػػػة الػػيػممك

وى بو وال بالمضي في ألي مف المتصالحيف تجديد النزاع ال بإقامة دع ليسوبالتالي        
ي ىذه الحالة ينشيء دفعا ػوال بتجديد ىذه الدعوى، فالصمح ف (3)الدعوى التي كانت مرفوعة

 فبل يجوز ،بالنظاـ العاـع بالصمح وىو دفع بعدـ قبوؿ الدعوى وغير متعمؽ الدف يسمى
يجوز لو  إذ ،لممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا بؿ يتعيف أف يتمسؾ بو المتصالح

المجمس إثارتو في أي حالة تكوف عمييا اإلجراءات سواء أماـ محكمة أوؿ درجة أو أماـ 
محكمة ، ولكف ال يجوز التمسؾ بيذا الدفع ألوؿ مرة أماـ المحكمة العميا ألنيا القضائي

  .(4)قانوف وليست محكمة وقائع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وحيث حيث أف نتيجة الصمح ترتب عمييا إسقاط الحقوؽ واإلدعاءات التي تنازؿ عنيا أحد الطرفيف بصفة نيائية" (ــ1  

أنو وقع صمح بيف طرفي النزاع أماـ رئيس الغرفة اإلدارية لمجمس تممساف، وأف ىذا الصمح ال رجعة فيو بالنسبة لمحقوؽ 
لذي رفع ضد قرار إعطاء ا التي أنشأت منو، وبالتالي وبدوف اإللتفات إلى الدفوع األخرى ينبغي القوؿ بأف اإلستئناؼ

صادر ، 353. قرار غير منشور فيرس "مؤسس وينبغي إذف رفضو ليذا السببر يصبح غي اإلشياد عمى الصمح الذي تـ
(، دار 2 جلحسيف بف شيخ آث ممويا، المنتقى في قضاء مجمس الدولة ) . أنظر في ذلؾ18/6/2001عف ـ د بتاريخ 
 .396-395، ص 2004ىومة، بوزريعة، 

 .566عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
ولما كاف مف الثابت ػ في قضية الحاؿ ػ أف طرفي النزاع تصالحوا عمى التخمي عف اإلستئناؼ وأف قضاة المجمس " (ــ3  

أعطوا ليـ إشيادا عمى ذلؾ وحكموا باإلضافة إلى ذلؾ بطرد المدعي في الطعف مف السكف المتنازع عميو متجاوزيف بذلؾ 
ألعمى صادر عف المجمس ا، 45313قرار رقـ . "طعوف فيوسمطتيـ. ومتى كاف األمر كذلؾ إستوجب نقض القرار الم

 . 126، ص 1992، 2عدد ، ـ ؽ ، 25/9/1988بتاريخ 
 .212-211األنصاري حسف النيداني، المرجع السابؽ، ص (ــ 4  
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 ىو ما يقربو مف الحكـ الذي يصدرهويعد حسـ النزاع األثر األساسي لعقد الصمح و       
القاضي، وىذا الشبو بيف عقد الصمح والحكـ القضائي جعؿ بعض المؤلفيف الفرنسييف 

أحد  يقػربوف بينيما إلى حد إعتبار الصػمح بمثابة حكـ يصػدره األطػراؼ ألنفسيـ، إذ يرى
يبـر لحسـ نزاع قائـ أو مستقبمي، ويتفؽ األطراؼ بموجبو عمى الصمح " أف ىؤالء المؤلفيف

وىو  (1)بيف مصالحيـ، وىو ما يجعمو حكما ينطؽ بو األطراؼ فيما بينيـ" التسوية والتوفيؽ
الموقؼ الذي لـ يقبمو أغمب الفقو. ومع ذلؾ فقد أثر ىذا الشبو عمى المشرع الفرنسي الذي 

مف القانوف المدني التي تنص عمى أف الصمح بيف الطرفيف لو قوة  2052سف المادة 
 les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose"الشيء المقضي 

jugée…"
(2)

وىو أمر مبالغ فيو حسب الفقيو السنيوري لكوف أف الصمح يختمؼ كثيرا عف  
، منيا أف الصمح بخبلؼ الحكـ القضائي عبارة عف عقد، (3)الحكـ القضائي مف عدة أوجو

أما الطعف في الصمح فبل يكوف  قانوف اإلجراءاتكما أف طرؽ الطعف في الحكـ مقررة في 
 . (4)إال بدعوى مستقمة، وال يجوز الطعف فيو بطرؽ الطعف المقررة لؤلحكاـ

 مف القانوف المدني الفرنسي 2052وليذه الفروؽ إنتقد الشراح الفرنسيوف نص المادة       
د ػر العقػعتبيُ  ة التيػػواعد العامػػدرىا القػمح مصػد الصػوة عقػػألف ق ،ودهػدـ وجػموا عػػوفض

 . (5)بمقتضاىا شريعة المتعاقديف وليس مصدرىا تشبيو الصمح بالحكـ القضائي النيائي

  ثانيا/ األثر الكاشف لمحقوق:
  ازعػوؽ المتنػػر عمى الحقػذا األثػر ىػوؽ، ويقتصػاولو مف حقػا تنػؼ لمػر كاشػمح أثػلمص       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1)- Xavier LAGARDE, Transaction et ordre public, in Recueil Le Dalloz, Paris, n° 14, 2000, p 219.  

  2)- "Lorsqu’une transaction est intervenue entre deux personnes, celle-ci a la même valeur qu’une 

décision passée en force de chose jugée" ; Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique des 

termes juridiques, éd 12, Dalloz, Paris, 1999, p 520.     

 . 579-575عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص  (ــ3  
إف الحكـ الذي صادؽ عمى صمح وقعو جميع األطراؼ ال يعتبر مف األحكاـ القابمة لئلستئناؼ ألنو لـ يفصؿ في " (ــ4  

رادة األطراؼ، وبذلؾ فإنو ال يجوز ألي واحد منيـ التراجع عنو ، 210560قرار رقـ . "النزاع بؿ صدر حسب رغبة وا 
 . 180، ص 2000، 2، ـ ؽ ، العدد 17/11/1998صادر عف المحكمة العميا بتاريخ 

 .618مؿ مرسي، المرجع السابؽ، ص محمد عمي سكيكر ومعتز كا (ــ5  
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 مف القانوف المدني. ومعنى ذلؾ أف الحؽ 463فييا دوف غيرىا وفقا لمقتضيات المادة 
 ىفإذا إشتر ، دره األوؿ ال إلى الصمحند إلى مصالذي يخمص لممتصالح بالصمح يست

في الشيوع ثـ تنازعا عمى نصيب كؿ منيما في الدار، وتصالحا عمى أف شخصاف دارا 
يكوف لكؿ منيما نصيب معيف، إعتبر كؿ منيما مالكا ليذا النصيب ال بعقد الصمح بؿ 
ستند بذلؾ حؽ كؿ منيما إلى مصدره األوؿ  بعقد البيع الذي إشتريا بو الدار في الشيوع، وا 

 ح.ػػػى الصمػال إل
نما بألثر الكاشؼ لمصمح قو االف رويفس        أف المتصالح في الواقع ال يقر لصاحبو، وا 

في الجزء مف الحؽ الذي سمـ بو، فيذا الجزء مف الحؽ قد بقي عمى  ينزؿ عف حؽ الدعوى
نما الصمح قد حسـ النزاع فيو فخمص لصاحبو. ومف ثـ  وضعو األوؿ دوف أف يتغير، وا 

النزاع مف حيث خموص الحؽ، وىو كاشؼ عف الحؽ مف  يحسـيكوف لمصمح أثراف، فيو 
     .(1)حيث بقاء الحؽ عمى وضعو األوؿ

التي تنص عمى:  دنيمال انوفقالمف  464والصمح يفسر حسب مقتضيات المادة        
أيا كانت تمؾ العبارات يجب أف تفسر عبارات التنازؿ التي يتضمنيا الصمح تفسيرا ضيقا. "

محبل لمنزاع الذي حسمو الصمح"، فإف التنازؿ ال يشمؿ إال الحقوؽ التي كانت بصفة جمية 
بتفسير  يتـ في شكؿ محضر لذا فتفسيره يتـ طبقا لمنظاـ الخاص وىذا ألف الصمح القضائي

بأف محضر الصمح  19/11/1968العقود، حيث قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ 
دؽ عميو مف المحكمة ال يخرج عف كونو عقدا قاببل لمتفسير. لذلؾ يرى المؤلؼ حسف المص

 ميةأو أصالنيداني أف المشرع إف كاف لـ يعترؼ لؤلشخاص بالحؽ في رفع دعوى مبتدأة 
أماـ المحاكـ لممطالبة بتفسير عقد مف العقود، فإف ىذه القاعدة تنطبؽ عمى الصمح 

 يجوز ألطراؼ الصمح المجوء بصفة أصمية إلى المحاكـفبل عميو مف المحكمة المصدؽ 
  و الػػى أنػػعنة. بمػائيػػاـ القضػػة لؤلحكػػر بالنسبػػبلؼ األمػػى خػد عمػػذا العقػر ىػػػة بتفسيػالبػػلممط

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 583-582عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
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المطالبة بتفسير الصمح إال بشأف منازعة ثارت بصدده أماـ القضاء حيث لممحكمة تجوز 
تكف المحكمة التي اإلختصاص بتفسيره، ولو لـ  التي تنظر النزاع الخاص بيذا الصمح

ف عف ػػرفيػنا بيف طػزاعا معيػـ نػمح يحسػاف الصػأنو لما ك اػر ىنػػونشي .(1)وػعميدقت ػص
ر ػػمح يجب أف تفسػػمنيا الصػػازؿ التي يتضػارات التنػإف عبػو فػزوؿ كؿ منيما مف حقػطريؽ ن

  .(2)يقاػػيرا ضػػػتفس

وبناء عمى ما تـ عرضو بشأف الصمح كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات يتضح بأنو ليس        
 العبء تخفيؼبغرض  اإلجراءات المدنية واإلداريةقانوف كأي عقد آخر، إذ نظـ بموجب 

ألطراؼ أولوية توقي النزاع أو انجر عف كثرة القضايا لكونو يمنح عف الجيات القضائية الم
وضع حد نيائي لو، وبالتالي تجنب الدعوى القضائية الطويمة المدة والمكمفة واإلحتمالية 

. وىو ما يجعؿ ىذا الصمح أكثر مف أي عقد آخر يحافظ عمى العبلقة الودية بيف (3)النتيجة
الخصـو ويستجيب ليدؼ المصمحة العامة لكونو يحسـ النزاع بشكؿ يحقؽ السمـ 

 .(4)اإلجتماعي الذي يعد أساسا مف مياـ السمطة القضائية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 233-232األنصاري حسف النيداني، المرجع السابؽ، ص (ــ 1  
 . 11، ص 1994، 1، ـ ؽ ، العدد 13/12/1989صادر عف المحكمة العميا بتاريخ ، 56186قرار رقـ  (ــ2  

    3)- Mathieu SAUVEPLANE,  op.cit, p 1179.  

    4)- Xavier LAGARDE, Transaction et ordre public, op.cit, p 218. 
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 المبحث الثاني

 ة ـاطـــــــــــالوس

 ات الحديثةليست جديدة المنشأ عف المجتمع الوساطة كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات       
حيث كانت تتـ بشكؿ بسيط قائـ  ،فييا جزء مف الثقافات القديمة وليا تقاليد راسخة فيي

عمى اإلصبلح، فعرفتيا الصيف القديمة والحضارة اليونانية تأسيسا عمى فمسفة ذلؾ العيد 
القائمة عمى توخي العقبلنية في العبلقات اإلنسانية، كما إنتشرت في المجتمعات اإلسبلمية 

األمريكية  المتحدةت الوالياوظيرت في  1789وقد لجأت إلييا فرنسا بعد ثورة بعد ذلؾ. 
وبذلؾ أصبح اإلىتماـ  .إنتشرت في الكثير مف الدوؿثـ  ،(1)1970-1965خبلؿ أعواـ 

بيا في نياية القرف العشريف ظاىرة تسترعي اإلنتباه ألف عدـ الرضا عف التكاليؼ المالية، 
، والتمزؽ الناتج عف إجراءات المحاكـ جعؿ الوساطة بمثابة حجر الزاوية واإلنياء اإلنفعالي

   .(2)األمريكية خاصة في الواليات المتحدةلنزاعات ا ؿلحلحركة الحموؿ البديمة 

مصمح الذي يسعى إلى حسـ النزاعات بالتراضي حفاظا لوىكذا تضاؼ الوساطة        
وأنيا قبؿ أف تكوف عبارة عف قانوف ىي سموؾ ، خاصة عمى العبلقات الودية بيف الخصـو

متجذر في المجتمع لكونو محببا لمنفس البشرية التي ترفض اإلمبلء وأساليب القوة مف 
 . (3)السمطة العامة بما فييا القضاء

وف ػوجب قانػات بمػزاعػؿ النػؿ لحػؽ بديػريػة كطػاطػالوس رػزائػتبنت الج ذلؾوعمى        
ائية ولتفادي ػالقض رفو الجياتػظاظ الذي تعػؿ مف اإلكتػالمدنية واإلدارية لمتقميراءات ػاإلج

. وألف الوساطة إجراء مستحدث في النظاـ القانوني (4)الخوض في دعاوى قد يطوؿ أمدىا
 التطرؽ إلى مفيوميا )مطمب أوؿ( ثـ عرض ممارساتيا )مطمب ثاف(.   الجزائري فمف الميـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عف الطرؽ البديمة لحؿ  16و 15كماؿ فنيش، الوساطة، مجمة المحكمة العميا، عدد خاص باليوميف الدراسييف  (ــ1  

 . 569، ص 2008(، 2النزاعات )ج
الوساطة في حؿ النزاعات، )ترجمة عبل عبد  . سميكيو، عندما يحتدـ الصراع: دليؿ عممي إلستخداـأكارؿ (ــ 2  

 .10، ص 1999المنعـ(، الدار الدولية لمنشر والتوزيع، القاىرة، 
 . 523عبد الرحمف بربارة، المرجع السابؽ، ص  (ــ3  
 .414بلـ ذيب، المرجع السابؽ، ص عبد الس (ــ4  
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 المطـلب األول
 ةــــوساطوم الـــــمفه

وقػد جػيء بشػأنيا  ،زائرييفػػاء الجػوف والقضػعمى القان اديدػج اامػاطة نظػالوستعد         
أنواعيا )فرع ثاف( بإعتبارىا  بعدة تعاريؼ سوؼ نتطػرؽ إلييا )فرع أوؿ( لنستعرض بعد ذلؾ
 طريؽ بديؿ لحؿ النزاعات يقوـ بو طرؼ محايد )فرع ثالث(. 

 

 رع األولـالف

 وساطــــةريف الــــتع

المشرعيف لـ  كغالبية)ثانيا(، وألف المشرع الجزائري ( وفقيا )أوال الوساطة لغةُعرفت        
  .(لثا)ثاصادرة عف اإلتحاد األوربي التعميمة التعريؼ لى ، إرتأينا التعرض إيضع تعريفا ليا

  :ةـالمغوي لموساطأوال/ التعريف 

تدؿ في المغة العػربية " التي ة "وس طالوساطة ىي عمؿ الوسيط، وىي مشتقة مف كمم       
 ي:طرفيػف، وقد جػاء في لساف العرب حوؿ معنى ىذه الكممة ما يمع بيف عمى الشيء الواق

ف كاف أصمو أف يكوف إسما، مف قولو تعالى        في اآلية  الوسط قد يأتي صفة، وا 
 : "وكذلؾ جعمناكـ أمة وسطا" أي عدال، فيذا تفسير الوسط وىو إسـمف سورة البقرة 143
 بيف طرفي الشيء. وأما الوْسط بسكوف السيف فيو ظرؼ ال إسـ عمى وزف نظيره فيلما 

  المعنى وىو " ب ْيف ". 
"، وفي القاموس "الوسيط ىو المتوسط بيف ط  كما أف الوساطة مصدر لفعؿ "وس         
، وتوسط بينيـ عمؿ الوساطة"، والوساطة بيذا المعنى قد تظير في عدة مجاالت شخصيف

تربية، الثقافة، السياسة، التجارة وفي غيرىا مف المياديف التي تدخؿ األطراؼ في كال
جتماعية تتضمف إحتماالت عدـ اإلتفاؽ   . (1)عبلقات فردية وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وف، ػي القانػر فػيادة الماجستيػؿ شػرة لنيػ، مذكواإلداريػةقانػوف اإلجػراءات المدنيػة ؿ ػي ظػاطة فػة، الوسػاجية بوزنػػس (ــ1  

فرع القانوف العاـ، تخصص القانوف العاـ لؤلعماؿ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، 
 .15-14، ص 2011-2012
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 ف يرميػؿ بيف طرفيػفتعني تدخ la médiation أما الوساطة في المغة الفرنسية       

(1)اؽػػؿ إلى إتفػلمتوص
entremise destinée à amener un accord . ؿػػود أصػػويع 

médiation وكممة  ميدياتوس مف مدياري، بمعنى توسط.كممة لم وذلؾالمغة البلتينية  إلى
ط أو الذي يتـ ػبمعنى الشخص الذي يتوس ميدياتور ط في المغة البلتينية مف كممةػوسي
  La médiation vient du mot ةػاطػإف الوسػفو ػوعمي .(2)اؽػوؿ إلى إتفػالوص رضػػاره بغػإختي

Latin « meditus » de « mediare » c’est-à-dire s’interposer
(3).                              

  لموساطة: فقهيال/ التعريف ثانيا
كطػريؽ بديؿ عف القضػاء في حؿ  ةػاطػلموس التي أوردىا الفقػياءتعاريؼ ال تتعدد       

، ومف ىذه التعاريؼ نذكر ما يمي:   النزاعات بيف الخصـو

"تكميؼ شخص محايد لو دراية بالموضوع ولكف  عبد السبلـ ذيب بكونيا تعريؼ       
سمطة الفصؿ فيو يسمى الوسيط، يكمؼ بسماع الخصـو و وجية نظرىـ مف خبلؿ بدوف 

في محادثات قد تكوف وجاىية أو غير وجاىية قصد ربط اإلتصاؿ بينيـ وحمميـ الدخوؿ 
  .(4)يجاد الحموؿ التي ترضييـ"إل

تقنية لتيسير عممية المفاوضات بيف أطراؼ النزاع، "وعرفيا عبد المجيد غميجة بأنيا       
 .(5)بينيـ"يقـو بيا طرؼ ثالث محايد ييدؼ إلى مساعدتيـ لمتوصؿ إلى حؿ النزاع القائـ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1)- Le petit Larousse, Larousse, p 643.   

فريد بف بمقاسـ، الوساطة في الجزائر )ماضي، حاضر ومستقبؿ(، الممتقى الدولي حوؿ ممارسات الوساطة،  (ــ2  
 . www.crjj.mjustice.dz، منشور عمى الموقع 2009جواف  16و 15الجزائر، يومي 

   3)- Farid BEN BELKACEM, La médiation en Algérie: passé, présent et avenir, revue de la Cour 

Suprême, numéro spécial, organisé le 15 et 16  juin, concernant les modes alternatifs de règlement 

des litiges (T 2), 2008, p 89.  

الدولي حوؿ ممارسات الوساطة،  عبد السبلـ ذيب، اإلطار القانوني والتنظيمي لموساطة في الجزائر، الممتقى (ــ4  
  ، د ت ص.www.crjj.mjustice.dz ، منشور عمى الموقع2009جواف  16و 15الجزائر، يومي 

 . 111 ، صwww.lasportal.org عبد المجيد غميجة، نظاـ الوساطة اإلتفاقية بالمغرب، منشور عمى الموقع(ــ 5  

http://www.crjj.mjustice.dz/
http://www.crjj.mjustice.dz/
http://www.lasportal.org/
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ىي عممية منظمة تتـ مف خبلؿ إجتماع وقد عرفيا أمحمد برادة غزيوؿ كالتالي: "       
خاص وسري بيف أطراؼ النزاع ودفاعيـ، تحت قيادة شخص محايد يقـو بتسييؿ الطريؽ 

يصاليـ إلى إتفاؽ م مف خبلؿ شرحو ليـ المكاسب التي  يما،قبوؿ منبيف أطراؼ النزاع وا 
 . (1)يمكف أف يحققوىا بالوصوؿ إلى حؿ عف طريؽ اإلتفاؽ بدال مف المجوء إلى القضاء"

مف حيث أف الوساطة  Guillaume-Hofnung نجد تعريؼ المؤلفيف الغربييفومف        
التي يتمتع بيا المشاركوف،  وسيمة أخبلقية لمتحاور تقـو عمى روح المسؤولية واإلستقبللية
صبلح الروابط اإلجتماعية، وذلؾ كما يمي:    ترمي إلى إنشاء وا 

"La médiation est un processus du communication éthique reposant sur la 

responsabilité et l’autonomie des participant, dans lequel un tiers impartial, 

indépendant,  neutre,  sans  pouvoir décisionnel  ou  consultatif, avec  la  

seul  autorité que lui reconnaissent les  médieurs favorise  par  des entretiens 

confidentiels l’établissement, le rétablissement du lien social, la prévention ou 

le réglementation de la situation en cause
(2)

" .    

كما ُعرفت الوساطة بأنيا نوع مف التفاوض يتـ بمشاركة طرؼ ثالث، يساعد        
  عمى حؿ النزاع وذلؾ بتشجيعيـ عمى التواصؿ والحوار:    األطراؼ

"La médiation est une forme de négociation assistée au cours de laquelle un 

tiers neutre, le médiateur, aide les parties dans la résolution du conflit ou du 

différend qui les oppose en favorisant la communication et le dialogue .
(3)

"  

 وىو ما ذىب إليو أيضا التعريؼ التالي:
"Une procédure de règlement des conflits qui consiste dans l’interposition 

d’une  tierce  personne -le médiateur- chargée  de  proposer  une solution aux 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .www.sudanlaws.net  أمحمد برادة غزيوؿ، دور المحامي في إنجاح الوساطة القضائية، منشور عمى الموقع(ــ 1  

   2)- I.VEROUGSTRAETE, Le juge et la médiation, revue de la Cour Suprême, numéro spécial, 

organisé le 15 et 16  juin, concernant les modes alternatifs de règlement des litiges (T 2), 2008, p 53 

   3)- Dominique BROWN-BERSET et Matthias SCHERER, op.cit, p 676. 

http://www.sudanlaws.net/
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parties en litige
(1)

" . 

. سميكيو بكونيا: "عممية يساعد مف خبلليا طرؼ ثالث شخصيف أو أكارؿ  وعرفيا       
 . (2)أكثر عمى التوصؿ إلى حؿ نابع منيـ بشأف قضية أو أكثر مف القضايا المتنازع عمييا"

 :   كالتاليمف حيث أنيا الميمة التي يقـو بيا الوسيط وذلؾ  FOUCHARD عرفياكما        
"La mission du médiateur se limite à tenter de concilier les parties, ou à 

s’efforcer de les amener à une solution mutuellement acceptable. La 

médiation est consensuelle du début à la fin
(3)

" .    

  :لموساطة التعميمة الصادرة عن اإلتحاد األوربيتعريف / لثاثا
الصادرة عف البرلماف األوربي  CE/2002/22الوساطة حسب التعميمة رقـ  ُعرفت       

  منيا كما يمي: 3/1مادة المتعمقة بالوساطة ، وذلؾ في ال 2008ماي  21وعف مجمس 
"La médiation est un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est 

nommé  ou visé dans  lequel  deux  ou  plusieurs  parties à un litige  tente par 

elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur 

litige avec l’aide d’un médiateur. Ce processus peut être engagé par les 

parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d’un 

Etat membre". 

ما يبلحظ عمى ىذه المادة أف مضمونيا ال يشكؿ تعريفا جامعا مانعا لموساطة، ألنو        
في الحقيقة وضع ليبيف ما يمـز لتنفيذ التعميمة السابقة الذكر، ومع ذلؾ فإف مجاؿ تنفيذىا 
نما  حسب نص تمؾ المادة ال ينحصر فقط عمى الوساطة كأسموب ودي لتسوية النزاعات وا 

 ؿ ػى الحػي إلػػي ترمػراءات التػػب اإلجػمؿ أغمػريؼ، ليشػػؽ مع ذلؾ التعػػؿ ما يتفػكى ػدى إلػيتع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1)- Michel ARMAND-PREVOST, La pratique de la médiation judiciaire, Colloque de  Deauville, 

organisé le 12 et 13 juin 1999 par l’Association Droit et Commerce, concernant "le contrat au 

secours de l’entreprise",  in revue de jurisprudence commercial, Paris, 1999, p 107.   

 .  21. سميكيو، المرجع السابؽ، ص أكارؿ (ــ 2  
 .572، ص ، المرجع السابؽنقبل عف كماؿ فنيش، الوساطة (ــ3  
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أـ غير قضائية أـ شبو قضائية مع إستثناء إجراء الصمح  كانت الودي لمخبلؼ قضائية
يمكف نقد ىذا التعريؼ مف ناحية أنو يجعؿ كؿ اإلجراءات  وعميو ،الذي يقـو بو القاضي

 .  (1)المشروعة لمتسوية الودية تشترؾ في نفس النظاـ القانوني

حوؿ معنى واحد تتفؽ التعاريؼ السالفة الذكر وبناء عمى ما سبؽ نبلحظ أف        
 ودية لحؿ نزاع قائـ بيف طرفيف أو أكثر، تقوـ عمى أساس طريقةلموساطة، بكوف أنيا 

 التفاوض والتحاور لتقريب وجيات النظر بمساعدة طرؼ محايد يسمى الوسيط. و  التواصؿ
 

 الثانيالفرع    

 وساطـــــةال أنـــــواع

يمكف تصنيؼ الوساطة بالنظر إلى طريقة تعييف الطرؼ القائـ بيا إلى ثبلثة أنواع،        
 )ثالثا(.  الخاصة)ثانيا(، والوساطة  القضائية)أوال(، الوساطة  اإلتفاقيةالوساطة  ىي

 أوال/ الوساطة اإلتفاقية: 
 زاع، وبذلؾركة ألطراؼ النىي أقدـ مف العدالة النظامية، وتتـ وفقا لئلرادة المشت       

   . (2)يكوف ىذا النوع مف الوساطة إرادي محض

الوساطة اإلتفاقية أو الحرة إما بإتفاؽ األطراؼ بعد حصوؿ النزاع ويتـ المجوء إلى        
أف األطراؼ يتفقوف  في ىذه الحالة ىو األساسو أو بموجب نص في إتفاؽ تعاقدي سابؽ، 

ذا لـ يتفقوا عمى وسيط معيف يجوز  بأنفسيـ عمى الوسيط دوف المجوء إلى المحكمة، وا 
ييف وسيط إذا كاف ذلؾ مف شروط اإلتفاؽ ألحدىـ التقدـ بطمب إلى رئيس المحكمة لتع

بينيـ، أو كاف ىناؾ إتفاؽ عمى الوساطة بشكؿ عاـ ولـ يرد فيو إتفاؽ عمى أف تتولى 
 .(3)المحكمة تعييف الوسيط إف لـ يحدده األطراؼ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1)- Jean-Philippe TRICOIT, Chronique de droit des modes amiables de règlement des conflits, 

revue de l’arbitrage, Paris, n° 1, 2009, p 208.  

 ، د ت ص.الوساطة القضائية، المرجع السابؽدور المحامي في إنجاح  أمحمد برادة غزيوؿ، (ــ2  
  ، د ت ص.diwanerb2.com الوساطة في تسوية  النزاعات، منشور عمى الموقعأمحمد برادة غزيوؿ،  (ــ3  



تلياوى القضتئي المتصة  بلو:  الرق  الديلة  للل الزااات  األفصل ال  
 

  47 
 

مف  327-56في الفصؿ  ياوقد أخذ المشرع المغربي بالوساطة اإلتفاقية، حيث عرف       
د الذي يتفؽ األطراؼ بموجبو عمى ة ىو العق: "إتفاؽ الوساطكالتاليالمسطرة المدنية  قانوف

إبراـ صمح إلنياء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد". وعميو فيدؼ تعييف وسيط يكمؼ بتسييؿ 
ط، ػثالث ىو الوسيرؼ ػططة ػوؿ إلى الصمح بواسػة حسب ىذه المادة ىو الوصػالوساط

  .(1)وبذلؾ لـ يخرج المشرع المغربي الوساطة اإلتفاقية مف اإلطار العاـ لعقد الصمح

  ثانيا/ الوساطة القضائية:
يكوف مف و قضاة متخصصوف يعينيـ رئيس المحكمة،  يقوـ بياىي الوساطة التي        

دارتيا  مياميـ وبصفة إلزامية وعند بداية عرض النزاعات عمييـ بذؿ مساعي الوساطة وا 
مف خبلؿ برمجة جمسات لمحوار والتفاوض المباشر بيف الخصوـ واإلشراؼ عمييا داخؿ 

اؽ لدى ة تحظى باإلتفؿ إلى تسوية وديػبينيـ والتوصوار المحكمة لردـ ىوة الخبلؼ ػأس
وز لو ػة، الذي ال يجػويسمى القاضي المكمؼ بيذه الميمة قاضي الوساط راؼ النزاع.ػأط

 الوساطة.  ىذه النظر في النزاع بصفتو قاضي موضوع إذا فشمت

 مف خبلؿ ومف بيف التشريعات التي تأخذ بالوساطة القضائية نذكر التشريع األردني       
حيث يوجد عمى مستوى ، (2)2006لعاـ  12قانوف الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقـ 

اة ػاة يدعوف قضػائية تسمى إدارة الوساطة تتشكؿ مف عدة قضػالمحاكـ األردنية إدارة قض
 ختارىـ رئيس المحكمة لمدة محددة. اطة يػالوس

تمقائيا أو بناء وىكذا إف تبيف لقاضي الحكـ أف طبيعة النزاع تقتضي الوساطة يقـو        
ريؽ إحالة ممؼ الدعوى إليو، ػعف ط اطةػزاع إلى قاضي الوسػوـ بإحالة النػعمى طمب الخص

  مذكرات موجزة بإدعاءاتيـ ودفوعيـ. ؼ األطراؼ بتقديـػوف لو تكميػفيك

  ثالثا/ الوساطـة الخاصـة:
  يئةارج اليف خموى ؼ بالدعمي المكاضو القاص يعينخػط ػيا وسيػػـو بػيق وساطةىي        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .124 عبد المجيد غميجة، المرجع السابؽ، ص (ــ1  
  .11-10 المرجع السابؽ، ص عبد الرزاؽ عريش، (ــ2  
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بإتفاؽ مع أطراؼ النزاع، وذلؾ مف بيف الوسطاء الخصوصيوف الذيف لممحكمة ائية القض
ذ بالوساطة الخاصة المشرع ػف أجؿ التسوية الودية لمنزاعات. وقد أخػيزاولوف الوساطة م

عندما  -إلى جانب أخذه بالوساطة القضائية  - 2006لعاـ األردني في قانوف الوساطة 
ى طمبيـ أو بعد ػتماع بالخصـو وبناء عمأنو لقاضي إدارة الدعوى بعد اإلجعمى نص 

ف طرؼ رئيس ػموافقتيـ إحالة النزاع إلى وسيط خاص، ويعيف الوسطاء الخصوصيوف م
وذلؾ مف بيف القضاة المتقاعديف والمحاميف  دؿالمجمس القضائي بتنصيب مف وزير الع

 . والمينييف المشيود ليـ بالجيدة والنزاىة

يقدـ لو كؿ طرؼ مف  وىكذا، مياموالوسيط الخاص لمقياـ بويحاؿ النزاع إلى        
يوما مف تاريخ اإلحالة مذكرة تتضمف ممخصا  15أطراؼ النزاع خبلؿ مدة ال تتجاوز 

دفوعو، مرفقا بيا أىـ المستندات التي يستند إلييا، وال يتـ تبادؿ ىذه المذكرات  إلدعاءاتو أو
  .(1)والمستندات بيف أطراؼ النزاع

ذ بيا المشرع الوساطة التي أخ يدخؿ ىذا التعريؼ وما تجدر اإلشارة إليو أف       
 أفمع العمـ  ضمف الوساطة الخاصة. الجزائري بموجب قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية

حيث يدمجوف الوساطة  ،الوساطة إلى نوعيف إتفاقية وقضائيةيقسموف معظـ المؤلفيف 
ائية، لكونيا عممية قضائية أو عممية تتـ في سياؽ قضائي الخاصة ضمف الوساطة القض

يقوـ فييا طرؼ ثالث غريب تماما عف طرفي النزاع وليست لو بصفة مباشرة مصمحة في 
وعي بيف الطرفيف بكيفية تساعدىما عمى تذليؿ ػالط الحؿائؿ المتنازع فييا، بتسييؿ ػالمس

 .(2)العقبات والتوصؿ إلى إتفاؽ

الجزائري ىي  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةليذا يمكف القوؿ أف الوساطة في         
 د ػي عنػراح مف القاضػػاس إقتػى أسػوف عمػائي وتكػاؽ قضػـ فػي سيػونيا تتػائية لكػة قضػاطػوس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 532عبد الرحمف بربارة، المرجع سابؽ، ص  (ــ1  
 جولياف لويمييو، الوصوؿ إلى العدالة في الدوؿ المتوسطية الشريكة، مشروع يورميد لمعدالة الثاني، منشور عمى (ــ2  

 ، د ت ص.euromed.justiceii.eu  الموقع
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ففي الحالة الثانية،  ،رفض أوقبوؿ اإلقتراحفي القضائية، وأطراؼ النزاع أحرار وى رفع الدع
يعيف القاضي المكمؼ بممؼ النزاع وسيطا. وتسير الوساطة تحت رقابة القاضي إلى غاية 

 .(1)إتفاؽ األطراؼ الذي يضع حدا لمنزاع والذي يكوف موقعا مف قبؿ األطراؼ والوسيط

رج تخإال أنيا في الحقيقة ال رى لموساطة أوردىا بعض المؤلفيف، ػتوجد أنواع أخ         
 ما يمي: منيا عف األنواع الثبلثة السابقة الذكر والتي نجد

مف نظاـ التوفيؽ في وجود شخص كثيرا تقترب  وىي وساطة ،الوساطة البسيطة       
يسعى إلى التقريب بيف وجيات نظر المتنازعيف. وىناؾ الوساطة التي تكوف في شكؿ 

أطراؼ النزاع وذلؾ تضـ وكبلء عف  الوسيػطؿ ىيئة يرأسيا يتـ فييا تشكي وقضاء صوري، 
  .(2)لموصوؿ إلى حؿ مقبوؿ مف الطرفيف

يطمب أطراؼ النزاع مف محاـ أو خبير إستشارة  أيفونجد أيضا الوساطة اإلستشارية       
ـ وساطة التحكي وتوجديطمبوف منو التدخؿ كوسيط لحمو. وبعد ذلؾ في موضوع النزاع أوال، 

 .(3)فييا األطراؼ عمى قياـ الوسيط بميمة التحكيـ إذا فشمت ميمتو في الوساطة ي يتفؽلتا

لجاني الوساطة الجنائية التي يشترؾ فييا كؿ مف اكذلؾ ومف أنواع الوساطة نجد        
ؿ ػرؼ ثالث مستقػعوبات الناجمة عف الجنحة بمساعدة طوالضحية بكؿ حرية في حؿ الص

الوساطة مف شأنيا وضع حد لمضرر ولحالة اإلضطراب الذي أحدثتو ىذه و  .(4)ىو الوسيط
 .(5)الجريمة عف طريؽ حصوؿ الضحية عمى تعويض كاؼ عف الضرر الذي حدث لو

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عف  16و 15عمر الزاىي، الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات، مجمة المحكمة العميا، عدد خاص باليوميف الدراسييف  (ــ1  

 .  589-588، ص 2008(، 2الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات )ج
 . 573كماؿ فنيش، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
رجاء نظاـ حافظ بني شمسو، اإلطار القانوني لمتحكيـ اإللكتروني )دراسة مقارنة(، أطروحة مكممة لمتطمبات درجة  (ــ3  

، منشورة 2009الماجستير في القانوف الخاص، كمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية في نابمس، فمسطيف، 
 . 22-22، ص  scholar.najah.edu عمى الموقع

  ، د ت ص.جولياف لويمييو، المرجع السابؽ (ــ4  
، منشور 2011، 4خيرة عبد الصدوؽ، الوساطة القضائية في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والقانوف، عدد  (ــ5  

 .102، ص  dl.dropboxusercontent.com عمى الموقع
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ال تخرج عف كونيا إما  في حقيقة األمر لموساطة إال أنياعديدة نواع أ وجودرغـ و          
إتفاقية تتـ بناء عمى إتفاؽ األطراؼ  ـاء، أػقضائية تتـ بموجب نزاع معروض عمى القض

 .اـ بذلؾلمقي ط دوف المجوء إلى القضاءػلتعييف وسي
 

 الثالثالفرع    

 وساطــــــةالب القائـــــم

)أوال( تمكنو مف يجب أف تتوفر فيو شروطا  الذي الوسيط ىوالقائـ بالوساطة        
قائمة الوسطاء القضائييف )ثانيا(، كما يجب أف يتقيد عند أداء ميامو بواجبات  التسجيؿ في

 ع بيا )ثالثا(.تعميو إحتراميا في مقابؿ حقوؽ يتم

  أوال/ الشروط المطموبة في الوسيط:

ىو كؿ شخص مكمؼ بإدارة الوساطة بفعالية وحياد وكفاءة ميما كانت الوسيط        
تسند و  .(1)طريقة تعيينو، وذلؾ لمساعدة أطراؼ النزاع عمى التوصؿ إلى تسوية ودية

إلى شخص طبيعي أو  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  997الوساطة حسب المادة 
مف  998جمعية يقػوـ رئيسيا بتعييف أحد أعضائيا لتنفيذ اإلجراء بإسميا. وتتطمب المادة 

في ىذا الشخص مجموعة مف الشروط لمقياـ بالوساطة دوف أف تعمميا عمى  نفس القانوف
العضو المنتمي إلى الجمعية، وقد تـ تحديد كيفية تطبيػؽ ىذه المادة عف طريؽ المرسػـو 

الطبيعي ليكوف  ، وعميو تتمثؿ الشروط المطموبة في الشخص(2)100-09التنفيػذي رقـ 
 وسيطا فيما يمي:

 ت ػامة، حيث نصػػوؾ واإلستقػف السمػـ بحسػرؼ ليػاص المعتػمف األشخ وفػأف يك -1       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصادرة عف البرلماف األوربي تعريفا لموسيط، وقد وجيت ليا نفس  CE/2002/22 مف التعميمة رقـ 3تضمنت ـ (ــ 1  
  التي أثيرت بشأف تعريؼ الوساطة. أنظر في ذلؾ: اإلنتقادات

Jean-Philippe TRICOIT, op.cit, p 608. 

دد ػع ج ر، ضائيقال طػػسيو الف ػفيات تعييػدد كيػ، يح2009ارس ػم 10ؤرخ في ػ، م100-09ـ ػذي رقػـو تنفيػمرس (ــ2  
 .   2009مارس  15، صادرة في 16



تلياوى القضتئي المتصة  بلو:  الرق  الديلة  للل الزااات  األفصل ال  
 

  51 
 

إختيار الوسيط يتـ مف بيف األشخاص المعترؼ عمى أف  100-09مرسوـ مف  3/1المادة 
قرار القانوف لمثؿ ىذا الشرط  محؿ إعتبار في  يعني أف شخصية الوسيطليـ بالنزاىة. وا 

مياـ الوساطة القضائية، فيي قد تكوف السبب األساسي لقبوؿ األطراؼ بيا والتجاوب مع 
 .(1)الوسيط، كما قد تكوف سببا لرفضيا

أال يكوف الشخص الطبيعي قد تعرض لعقوبة عف جريمة مخمة بالشرؼ، وأال  -2       
المشرع لـ يبيف ما ىي الجرائـ المخمة بالشرؼ ف ممنوعا مف ممارسة حقوقو المدنية، يكوف

قد منعت  100-09مف المرسـو  2المادة ، خاصة وأف (2)لتمييزىا عف غيرىا مف الجرائـ
جيؿ في قائمة بإستثناء الجرائـ غير العمدية مف التسجناية أو جنحة بسبب المحكوـ عميو 

 الوسطاء القضائييف.

مف المرسـو  3/1أف يكوف الشخص مؤىبل لمنظر في النزاع، إذ إشترطت المادة  -3      
في الوسيط أف يكوف كفؤا وقادرا عمى حؿ النزاعات بالنظر إلى مكانتو  100-09رقـ 

يذه المادة لـ تشترط ىنا أي تكويف معيف أو شيادة عممية، ألف بعض أطراؼ فاإلجتماعية. 
النزاع يكفي لتقريب وجية نظرىـ أف يتوسط بينيـ شخص يتمتع بمكانة خاصة تجعمو محؿ 
إحتراـ وثقة مف قبؿ أفراد المجتمع. إال أف المشرع الجزائري لـ يأخذ بالمكانة اإلجتماعية 

و أف يكوف الشخص كفؤا لمقياـ بالوساطة وقادرا عمى دفع لوحدىا بؿ قرنيا بشرط آخر ى
المذكورة أف يتـ إختيار  3/2أطرافيا إلى التفاوض بغرض حسـ النزاع، ليذا أجازت المادة 

الوسيط مف بيف األشخاص الحائزيف عمى شيادة جامعية أو دبموـ أو تكويف متخصص أو 
  ف النزاعات.لوساطة في نوع معيف مأي وثيقة أخرى تؤىمو لتولي ا

 ر ػة، حيث يعتبػاطػارسة الوسػبل في ممػايدا ومستقػأف يكوف الشخص الطبيعي مح -4       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جراءات تعييف و ؽ وفقا لمقانوف الجزائري، الممتقى الدولي حوؿ ممارسات  (ــ1   أحمد عمي محمد الصالح، شروط وا 

 . 4، ص www.crjj.mjustice.dz ، منشور بالموقع2009جواف  16و 15الوساطة، الجزائر، يومي 

 نص المشرع الفرنسي عمى ىذا الشرط لكنو لـ يشر إلى الجريمة المخمة بالشرؼ، أنظر ىذه الشروط في: (ــ2  
Brigitte HESS-FALLON et Anne-Marie SIMON, Droit civil, éd 8, Dalloz, Paris, 2005, p 62.   

 

http://www.crjj.mjustice.dz/
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الحياد أولى مباديء ىذا اإلجراء إذ يمتنع بموجبو الوسيط عف توجيو التفاوض لجعمو يميؿ 
. أما اإلستقبللية فيجب أف تكوف حقيقية وظاىرة، فبل يمكف  إلى حؿ يخدـ أحد الخصـو

في ممارسة ميامو حتى ال يبدو وكأنو يضع حبل لمتبعية السممية لموسيط أف يكوف خاضعا 
ستقبلليتو . (1)مفروضا تمت برمجتو مف قبؿ مف  11قضت المادة ولضماف حياد الوسيط وا 

مف مباشرة ميامو في نزاعات تكوف لو فييا مصمحة شخصية، أو  ومنعب 100-09مرسـو 
، أو تكوف لو فييا خصومة سابقة أو قائمة مع  عبلقة قرابة أو مصاىرة مع أحد الخصـو
أحدىـ، أو إذا كاف أحد أطراؼ الخصومة في خدمتو، أو كاف بينو وبيف أحدىـ صداقة أو 

ف لقانوف بالنسبة لمختمؼ األعواعداوة. وىي عموما حاالت المنع التي ينص عمييا ا
 .(2)القضائييف كالموثقيف والمحضريف

  التسجيل ضمن قائمة الوسطاء القضائيين: /ثانيا

يريد التسجيؿ ضمف إحدى قوائـ الوسطاء القضائييف حسب مف يشترط في كؿ        
الجرائـ  أال يكوف قد حكـ عميو بجناية أو جنحة بإستثناء 100-09مف المرسـو  2 المادة
ضابطا عموميا وقع وال فبلس ولـ يرد إعتباره، إجنحة بحكـ عميو كمسير أو  العمدية،غير 

              إجراء تأديبي نيائي. بمقتضىو أو موظفا عموميا عزؿ اميا شطب إسمعزلو أو مح

دائرة وتوجو طمبات التسجيؿ إلى النائب العاـ لدى المجمس القضائي الذي يقع ب       
شيادة  ىيويرفؽ الطمب بممؼ يشمؿ مجموعة مف الوثائؽ  إختصاصو مقر إقامة المترشح،

 اإلقامة، شيادة الجنسية، شيادة تثبت مؤىبلت المترشح عند اإلقتضاء وأخيرا مستخرج
وبناء . 100-09مف المرسوـ رقـ  6و 5المادتيف  وذلؾ وفؽ صحيفة السوابؽ القضائية

تمؾ الممفات ثـ يحوليا إلى رئيس المجمس  بشأفعمى ذلؾ يجري النائب العاـ تحقيقا إداريا 
ات س بغرض دراسة الطمبمر المجالقضائي الذي يستدعي لجنة تسمى لجنة اإلنتقاء إلى مق

  أي شخص يمكف أف يفيدىا في أداء مياميا. ع السماح ليا بإستدعاءميا، ؿ فيصوالف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1)- I.VEROUGSTRAETE, op.cit, p 53.   

 .181أنيس فيصؿ قاضي، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  



تلياوى القضتئي المتصة  بلو:  الرق  الديلة  للل الزااات  األفصل ال  
 

  53 
 

وتتشكؿ لجنة اإلنتقاء ىذه مف رئيس المجمس القضائي رئيسا ومف النائب العاـ        
إختصاص المجمس القضائي المعني، باإلضافة وكذلؾ مف رؤساء المحاكـ التابعة لدائرة 

 إلى رئيس أمانة ضبط المجمس القضائي الذي يتولى أمانة المجنة.  

عند إنتياء لجنة اإلنتقاء مف إعداد قائمة الوسطاء القضائييف يتـ إرساليا إلى وزير        
كؿ سنة قضائية في أجؿ  ىذه القائمة عند إفتتاح وتراجع ،قراربيوافؽ عمييا العدؿ الذي 

 .(1)شيريف عمى األكثر

وقبؿ ممارسة ميامو يؤدي الوسيط اليميف القانونية أماـ المجمس القضائي المعيف        
مف المرسـو المذكور ليصبح وسيطا محمفا. ويختار  10في دائرة إختصاصو طبقا لممادة 

 يجوز ألي كاف تحت الوسيط مف القوائـ المعدة عمى مستوى كؿ مجمس قضائي، لذا ال
 فطائمة الشطب، التسجيؿ في أكثر مف قائمة واحدة لموسطاء القضائييف، ومع ذلؾ يمك

يمكف الضرورة  وعندإختياره إستثنائيا لممارسة ميامو خارج إختصاص المجمس المعيف بو. 
اليميف  تأديتوتعييف وسيط غير مسجؿ في القائمة شرط مف نفس المرسـو  4حسب المادة 

 .أماـ القاضي الذي عينووذلؾ القانونية قبؿ مباشرة ميامو 

  حقوق و واجبات الوسيط: ثالثا/
اطة تنشأ في ذمتو حقوقا يتقاضاىا يطمؽ عمييا ػط بمياـ الوسػوـ الوسيػعندما يق       

قبؿ مف حؽ الوسيط أيضا ومع ذلؾ  يحدد مقدارىا القاضي الذي عينو، "مقابؿ األتعاب"
 وعمبل .يخصـ مف أتعابو النيائيةكتسبيؽ أف يطمب مف القاضي مبمغا ماليا نياية ميامو 

يتحمؿ أطراؼ الوساطة ىذه األتعاب فيقتسمونيا بينيـ  100-09مف مرسوـ  12بالمادة 
ف لـ يتفقوا عمير ة اإلتفاؽ بكؿ حلافي ح  درػيما إال إذا قنة بيفصـ مناسى ذلؾ تقػة، وا 

 .(2)القاضي أف ىذا التقسيـ غير منصؼ بالنظر إلى الوضعية اإلجتماعية ليما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .100-09مف المرسـو التنفيذي رقـ  15و  9 ،8، 7المواد (ــ 1  
   2)- Philippe LAFARGE, La pratique de la médiation judiciaire, Colloque de Deauville, 

organisé le 12 et 13 juin 1999 par l’Association Droit et Commerce, concernant "le contrat 

au secours de l’entreprise", in revue de jurisprudence commercial, Paris, 1999, p 119. 
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 أما واجبات الوسيط فتتمثؿ فيما يمي:        
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  1001طبقا لممادة  إخطار القاضي -1           

ماف ػقصد إتخاذ اإلجراءات المناسبة لض إخطاره اعوبات التي تعترض ميمتو، وكذصبكؿ ال
 .100-09 رسـومالمف  11ادة ػأحد الموانع المذكورة في الم عند قياـالحياد واإلستقبللية 

اضي مقدارىا كمقابؿ لؤلتعاب واؿ غير التي يحدد القعف قبض أم اإلمتناع -2            
سترجاع المبالغ المقبوضة وفؽ تحت طائمة الشطب  وذلؾ .  13المادة وا   مف نفس المرسـو
 إخبار األطراؼ عف إجراءات الوساطة بكيفية ال لبس فييا.  -3            
  . (1)إخبار األطراؼ بإمكانية المجوء إلى المحاميف أثناء مرحمة الوساطة -4            
 1005عمبل بنص المادة ذا وى ،كتماف السر الميني بالنسبة إلى األغيار -5            
وذلؾ تحت طائمة العقوبات المقررة قانونا. فواجب  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف 
التصريحات التي تمقاىا ممنوع عميو منعا باتا اإلدالء بيا حتى  يجعؿر إزاء الغير ظ السحف

. وبناء عمى ذلؾ يقضي قانوف (2)أماـ القاضي المختص بالنزاع إال بموافقة األطراؼ
منو بأف المعاينات التي يقـو بيا الوسيط  14-131اإلجراءات المدنية الفرنسي في المادة 

، لكف (3)دالء بيا كأدلة في إطار خصومة أخرىيمكف اإل والتصريحات التي يتمقاىا ال
قد وضعت لمبدأ السرية  CE/2002/22المادة السابعة مف التعميمة األوربية رقػـ 

ذلؾ لمبررات ممحة متعمقة بالنظاـ العاـ كما في حالة  إستثناءيف، األوؿ ىو عندما يكوف
عمى السبلمة  اإلعتداءضماف حماية المصالح األساسية لؤلطفاؿ أو منع 

 موفضوف اإلدالء بموالبسيكولوجية لمشخص. أما اإلستثناء الثاني فيقـو عندما يك ديةسالج
 . (4)اإلتفاؽ الناتج عف الوساطة ضروريا لتنفيذه

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، د ت ص.في الجزائر، المرجع السابؽوساطة عبد السبلـ ذيب، اإلطار القانوني والتنظيمي لم (ــ1  

   2)- Philippe LAFARGE, op.cit, p 119. 

   3)- Jean-Philippe TRICOIT, op.cit, p 211. 

   4)- I.VEROUGSTRAETE, op.cit, p 73.   
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كتنظيـ الكممة وتأسيس وضع مجموعة مف المحاور عمى قائمة األولويات،  -6           
شعارىـ باإلستقبللية وبالمسػورة ترضي األطػة بصػسبؿ لممناقش ؤولية إتجاه حؿ النزاع، ػراؼ وا 

 . (1)ى تبادؿ اآلراء والمناقشةػوكذلؾ تشجيعيـ عم
الوفاء باإللتزامات التي تفرضيا مياـ الوساطة وعدـ التياوف في تأديتيا،  -7           

   .100-09مف المرسـو رقـ  14لمادة اعمبل بنص  وذلؾ تحت طائمة الشطب

يظير مف خبلؿ ما سبؽ الدور المحوري والياـ الذي يمعبو الوسيط في إجراء        
الوساطة، فيو كمنشط إجتماع ينظـ الكممة ويؤسس سببل لممناقشة ويعمؿ عمى تقريب 
وجيات نظر الخصـو  ومساعدتيـ عمى تفيـ مواقؼ بعضيـ البعض، ولعؿ دور الوسيط 

مى تسوية المسائؿ موضوع النزاع بينيما بأي طريقة يريانيا ببساطة ىو تشجيع األطراؼ ع
  .(2)مناسبة دوف أف تكوف لو أي سمطة لفرض تسوية عمى الطرفيف

 

 ب الثـانيالمطل

 ــةوساطـــارسات الـمم

تمارس الوساطة كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات ضمف مجاؿ معيف يشمؿ النزاع الذي         
يقوـ بيف الخصـو )فرع أوؿ(، وذلؾ بإتباع مجموعة مف اإلجراءات )فرع ثاف( التي تتوج 

 تفػاؽ في حاؿ نجاحيا )فرع ثالث(.بتحرير محضر إ
 

 رع األولـالف

 وساطــــةال مجـــــال

 يكوف إما عاديا، والنزاع حمويتحدد مجاؿ الوساطة في إطار النزاع الذي تعمؿ عمى        
عدة إستثناءات )أوال( أما الثاني فقد ثار جدؿ فقيي  قد وضع المشرع بشأف األوؿو  أـ إداريا

 )ثانيا(. الوساطة بإجراء حموبخصوص إمكانية 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمر مشيور حديثة الجازي، دور الوسائؿ البديمة في تسوية نزاعات الممكية الفكرية، منشور عمى الموقع  (ــ1  

www.aljazylaw.com 2، ص.  

، اآلليات والوسائؿ البديمة لحسـ منازعات العقود التجارية، منشور عمى الموقع ىاني محمد البوعاني (ــ2  
www.arabruleoflaw.org 7، ص.  

http://www.aljazylaw.com/
http://www.aljazylaw.com/
http://www.arabruleoflaw.org/
http://www.arabruleoflaw.org/
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 الوساطة كإجراء بديل لحل النزاعات العادية:اإلستثناءات الواردة عمى أوال/ 
  

عف طريؽ إجراء الوساطة،  عدة قضايا يمكف حميا العاديةيدخؿ في إطار النزاعات        
قانوف اإلجراءات مف  994/1وىذا مع األخذ بعيف اإلعتبار ما تـ إستثناؤه بموجب المادة 

يمي: "يجب عمى القاضي عرض إجراء الوساطة عمى  نص عمى ماتي تالالمدنية واإلدارية 
الية وكؿ ما مف شأنو قضايا شؤوف األسرة والقضايا العم الخصـو في جميع المواد، بإستثناء

 اـ".ػاـ العػأف يمس بالنظ
 

منازعات شؤوف  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةنظـ  / قضايا شؤون األسرة:أ       
وقد قاـ  ،منو 499إلى  423لؾ في المواد مف بموجب نصوص خاصة وذ األسرة

ويرجع ذلؾ إلى أف  أف تحؿ بواسطة إجراء الوساطة مكفبإستثنائيا مف النزاعات التي ي
ايا تخضع إلجراء الصمح الوجوبي وىي المتمثمة في دعاوى الطبلؽ، أما بعض ىذه القض

، فمعظـ ىذه (1)البعض اآلخر فيتعمؽ باألشخاص كالنسب واألىمية والوالية عمى القاصر
أو عمى تعديؿ أحكامو،  عمى مخالفتو الذي ال يمكف اإلتفاؽالقضايا ترتبط بالنظاـ العاـ 

 بإتفاؽ فإنو ال يجوز أف تمارس عمى ىذا النوع مف النزاعات. ييوألف الوساطة تنت
 

 مف  تطبؽ أحكاـ الموادفالتي تقـو بيف الزوجيف بشأف دعاوى الطبلؽ والرجوع أما        
مف قانوف األسرة التي  56والمادة  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 449إلى  446

فيؽ تنص عمى: "إذا إشتد الخصاـ بيف الزوجيف ولـ يثبت الضرر وجب تعييف حكميف لمتو 
، حكما مف أىؿ الزوج وحكما مف أىؿ الزوجة، وعمى ىذيف بينيما. يعيف القاضي الحكميف

القضائي يتـ  الحكميف أف يقدما تقريرا عف ميمتيما في أجؿ شيريف"، وعميو إف كاف الصمح
ذا كانت الوساطة القضائية حأماـ القاضي الفاصؿ في الدعوى بعد  ضور الطرفيف أمامو، وا 

 446ادة ػػفي المو ػوص عميػراء المنصػػإف اإلجػط الذي يعينو القاضي، فػرؼ الوسيػتتـ مف ط
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 25، ص 2009، 9د ، عػدادرة عػف منظمة المحاميف بسطيؼص، الوساطة القضائية، نشرة المحامي، ي لوشافمع (ــ1
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اء سير أثن تـيجمع بيف الصمح والوساطة إذ ي (1)مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
وبدال مف حضور يعيف الحكميف لمقياـ بمحاولة الصمح،  الخصومة أماـ القاضي الذي

صادؽ عميو القاضي يلصمح ر يكفي لمحكميف تحرير محض أماـ القاضيالطرفيف شخصيا 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 448المادة بعمبل  أمر غير قابؿ ألي طعفب

وما داـ ىذا اإلجراء يجمع بيف الصمح والوساطة فيمكف إعتباره وساطة مف نوع       
لمصعوبة الميدانية التي تكتسي تطبيؽ ىذا اإلجراء يفضؿ القضاة الفاصموف  خاص، ونظرا

والطبلؽ المجوء إلى إجراء الصمح، وىكذا يظير عدـ جدوى إكتظاظ  وعفي قضايا الرج
وتبايف اإلجراءات في مادة واحدة حيث يكفي لجوء القاضي إلى إجراء محاولة الصمح مع 

ف لـ يتمكف طرفا النزاع مف إثبات الضرر جاز  إعطائو كؿ الجدية والصرامة البلزمة، وا 
 153/4 المادة وأفخاصة  ،لمقاضي المجوء إلى أىؿ الزوجيف أو الشيود في شكؿ تحقيقات

سبة لحالة قد أجازت قبوؿ ىذه الشيادات بالن مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
 .(2)األشخاص وقضايا الطبلؽ

تعتبر الوساطة في ىذا النوع مف القضايا إجراء إختياريا يتـ / القضايا العمالية: ب       
 بعد فشؿ محاوالت المصالحة، فبعد إعداد مفتش العمؿ محضر بعدـ المصالحة يتفؽ

 (3)02-90مف القانوف رقـ  9الطرفاف عمى المجوء إلى الوساطة أو التحكيـ وفؽ المادة 
 منو الوساطة 10. وقد عرفت المادة (4)المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ

  اػرفػػو طػوجبػؽ بمػػػراء يتفػػػي إجػة ىػاطػي: "الوسػا يمػمػزاعات كػػف النػوع مػػذا النػؿ ىػػيمة لحػوسػك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمى: "إذا لـ يثبت أي ضرر أثناء الخصومة، جاز لمقاضي أف يعيف حكميف إثنيف مف ؽ إ ـ إ  446تنص ـ  (ــ1  
 لمحاولة الصمح بينيما حسب مقتضيات قانوف األسرة". 

 .116شريفة ولد شيخ، المرجع السابؽ، ص (ــ 2  
، يتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ وتسويتيا وممارسة 1990فيفري  6مؤرخ في  02-90قانوف رقـ  (ــ3  

 ، معدؿ ومتمـ.1990فيفري  7، صادرة في 6ر عدد  حؽ اإلضراب، ج
دكتوراه في رشيد واضح، نظاـ التحكيـ في تسوية منازعات العمؿ الجماعية )دراسة مقارنة(، أطروحة لنيؿ شيادة  (ــ4  

، تخصص قانوف، كمية الحقوؽ، جامعة مول    . 58، ص 2010ود معمري بتيزي وزو، العمـو
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الخبلؼ الجماعي عمى إسناد ميمة إقتراح تسوية ودية لمنزاع إلى شخص مف الغير يدعى 
ضافة إلى ذلؾ تنص المادة  منو عمى: "يعرض  12الوسيط ويشتركاف في تعيينو". وا 

روض ػػزاع المعػوية النػات لتسػراحػددانو إقتػؿ الذي يحػػبلؿ األجػف خػرفيػط عمى الطػالوسي
فياتيف المادتيف توضحاف بأف حؿ النزاع يقترح مف طرؼ الوسيط خاصة وأنو ". ...عميو

لموزير أو الوالي أو رئيس المجمس الشعبي  02-90مف القانوف  46عمى المادة يمكف بناء 
تفترض مصاعب عند الدخوؿ في مفاوضات مباشرة  البمدي عندما تكوف وضعية الخصميف

 .(1)القياـ بتعييف وسيط كفؤ ليعرض عمييما إقتراحات لحؿ النزاع القائـ بينيما

ة ىي ػوص عمييا في التشريعات العماليػيتبيف أف الوساطة المنص وبناء عمى ما سبؽ       
راء إختياري عكس ػاء وىي إجػوء إلى القضػؿ المجػة ألنيا تتـ قبػة و وقائيػاطة إتفاقيػوس

الذي  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  504ادة ػو في المػوص عميػالصمح المنص
ود ىذا الشرط ػـ اإلجتماعي لممحكمة، ولعؿ وجػع الدعوى أماـ القسػريا لرفػرطا جوىػر شػيعتب

ع الدعوى ىو ما دفع بالمشرع إلى ػة قبؿ رفػوء إلى الوساطػافة إلى إمكانية المجػباإلض
 .نفس القانوفمف  994/1ادة بموجب الم الوساطةإجراء لية مف اإستثناء القضايا العم

وىي تمؾ القضايا المتعمقة بالقواعد واألحكاـ  / القضايا التي تمس بالنظام العام:ج       
التي ترمي إلى تحقيؽ مصمحة عامة بالمجتمع تعمو عمى المصمحة الخاصة لؤلفراد 

 ط في حؽ النفقة وال يمكفال يجوز التوس حيثوبالتالي ال يجوز إجراء الوساطة بشأنيا، 
كما ال يجوز اإلتفاؽ أو نسب الولد أو الجنسية، تقريب وجيات النظر في مسألة األىمية 

اؽ بشأف األمبلؾ العامة لمدولة ألنيا خارجة عف دائرة التعامؿ، وبمعنى آخر ال يمكف اإلتف
  .(2)عمى ما يخالؼ القانوف والنظاـ

  بديل لحل النزاعات اإلدارية: كطريقالوساطة الجدل حول إمكانية إجراء ثانيا/ 
 اـ ػػػى نظػذي تبنػػال ةػػة واإلداريػدنيػػراءات المػػػوف اإلجػػانػػقب ػوجػػػزاع اإلداري بمػػػـ النػػنظ       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، د ت ص.فريد بف بمقاسـ، المرجع السابؽ (ــ1  
 .25رجع السابؽ، ص عمي لوشاف، الم (ــ2  
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، ومع ذلؾ ىناؾ النزاعىذا عمى يا تطبيق إال أف العديد مف المؤلفيف قد إستبعدواالوساطة، 
 ف مف لـ يستبعده ولكؿ منيـ حججو.مف المؤلفي

يستند ىذا الرأي عمى  النزاع اإلداري: عمىالرأي الذي يستبعد إجراء الوساطة  أ(       
خمس  ، إذ يتضمف ىذا األخير(1)قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةموقع الوساطة ضمف 

كتب يدور األوؿ حوؿ األحكاـ المشتركة لجميع الجيات القضائية، والثاني حوؿ اإلجراءات 
تطرؽ الكتاب الثالث إلى التنفيذ الجبري لمسندات يالخاصة بكؿ جية قضائية، كما 

تضمف اإلجراءات المتبعة أماـ الجيات القضائية اإلدارية يالتنفيذية، أما الكتاب الرابع ف
الباب رقـ خمسة منو إلى كؿ مف الصمح والتحكيـ دوف الوساطة، وأخيرا  الذي تعرض في

نجد الكتاب الخامس الذي يدور حوؿ الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات وىي الصمح والوساطة 
 المادةتحكيـ الذي ال تجيز التي لـ تشر المواد المتعمقة بيا إلى النزاع اإلداري، ثـ يأتي ال

ار ة أو في إطإجراؤه إال في عبلقاتيا اإلقتصادية الدولي لؤلشخاص العامة ومن 1006/3
 ومية.ػػػفقات العمػػالص

 مف وادػة وأف المػومة نيائيا خاصػألة محسػأف المساب ىذا الرأي ر أصحػيعتب وعميو       
، (2)الصمح والتحكيـفقط  تضمنت قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  976إلى  970

في النزاع اإلداري خاصة وأنو يجوز لمجيات القضائية  إجراء الوساطةوعميو ال جدوى مف 
ة ػدولػا لمػػوز أيضػػ، بؿ ويجوفػمف نفس القان 970ادة ػػمح عمبل بالمػػراء الصػػة إجػاإلداري

وف ػػمف قان 976و 975واد ػػممل طػبقػاـ ػػالتحكي وء إلىػالمج ةػعاماص ػػروعيا كأشخػوف
 .(3)واإلداريةدنية ػػراءات المػاإلج

ر ػية نظػا وجػورد ىنػن اطة عمى النزاع اإلداري:ـراء الوسـد إجـب( الرأي الذي يؤي       
ف كانت تنتيي بشكؿ عاـ بصػقة بف صػؤلفة شفيػالم  د ػمح أو عقػاولة التي ترى أف الوساطة وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  70-67لمتوسع أكثر أنظر في ذلؾ ساجية بوزنة، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  

   2)- Farid BEN BELKACEM, op.cit, p 94.   

 . 119-118شريفة ولد شيخ، المرجع السابؽ، ص  (ــ3  



تلياوى القضتئي المتصة  بلو:  الرق  الديلة  للل الزااات  األفصل ال  
 

  60 
 

العامة لمقانوف  أو معاممة بيف أطراؼ النزاع فبل بد أال يتعارض ىذا اإلتفاؽ مع المباديء
 :اإلداري التي نذكر منيا

  .ػػ ال يجوز لمشخص العاـ التصرؼ في الماؿ العاـ إال وفؽ الصالح العاـػ  
 .لخصمو أو دفع غير المستحؽلمشخص العاـ وعمى حساب الصالح العاـ التنازؿ  ػ ليسػػ  
 يجوز لمشخص العاـ بيع قطعة أرض ممؾ لمدولة أو تحديد معالميا. ػػ الػ  
ة ػػأو المفاوض روعيةػػة بالمشصػػائؿ الخاػى المسػاؽ عمػػاـ اإلتفػػخص العػػوز لمشػػػػػ ال يجػ  
 الحياػة ومصػـ الدولػػة بتنظيصػد الخاواعػػوؿ القػػو، أو حػيء المقضي بػة الشػى حجيػعم

  (.اإلختصاص)كالتنازؿ عف 

ا، لكف ىؿ تحوؿ ىذه فكؿ ىذه األمػور تجعؿ مف النزاع اإلداري نزاعا خاص       
إجراء الوساطة عميو؟ مع العمـ أف لممعاممة الناشئة عف الوساطة أثر الخصوصية دوف 

في إطار مصادقتو عمى محضر الوساطة يراقب اإلدعاءات  نسبي، كما أف القاضي
أو وجد أنيا مخالفة  ف رآىا غير مؤسسةدارة والتي كانت أساس اإلتفاؽ، فإالمقدمة ضد اإل

  .ستبعد تنفيذ المحضرإ لمنظاـ العاـ

زايا التي ػرا لممػا نظانيػفرنسا وبريطمثؿ ذ بيا في عدة دوؿ ػيؤخاطة ػكما أف الوس       
حجـ القضايا وتحسيف صورة الخدمة  ار اآلجاؿ وربح الوقت، التقميص مفتحققيا كإختص

العمومية المنوطة بالعدالة وأيضا حماية المصالح المالية والمعنوية لممواطنيف، ضؼ إلى 
د العبلقة بيف اإلدارة والمتعامميف معيا وزرع الثقة بمف يباشر أعمالو ػماف توطيػذلؾ ض

 .(1)اـػالح العػقا لمصػتحقي

قانوف اإلجراءات  فيمكف القوؿ أفالنزاع اإلداري بالجزائر  عمىأما عف إجراء الوساطة      
 المدنية واإلدارية قد أخذ بيا، وىذا ما يبدو مف خبلؿ ما يمي: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات الوساطة، الجزائر، شفيقة بف صاولة، الوساطة والنزاع اإلداري، الممتقى الدولي حوؿ ممارسأنظر في ذلؾ  (ــ1   
   ، د ت ص.www.crjj.mjustice.dz ، منشور عمى الموقع2009جواف  16و 15يومي 

http://www.crjj.mjustice.dz/
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أىـ ما  ، حيث أفقانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةاألعماؿ التحضيرية لمشروع        
إنتيجت عدة دوؿ  إذالتي جاءت مسايرة لممنظومة التشريعية الدولية،  تضمنتو ىو أىدافو

 الوساطة كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات اإلدارية مثؿ فرنسا.

مكف أف ي ، حيثنوف اإلجراءات المدنية واإلداريةقاكما يبدو ذلؾ أيضا مف خبلؿ        
  : منيانتخذ بشأنو عدة مبلحظات 

    .عمى السواء القانوف كؿ مف اإلجراءات المدنية واإلداريةنظـ ىذا  -1            
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمواد الكتاب الخامس مف  ضمفتت -2            

النزاع اإلداري ال صراحة وال ضمنيا،  ياالطرؽ البديمة لحؿ النزاعات، ولـ تستبعد أي من
 ني دوف سواه. كما لـ تقض أي منيا بأنيا تخص النزاع المد

كؿ مف قضايا  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  994إستثنت المادة  -3            
قضايا التي تمس بالنظاـ العاـ مف إجراء الوساطة، إال الؤوف األسرة، القضايا العمالية و ش

  .القضايا اإلدارية مف ذلؾ أنيا لـ تستثني
قانوف اإلجراءات عندما تطرؽ الباب الثاني مف الكتاب الخامس مف  -4            

 منو صراحة 1006إلى التحكيـ كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات قضت المادة  المدنية واإلدارية
األشخاص المعنوية العامة لمتحكيـ إال في عبلقاتيا اإلقتصادية الدولية أو بعدـ جواز طمب 

تطبؽ عمى النزاعات  ثانيإف كانت أحكاـ الباب الفي إطار الصفقات العمومية. وعميو 
بشأف األشخاص  المدنية وحدىا دوف اإلدارية فمما تطرقت ىذه المادة إلى اإلستثناء المذكور

 المعنوية العامة إف كانت غير معنية بمضموف أحكاـ ىذا الباب.

أف النزاع اإلداري غير مستثنى  إستنتجت شفيقة بف صاولة ما تقدـ ذكرهوبناء عمى        
عمى القاضي اإلداري أف يحسف إختيار الوسيط تو يجب مف إجراء الوساطة، ولضماف نجاع

، كما  أف يراقب أيضا ما  عميوبالنظر إلى تخصصو بالنزاع الذي سيتوسط فيو بيف الخصـو
 .(1)توصؿ إليو أطراؼ الوساطة مف إتفاؽ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المرجع السابؽ، د ت ص.شفيقة بف صاولة، الوساطة والنزاع اإلداري،  (ــ1  
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وأماـ ىذا الجدؿ القائـ حوؿ إمكانية أو عدـ إمكانية إجراء الوساطة عمى النزاع        
قضائي عف مجمس الدولة الجزائري ليقـو  اإلداري، ال يسعنا إال إنتظار صدور إجتياد

 يا. ف عدمػبحسـ المسألة فيبيف لنا ىذه اإلمكانية م
 

 الفـرع الثاني   

 ــةوساطـــــراءات الإجـ

تبدأ إجراءات الوساطة بعرضيا عمى الخصوـ )أوال( ثـ باألمر بتعييف الوسيط        
بغرض  في جمساتىذا األخير  يجتمع بيـبعدىا و  ،القضائي في حالة الموافقة عمييا )ثانيا(

 دفعيـ إليجاد حؿ لمنزاع )ثالثا(. 

  عرض الوساطة: أوال/
وىـ ػػيدعف ،وـػة عمى الخصػاطػرض الوسػػزاع بعػو النػروح عميػي المطػالقاض ؼػُيكم       

 كالتالي: وذلؾ وموافقتيـ عميياقبوليـ  يتمقىو إلجرائيا 

بلؿ مختمؼ مراحؿ خموساطة لالقاضي الخصـو  يدعو إلى الوساطة: ةأ( الدعو        
 مف 994اؼ، حيث أف المادة ػة األولى أـ في اإلستئنػفي الدرجذلؾ اف ػواء كػس التقاضي

جاءت بشكؿ عاـ، فالخصـو قد ال يتفقوف عمى الوساطة قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 
 .(1)القضائي أماـ المحكمة إال أنيـ قد يرضوف بيا أماـ المجمس

أما بالنسبة لوقت عرض الوساطة فالمشرع لـ يفصح إف كاف يجب أف يتـ ذلؾ في        
بداية الخصومة أـ خبلؿ إجراءاتيا، أـ إف كاف يمكف عرضيا عند رجوع الدعوى بعد الخبرة 

نو ال فائدة مف يتبيف أغير أنو بالعودة إلى أىداؼ الوساطة  أو التحقيؽ أو إجراء اليميف.
إجرائيا بعد إحتداـ الخصاـ وتعقد اإلجراءات، لذا فمف المستحسف أف تعرض في بداية 

  ف بؿ يمكفػؽ أو أداء اليميػرة أو التحقيػد الخبػوع بعػاوى الرجػة ليا في دعػومة وال حاجػالخص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 25، المرجع السابؽ، ص عمي لوشاف (ــ1  
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 . (1)ىنا لؤلطراؼ المجوء إلى الصمح

عتبار عرض الوساطة عمى الخصـو إجراء ممزما يجعؿ صدور الحكـ دوف القياـ        وا 
ف كانت إختيارية بالنسبة لممتقاضييف إال أنيا  بو معيبا مف الناحية الشكمية، ألف الوساطة وا 

حالة رفض األطراؼ القياـ بيا عمى ىذا األخير أف لمقاضي، وفي بالنسبة  تعتبر إجبارية
وـ لكنيـ ػة عمى الخصػاطػرض الوسػاـ بعػزاع إلى أنو قػادر في النػالص ـػر في الحكػيشي
 .(2)راءىاػإجوا ػػرفض

ال يمكف لمقاضي األمر بإجراء الوساطة إال بعد ب( تمقي قبول األطراف لموساطة:        
حصولو عمى موافقة الخصـو والتأكد مف قبوليـ بذلؾ ألف الوساطة ال تعتبر نابعة مف إرادة 
نما ىي نابعة مف إرادة األطراؼ. فالقانوف يكتفي بوضع اإللتزاـ العاـ عمى  القاضي وا 

ف أبوا كاف ليـ ذلؾالقاضي بعرض الوساطة عمى الخصـو الذيف إف شاءوا أخذو   .(3)ا بيا وا 
ط عمى األطراؼ لقبوليا، فكؿ وساطة لـ يقتنع الضغ ودولو بشكؿ غير مقص لذا فميس عميو

ة النقض رت محكم، ليذا إعتب(4)داالبداية يكوف إحتماؿ نجاحيا ضئيؿ ج بيا الخصـو منذ
ال يمكف  األمر بإجراء وساطة قضائيةأف  2005الفرنسية بموجب نقض مدني في ديسمبر 

 le tribunal de grandeسا ػبفرن محكمػة باريػسراؼ، كما أف ػوؿ األطػذ إال بقبػأف ينف

instance de Paris  مف قانوف اإلجراءات المدنية  1-131قضت أنو "عمبل بنص المادة
 .(5)الفرنسي ال يمكف لممحكمة تعييف وسيط إال بعد تمقييا قبوؿ األطراؼ..."

 الوسيط القضائي: األمر بتعيين ثانيا/

 راءات ػػوف اإلجػانػف قػم 994ادة ػػي عمبل بالمػـو القاضػة يقػاطػـو بالوسػؿ الخصػإذا قب       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 120-119شريفة ولد شيخ، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
 .525عبد الرحمف بربارة، المرجع سابؽ، ص  (ــ2  
الجديد، مجمة  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةتراري تاني، الوساطة كطريؽ لحؿ الخبلفات في ظؿ مصطفى  (ــ3  

 .  558، ص 2008(، 2عف الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات )ج 16و 15، عدد خاص باليوميف الدراسييف المحكمة العميا
   4)- Michel ARMAND-PREVOST,  op.cit, p 112.   

   5)- Jean-Philippe TRICOIT, op.cit, p 226.  
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  :ما يميمنو  999ف وجوبا طبقا لممادة بتعييف الوسيط بموجب أمر يتضمالمدنية واإلدارية 

: حيث لـ تفصح المادة ػ1               مف قانوف اإلجراءات  999ػػ موافقة الخصـو
المطموبة قاصرة عمى قبوؿ عممية الوساطة أـ عما إذا كانت الموافقة المدنية واإلدارية 

    .(1)أيضا تشمؿ أيضا القبوؿ بشخص الوسيط، لكف عمى األرجح أنيا تشممو
ال  إذمجمسة: لوتاريخ رجوع القضية  لموساطةولى تحديد اآلجاؿ األػػ ػ2              

بطمب ولنفس المدة مرة واحدة  ديدمقابمة لمت ، مع أنيا تكوفأشير ثبلثةتتجاوز مدة الوساطة 
 ؽ إ ـ إ.مف  996المادة ب عمبل .لكف بعد موافقة الخصـومف الوسيط عند اإلقتضاء 

السالفة الذكر يجب أف يتضمف األمر  999ػػ وزيادة عمى مضموف المادة ػ3              
 الوسيط، عنوانو والمياـ الموكمة إليو. القاضي بتعييف الوسيط القضائي أيضا إسـ

واألمر بإجراء الوساطة ال يشترط أف يستغرؽ كؿ النزاع بؿ لمقاضي وفؽ المادة        
ف يأمر بإجراء أمتى كاف النزاع قاببل لمتجزئة مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  995

 حالة ا فيمك ،الشؽ الباقي، وتتبع اإلجراءات العادية لمخصومة في الوساطة في شؽ منو
  .(2)إستعادة العيف المؤجرة مع بدؿ اإليجار المتأخرب طالبةالم

ـو ػوـ أميف الضبط بتبميغ نسخة منو لمخصػيق طػيالوستعييف دور أمر ػوفور ص       
ولموسيط الذي عميو أف يعمـ القاضي دوف تأخير بقبوؿ مياـ الوساطة، ثـ يقـو بعد ذلؾ 

قانوف مف  1000وبدوف تأخير أيضا بدعوة الخصـو إلى أوؿ لقاء بينيـ عمبل بنص المادة 
 .اإلجراءات المدنية واإلدارية

لقاضي الذي كما أف صدور األمر بتعييف الوسيط القضائي ال يسحب النزاع مف ا       
 حيث يمكنو إتخاذ التدابير التي يراىا ضرورية (3)يظؿ متمتعا بصبلحية رقابة سير الوساطة

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 561تراري تاني، المرجع السابؽ، ص مصطفى  (ــ1  
 . 526عبد الرحماف بربارة، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  

   3)- Brigitte HESS-FALLON et Anne-Marie SIMON, op.cit, p 62.   
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  .(1)لحسف سيرىا، كما يمكنو تمديد أجميا أو حتى وضع حد ليا في أي وقت

  جمسات الوساطة: ثالثا/

إخطار الوسيط لمقاضي بقبولو مياـ الوساطة يقـو بدعوة الخصـو ألوؿ لقاء  بعد       
 يجمعو بيـ لمحاولة التوفيؽ بينيـ بغرض التوصؿ إلى حؿ ودي لمنزاع.   

تختمؼ الوساطة عف التقاضي وتتفؽ ــ حضور أطراف النزاع لجمسات الوساطة: أ       
بلئيـ القانونييف أو المفوضيف عف مع الصمح في أنيا تتـ بحضور أطراؼ النزاع أو وك

 ،يـػة التفاوض بينػلدفع عجمروري ػـو ضػوىذا ألف لقاء الخصاألشخاص المعنوييف، 
ومستشارييـ حضور إجتماعات الوساطة شريطة  وز لممثمييـػىؤالء يج افة إلىػوباإلض

 . (2)إحتراـ الطابع السري إلجراءاتيا

التقريب  اتخبلؿ اإلجتماعيحاوؿ الوسيط  النزاع:ــ محاولة التوفيق بين أطراف ب        
فإف  موؿ بو في الدوؿ التي تممؾ تجربة،ما ىو معل، وبالرجوع نظر الخصـو ةوجي بيف

  :كما يميالتوفيؽ بينيـ يتـ 

األوؿ الذي يكوف بمثابة جمسة تعارؼ يقـو فييا  اإلجتماع تتمثؿ فيو  المقدمة:/ 1       
الوسيط بالتعريؼ بنفسو ويطمب مف الخصوـ التعريؼ بأنفسيـ ويشرح ليـ دوره كوسيط 
ويؤكد عمى حياديتو وعمى سرية اإلجراءات، ثـ يبيف ليـ أىمية الوساطة وضرورة الثقة بو 

ر مف ثقتيـ في ػىمية بكثيراؼ المتنازعة في بعضيا البعض أقؿ في األػلكوف أف ثقة األط
 . (3)وػػط نفسػػالوسي

 رض ػػي عػدعػف المػاع مػمػػذا اإلجتػػبلؿ ىػػط خػػػوسيػمب الػػيط اوض:ــــــة التفــمـ/ مرح2       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1)- Philippe AUVERGNON, A propos des modes non juridictionnels de règlement des conflits 

collectifs du travail en France, Cahiers du Reges-forom (conciliation, médiation et arbitrage), 

BRUYLANT, Bruxelles, 2011, p 132.  

 . 108-107دوؽ، المرجع السابؽ، ص أنظر في ذلؾ أيضا خيرة عبد الص
  . 593عمر الزاىي، المرجع السابؽ، ص (ــ 2  
 .36. سميكيو، المرجع السابؽ، ص أكارؿ (ــ 3  
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وحججو ثـ يطمب مف المدعى عميو عرض دفوعو وحججو، ليتمكف مف جمع  إدعاءاتو
المعمومات البلزمة، ثـ يساعد الخصـو عمى تحديد األمور المتفؽ عمييا واألمور غػير 

وبعدىا يرتب ىذه المواضيع حسب األولويات المتفؽ عمييا والتي تشكؿ موضوع النزاع، 
حده  زاع كؿ عمى. كما يمكف لموسيط ىنا اإلنفراد بأطراؼ الن(1)وبالتالي التعامؿ معيا تباعا

المعمومات حوؿ ماىية النزاع، فيستمع إلى وجية نظر كؿ طرؼ  بيدؼ جمع المزيد مف
مصالح خاصة ألي  البحث عف وجودموسيط ولويتمقى منو العروض والمطالب المطروحة، 

  .(2)ي التسويةمف طرفي النزاع كي يتـ أخذىا بعيف اإلعتبار لممساىمة ف

فالوسيط يقـو خبلؿ ىذه المرحمة بمساعدة األطراؼ عمى إيجاد حؿ لمنزاع بأنفسيـ،        
لكنو ال يتمتع بسمطة التحقيؽ ومع ذلؾ يمكنو أف يطمب مف الخصـو تزويده بالوثائؽ التي 

إف وافؽ أطراؼ النزاع عمى ذلؾ  (3)كما يمكنو سماع أشخاص مف الغير يراىا ضرورية،
التي تسمح لموسيط بأف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مف  1001عمبل بنص المادة 

اإلجراء الذي يرفضو بعض  يخطر القاضي بكؿ الصعوبات التي تعترض ميامو، وىو
في  ، إال أف ىذا األمر يدخؿ(4)المؤلفيف ألنو يمس حسبيـ بمبدأ إستقبللية مياـ الوسيط

 رسيا القاضي خبلؿ مرحمة الوساطة.الحقيقة ضمف إطار الرقابة التي يما

في حاؿ توصؿ  بالنجاح تنتيي جمسات الوساطةــ نهاية جمسات الوساطة: ج        
. كما قد تنتيي بالفشؿ األطراؼ إلى حؿ ودي لمنزاع، وبذلؾ تتوج بتحرير محضر إتفاؽ

بنياية األجؿ المحدد ليا دوف التوصؿ إلى حؿ ودي لمنزاع، ولمقاضي أيضا إنياءىا عمبل 
في أي وقت وذلؾ بشكؿ تمقائي إف  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  1002بالمادة 

 يط إفيقدـ بذلؾ إما مف طرؼ الوس تبيف لو إستحالة السير الحسف ليا، أو بناء عمى طمب
ما أف يقػرأى أف كؿ محاوالتو بتقريب وجيات نظر أطراؼ النزاع قد باءت بالفش  دـ ىذاػؿ، وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  3ة الجازي، المرجع السابؽ، ص عمر مشيور حديث (ــ1  
 .  20، ص www.lawjo.net المدنية،مصطفى سعيد موسى، الوساطة لتسوية النزاعات خالد (ــ 2  

   3)- Brigitte HESS-FALLON et Anne-Marie SIMON, op.cit, p 62.   

   4)- Farid BEN BELKACEM, op.cit, p 96.   

http://www.lawjo.net/
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 الطمب مف طرؼ الخصـو إف الحظوا عدـ جدوى مواصمة إجراءات الوساطة.

وفي جميع حاالت إنياء القاضي لموساطة ترجع القضية لمجمسة التي يحضرىا كؿ        
التابعة لمجية  مف الوسيط والخصـو بناء عمى إستدعاء يتـ عف طريؽ أمانة الضبط

بغرض مواصمة إجراءات الدعوى طبقا لمقواعد العامة، وفي ىذه الحالة ال  القضائية المعنية
مف قانوف  1005ضررا بحقوؽ األطراؼ لذا ألزمت المادة  يجب أف يمحؽ فشؿ الوساطة
الوسيط بواجب حفظ السر، فميس لو وال لمف شارؾ في اإلجراءات المدنية واإلدارية 

 .(1)إجتماعات الوساطة أف يدلي بالمعمومات الناتجة عنيا إال بموافقة الخصـو
 

 الفـرع الثالث

 ــةوساطـــنجــــــاح ال

تنجح الوساطة عند توصؿ الخصوـ إلى إتفاؽ )أوال( يفرغ في محضر يحرره        
 الوسيط )ثانيا( ثـ يصادؽ عميو القاضي ليعتبر بعد ذلؾ سندا تنفيذيا )ثالثا(.

 أوال/ توصل الخصوم إلى إتفاق: 
ط ػد إنياء الوسيػعمى: "عن قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  1003تنص المادة       

ر القاضي كتابيا بما توصؿ إليو الخصـو مف إتفاؽ أوعدمو. وفي حالة اإلتفاؽ ػلميمتو، يخب
 حتوى اإلتفاؽ، ويوقعو والخصوـ. يحرر الوسيط محضرا يضمنو م

 سبقا".ترجع القضية أماـ القاضي في التاريخ المحدد ليا م

خبلؿ المدة المحددة يقـو الوسيط  وعميو إف لـ يتوصؿ طرفي النزاع إلى إتفاؽ       
 وساطة يودعويحرر محضر فشؿ الالمادة المذكورة، إذ بإخبار القاضي بذلؾ كتابة عمبل ب

لدى أمانة ضبط الجية القضائية التي عينتو، فترجع القضية لمجدوؿ ويواصؿ القاضي 
 اإلجراءات لغاية صدور حكـ فييا. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1)- I.VEROUGSTRAETE, op.cit, p 73.  
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أما إذا نجحت محاوالت الوسيط في دفع األطراؼ لمتوصؿ إلى إتفاؽ يقـو أيضا        
وى اإلتفاؽ يحدد فيو المصطمحات ػبإخبار القاضي بذلؾ، فيحرر محضرا يضمنو محت
أي أنو يحدد البنود المتفؽ عمييا ، (1)المبلئمة ويركبيا بشكؿ يترجـ الحؿ المتوصؿ إليو

ويودعو بعد  ،بشكؿ واضح ودقيؽ وشامؿ ثـ يقـو بالتوقيع عميو إلى جانب توقيع الخصـو
 خية أماـ القاضي في التاريالمعنية حيث ترجع القض ذلؾ لدى أمانة ضبط الجية القضائية

الة إتفاقية المحدد ليا مسبقا بغرض المصادقة عميو، وبالتالي يجسد محضر اإلتفاؽ عد
المتخاصمة بشأف الحؿ الودي لمخبلؼ، ومرفقية في آف واحد، حيث يكرس إتفاؽ األطراؼ 

عدالة مرفقية ماداـ أف القاضي المطروح أمامو النزاع يصادؽ عمى محضر  كرسكما ي
  .   (2)ةػاطػػػالوس

 ثانيا/ شكل محضر اإلتفاق:
 

ة، لكف طشكبل معينا لمحضر الوسا واإلداريةقانوف اإلجراءات المدنية دد لـ يح       
مف البيانات التي يجب أف حد أدنى بالنظر إلى اليدؼ المرجو منو يمكف أف نستنتج 

 يتضمنيا وذلؾ كما يمي: 
 

 إذف   بما أف محضر اإلتفاؽ سيشكؿ وثيقة رسمية تكرس إتفاقا وسمطة عامة فيجبػػ ػ1    
  . ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بإسـ الشعب الجزائري"أف يبدأ بعبارة "الجميوري

 الجية القضائية المطروح أماميا النزاع والتي صدر عنيا أمر تعييف الوسيط.ػػ ػ2    
إسمو ولقبو، الجية القضائية المعتمد لدييا  :البيانات األولى في دمغة المحضر ػػػ3    

 . وػوانػػػػوعن
لى المرسـومف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 1003اإلشارة إلى المادة  ػػػ4      ، وا 

  ائي.ػط القضػف الوسيػبتحديد كيفيات تعيي المتعمؽ 100-09التنفيذي رقـ 
 ر ػػػضػوع المحػػوضػزاع مػػػػي النػط فػػيػوسػف الػػف تعييػمػػائي المتضػػر القضػػػػػارة لؤلمػػػػػ اإلشػ5    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1)- Brigitte HESS-FALLON et Anne-Marie SIMON, op.cit, p 62. 

 .128شريفة ولد شيخ، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
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 النزاعبالتفصيؿ والذي يتضمف تاريخ األمر، إسـ ولقب وعنواف الوسيط، أطراؼ         
بالقضية، تاريخ رجوعيا  يفاضي وعناوينيـ، الرقـ والفيرس المتعمقوصفتيـ في التق

 إلى الجدوؿ وأيضا المياـ الموكمة إلى الوسيط. 
 تاريخ تحرير المحضر باليـو والشير والسنة. ػػ ػ6    
 ذكر األشخاص الذيف تـ سماعيـ في جمسات الوساطة. ػػػ7    
راؼ أو مف قبميـ بناء عمى ػمع األطراءات المتخذة ػممخص وجيز عف كؿ اإلجػػ ػ8    

 توجيو أو بمبادرة منيـ في عبلقاتيـ مع غيرىـ )موثقيف أو خبراء(. 
 ة حقيا بحكـ طبيعتيايبشكؿ واضح مع إعطاء القضيا ؽ عميػذكر المواضيع المتف ػػػ9    

  وعيا.ػػػوضػوم
 ريؼقـ بطاقة التعريؽ رقـ اليوية كر ػر عف طػراؼ عمى المحضػىوية األطات إثبػػ ػ10    

 الوطنية أو رخصة السياقة، ثـ قياميـ بالتوقيع أسفميا. 
 توقيع الوسيط عمى محضر اإلتفاؽ مع وضع ختمو عميو.ػػ ػ11    

عند إنتياء الوسيط مف تحرير محضر اإلتفاؽ يقوـ بإيداعو لدى أمانة ضبط الجية        
عميميا، ليفصؿ فييا القاضي بناء عمى القضائية المعنية مرفقا بجدوؿ إقتراح األتعاب مع ت

أمر إما بالمصادقة عمييا أو اإلنقاص منيا في الحدود التي تبدو لو أكثر مقاربة لمحقيقة. 
وباإلضافة إلى ذلؾ يرفؽ محضر اإلتفاؽ أيضا بجممة مف الوثائؽ التي شكمت قاعدة العمؿ 

الفنية بغرض الرجوع إلييا أو والمناقشات وكانت أساس اإلتفاؽ المتوصؿ إليو كتقرير الخبرة 
 .  (1)إلى الخبير المختص عند اإلقتضاء

 ثالثا/ المصادقة عمى محضر اإلتفاق:

عمى: "في حالة  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  1003/2تنص المادة        
"، ػو والخصػاؽ، ويوقعػػوى اإلتفػمنو محتػرا يضػط محضػرر الوسيػاؽ يحػاإلتف  اػأيض صػتن وـو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  136أنظر في ذلؾ ساجية بوزنة، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
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مف نفس القانوف عمى: "يقوـ القاضي بالمصادقة عمى محضر اإلتفاؽ  1004المادة  
 بموجب أمر غير قابؿ ألي طعف، ويعد محضر اإلتفاؽ سندا تنفيذيا".

يداعو لدى أمفبعد تحرير محضر اإلتفاؽ         نة ضبط الجية القضائية المختصة اوا 
ىذا ترجع القضية لمجدوؿ وتعرض أماـ القاضي في التاريخ المحدد ليا مسبقا، ليقوـ 

 ر بموجب أمر غير قابؿ ألي طعف. بالمصادقة عمى المحض األخير

قانوف اإلجراءات مف  1004بموجب المادة  وال يعتبر محضر الوساطة سندا تنفيذيا       
و المادة ػإال بعد المصادقة عميو مف طرؼ القاضي، وىو ما لـ تنص عمي المدنية واإلدارية

الذي يعد سندا تنفيذيا بمجرد إيداعو أمانة مف نفس القانػوف بشأف محضػر الصمح  993
بنفسو عمى جمساتيا  الضبط، ولعؿ ذلؾ يرجع إلى أف القاضي في مادة الوساطة ال يشرؼ

صدور أمر ينيي الخصومة بالتصديؽ عمى محضر  خبلفا لمصمح، لذا ال بد مف
، وىذا اإلجراء يدخؿ ضمف صبلحية القاضي في رقابة سير الوساطة، فيو عند (1)الوساطة

يؤكد بأف الوسيط لـ يتجاوز حدود ميامو، وبأف الحؿ الذي  مصادقتو عمى محضر اإلتفاؽ
 توصؿ إليو الخصـو ال يمس بالنظاـ العاـ واآلداب العامة.   

 1004ادة ؽ المر الوساطة تجعؿ منو سندا تنفيذيا وففمصادقة القاضي عمى محض       
وؿ الحصي ـو الحؽ فحيث يكوف لمخص ،مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  600/8و

مف  601ذية المنصوص عمييا في المادة ورة بالصيغة التنفيعمى نسخة منو تكوف ممي
ة إسـ "النسخة التنفيذية" التي ال تسمـ إال لممستفيد ويطمؽ عمى ىذه النسخ، نفس القانوف

 . (2)شخصيا أو لوكيؿ عنو بوكالة خاصة

اطة ػالعممي بشأف محضر الوسؽ ػوجود خمؿ في التطبيعمى ويؤكد بعض المؤلفيف        
 وفػػػػػقانف ػػم 602و 601، 1004واد ػػػػػممل طبػػػػػقػػاو ػػػؿ معػػػامػػػف التعػػدال مػػػفب ،ذيػػػػد تنفيػػػػكسن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 531عبد الرحماف بربارة، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
 مف ؽ إ ـ إ .   602 المادةأنظر في ذلؾ  (ــ2  
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اإلجراءات المدنية واإلدارية بكونو محضرا رفعو المشػرع لمصاؼ السنػدات التنفيذية الذي 
ورة بذاتيا بالصيغة التنفيذية حتى تكوف ػيجب أف تكوف النسخ التي تستخرج منو ممي

صالحة لمتنفيذ، فإف ما يجري عميو العمؿ أف الصيغة التنفيذية تمنح لمحكـ الذي صادؽ 
       .(1)عمى محضر اإلتفاؽ وىو ما يشكؿ مخالفة لممواد المذكورة أعبله

لتزامات        ف كاف الوصوؿ إلى إتفاؽ يتضمف تعيدات وا  األطراؼ يشكؿ ىدؼ  وا 
الوساطة التي تجد مبرراتيا أساسا في كونيا ترمي ليس فقط إليجاد حؿ لمنزاع ولكف لكونيا 

، فإف القضاء يحسـ وىو ما (2)ترمي أيضا إلى إصبلح رابطة مف الروابط اإلجتماعية
ألف األطراؼ ىـ الذيف  يد ربط حوار مقطػوع بواسطة الخبلؼينتظر منو. فالوساطة تع

إليو قاببل لمتطبيؽ مف األطراؼ مباشرة بشكؿ  المتوصؿ وف النتيجة مما يجعؿ اإلتفاؽيصنع
الذي تمقائي كونيـ ىـ الذيف توصموا إليو بمحض إرادتيـ ولـ يفػرض عمييـ مف الوسيط 

  . (3)تقتصر وظيفتو عمى تيسير التواصؿ والتفاوض بيف الطرفيف ال القضاء بينيـ

زاعات طبقا اطة كطرؽ بديمة لحؿ النتقدـ أف الصمح والوسبناء عمى ما يتضح و        
المحافظة  ضرورةأىميا أممتيا مجموعة مف الضرورات  داريةواإل دنيةمال جراءاتانوف اإللق

. فالصمح والوساطة يتشاركاف في ىذه النقاط وفي عدة  عمى العبلقات الودية بيف الخصـو
  نقاط أخرى إال أنيما يختمفاف مف عدة نواح نذكر منيا:  

ترتكز الوساطة في إجراءاتيا عمى طرؼ ثالث ىو الوسيط الذي يمعب دورا ىاما في ػػ ػ1   
 بو. أما الصمح فبل يتـ إال بيف الخصوـ وأماـ القاضي القائـ يجاد حؿ لمنزاعدفع الخصـو إل

لمتجديد عكس محاولة الصمح التي  أشير قابؿ 3 بػ أجؿ محددتجري الوساطة خبلؿ ػ ػػ2   
 يقرر خبلؼ ذلؾ. تتـ خبلؿ مدة تحددىا السمطة التقديرية لمقاضي ما لـ يوجد نص خاص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 133-132، المرجع السابؽ، ص أنظر في ذلؾ شريفة ولد شيخ (ــ1  
   2)- Philippe AUVERGNON, op.cit, p 132.  

    ، د ت ص.د أنوار ناجي، المرجع السابؽأحم (ــ3  
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مع أف الوساطة إختيارية بالنسبة لمخصوـ إال أنيا إجراء وجوبي عمى القاضي الذي ػػ ػ3   
الصمح فيتـ بمبادرة مف الخصوـ تمقائيا  يمتـز بعرضو عمى األطراؼ في بداية الدعوى. أما

 أو بسعي مف القاضي في جميع مراحؿ الخصومة بالمكاف والوقت المذيف يراىما مناسبيف.

نفيذيا بمجرد إيداعو أمانة الضبط، أما محضر الوساطة يعد محضر الصمح سندا تػ ػػ4   
 المختص.فبل يعد كذلؾ إال بعد المصادقة عميو بموجب أمر صادر عف القاضي 

مح ال يجب الخمط بيف الوسيط والمصأنو: " أحد المؤلفيفافة إلى ذلؾ يذكر وباإلض       
نصائح، إنذار والدعوة إلى التفكير السميـ(. وع )ع بدور أكثر إيجابية في الموضمتالذي يت

)تحديد جدوؿ األعماؿ، تسجيؿ  حسبانو دور منشط إجتماع ط فيأخذ فيأما الوسي
 . (1)المبلحظات وتنظيـ الكممة(

قانوف اإلجراءات فالصمح والوساطة كطرؽ بديمة لحؿ النزاعات مستحدثة بموجب        
قد تبناىا المشرع لتمكيف المتقاضيف مف تفادي المشاكؿ المصيقة بإجراءات  المدنية واإلدارية

ف كانت تتـ في سياؽ قضائي ألنيا تساعد عمى  التقاضي وتعقيداتيا، فيي طرؽ ودية وا 
 مما يجعميا بادرة تستحؽ التشجيع.حفظ العبلقات الودية بيف الخصـو 
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   1)- I.VEROUGSTRAETE, op.cit, p 45. 
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مؤخرا عمى المستوييف لقد تزايد المجوء إلى التحكيـ كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات        
حيث يطمحوف إلى فض  ،هرغبة الخصـو في اإلستفادة مف مزايا الداخمي والدولي بفضؿ

نزاعيـ بأكبر قدر مف السرية وأقؿ قدر مف العالنية والنشر، باإلضافة إلى إختصار مدة 
واألىـ مف ذلؾ تجنب مشكمة التنازع الدولي لمقوانيف ، التقاضي مف خالؿ سرعة األجراءات

 .(1)في النزاعات التجارية الدولية

يتراجع أماـ قضاء الدولة، إال أف تطور ورغـ ذلؾ فقد مر التحكيـ بحقبة جعمتو        
المجتمع في مختمؼ المياديف باإلضافة إلى تسارع النمو اإلقتصادي وتطور العالقات 

ممفت لإلنتباه في أغمب جعمو يعود إلى الظيور بشكؿ  ،الدولية خاصة في المجاؿ التجاري
إلى أف فرض نفسو  (2)يمةو مدة ط بوظمت مترددة في األخذ  التيالجزائر في ما ك الدوؿ

. فبعد والذي قاـ بحركة عميقة مف التعديالت القانونية لسف قانوف ينظم عمى المشرع
المتمـ لقانوف  09-93إلى إتفاقية نيويورؾ صدر المرسوـ التشريعي رقـ  ياإنظمام

الممغي ليذا   قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةاإلجراءات المدنية، ليتبعو بعد ذلؾ صدور 
خير فنظـ التحكيـ في الباب الااني مف الكتاب الخامس منو المتعمؽ بالطرؽ البديمة لحؿ األ

 . 1061إلى  1006مادة مف  56النزاعات، وذلؾ بموجب 

وىكذا صار التحكيـ في الجزائر جائز في كؿ المواد حتى اإلدارية منيا ماداـ األمر        
 ث فتح المشرع الباب لشخص القانوف العاـغير متعارض مع األحكاـ القانونية اآلمرة، حي

لمجوء إلى التحكيـ بدال مف القضاء المختص أصال بنظر النزاع. لكف ال يتصور أف يتنازؿ 
ف كاف يجوز  ىذا الشخص عف إمتيازاتو وسمو مركزه القانوني عند إبرامو لمعقود اإلدارية، وا 

 اـػػوف العػػص القانػػى شخػـ، فعمػػئة التحكيػقو ىيػػنا تطبػونا معيػػاروا قانػػػزاع أف يختػػراؼ النػػألط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رضواف عبيدات، اآلاار اإليجابية إلتفاؽ التحكيـ التجاري وفؽ أحكاـ القانوف األردني والمقارف، منشور عمى الموقع (ــ1  

www.lawjo.net.د ت ص ، 

 أنظر ما ورد في ىذا الصدد بشكؿ واؼ ومختصر عف:(ــ 2  
Houria YESSAD, L’arbitrage commercial international, in EL-MOUHAMAT, revue des avocats de 

la région de Tizi Ouzou, n°5, 2007, p 37-42. 

http://www.lawjo.net/
http://www.lawjo.net/
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كطرؼ أف يضمف العقد اإلداري األسس العامة التي تحكـ العقود اإلدارية كحؽ الدولة في 
اإلشراؼ عمى تنفيذ العقد وفي إدخاؿ تعديالت عميو مف جانبيا دوف الطرؼ اآلخر إف 

 إقتضت المصمحة العامة ذلؾ. 

اإلداري  وتستطيع اإلدارة ممارسة ىذه اإلمتيازات دوف حاجة النص عمييا في العقد       
إستنادا إلى نظرية العقود اإلدارية. لكف في حالة إتفاؽ األطراؼ عمى تطبيؽ قانوف ال 

د اإلداري د المبـر أسس العقة اإلدارة تضميف العقالقانونية فينا مف مصمح يعرؼ اإلزدواجية
ممتاز في مواجية المتعاقد معيا وحتى يمتـز بيا المحكـ مادامت وف في وضع حتى تك
كما عمى اإلدارة في ىذه الحالة إختيار محكـ متخصص ي العقد بإتفاؽ الطرفيف. مدرجة ف

ود التي ػر في الطبيعة اإلدارية لمعقػـ غير مؤاػما يجعؿ التحكيمفي مجاؿ القانوف العاـ. 
ر فييا ىو تضميف العقد شروطا تخالؼ المباديء ػيبرميا الشخص العاـ، ولكف ما يؤا

 . (1)األساسية لمعقود اإلدارية

وليذه اإلعتبارات نجد أف التحكيـ قد صار يمعب دورا متميزا في حؿ النزاعات مدنية        
وىو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع نظاـ  كانت أـ تجارية أـ حتى اإلدارية منيا.

مف الناحية أيضا كما يتناولو قانوني لو يتناولو مف الناحية الموضوعية )مبحث أوؿ( 
  اإلجرائية )مبحث ااف(. 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)دراسة مقارنة(، دار  أنظر في ذلؾ عبد الوىاب قمر، التحكيـ في منازعات العقود اإلدارية في القانوف الجزائري (ــ1  

 .276-274، ص 2009المعرفة، الجزائر، 
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 المبحث األول

 م وعي للتحكيالموض تنظيمال
 

كايرة ىي اليوـ الدوؿ التي تسمح بالمجوء إلى التحكيـ كطريؽ إستانائي لحؿ        
يعتبر مظيرا مف مظاىر  الذي (1)النزاعات مع أف األصؿ ىو المجوء إلى قضاء الدولة

فالتحكيـ مف أىـ الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات خاصة التجارية منيا، إذ فرض . سيادتيا
تج عف تخوؼ أحد كاف المجوء إليو في بداية األمر نافنفسو في أغمب التشريعات العالمية، 

اء ػرد بديؿ عف القضػـ مجػاف التحكيػوتبعا لذلؾ ك ،رػرؼ اآلخػـ مف قانوف الطػرفي التحكيػط
ريؽ ػزاعات التجارية الدولية وبالتالي الطػاس حؿ النػفيما بعد أسالوطني، لكنو أصبح 

 ذلؾ. ػمي لػػػاألص

إف كاف غرضو قضائي  التجارية وغير التجارية والتحكيـ كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات       
إرادة  أساسو مف مصدر إتفاقي ، فيو ينشأ(2)فإف نشأتو تعاقدية مما يمنحو طابعو الخاص

إسـ  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةؽ عميو ػبموجب إتفاؽ يطم اـو عمييػيق التيالخصـو 
 ـ. ػػة التحكيػػإتفاقي

والتحكيـ كمؤسسة تبدأ بإتفاؽ وتنتيي بحكـ فاصؿ في النزاع يدفعنا إلى البحث عف        
مفاىيمو األساسية مف حيث التطرؽ إلى مفيومو كنظاـ يرمي إلى حؿ النزاع بدال مف 

)مطمب أوؿ(، اـ بعد ذلؾ البحث في مفيـو إتفاقية التحكيـ بإعتبارىا أساس وجود القضاء 
  ىذا األخير )مطمب ااف(.

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1)- Antoine KASSIS, Problèmes de base de l’arbitrage (T1), LGDJ, Paris, 1987, p 25.    

   2)- Olivier CAPRASSE, Les sociétés et l’arbitrage, BRUYLANT, Bruxelles, 2002, p 10.  
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 المطـلب األول

 مفهـــوم التحكيـــم
 

 تعريفوإستعراض يقتضي التعرض إلى مفيوـ التحكيـ كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات        
)فرع أوؿ(، وأنواعو )فرع ااف( اـ التطرؽ بعد ذلؾ إلى تمييزه عف بعض النظـ المشابية لو 

 طرقا لحؿ النزاعات )فرع االث(.مامو بإعتبارىا 
 

 رع األولـالف

 ريف التحكيــمـــتع

وية ػػريفو مف الناحية المغػػزاعات تـ تعػؿ النػؿ لحػريؽ بديػػـ كطػػة التحكيػرا ألىميػػنظ       
 ونية )االاا(. ػػرعية )اانيا( والقانػػ)أوال(، الش

  :تحكيممغوي لمالالتعريف أوال/ 

حد ىو "المنع" أي عمى معاف كايرة ترجع إلى أصؿ واعند العرب يطمؽ لفظ التحكيـ        
بمعنى  يا. وقاؿ العالمة بف منظور "حكمت  الدابة" أي منعت   المنع مف الظمـ، فيقاؿ "حكمت  

ا ألنو يمنع الناس مف الظمـ. فقاؿ "، ومف ىذا قيؿ لمحاكـ بيف الناس حاكمً ورددت   منعت  
األصمعي أف "أصؿ الحكومة رد الرجؿ عف الظمـ"، قاؿ "منو سميت حكمة المجاـ ألنيا ترد 
الدابة". ويقاؿ "حكمنا فالنا فيما بيننا" أي أجزنا حكمو بيننا. وىكذا قاؿ الفيروزابادي أف 

ـ مو في األمر تحكيما أي أمره أف يحك  ، جمع أحكاـ، وحكً ىو القضاءكـ بضـ الحاء "الح  
 .(1)ـ"ػتكػػػػػػفإح

 مصدر لمفعؿ "حًكـ" بتشديد الكاؼ مع الفتح، فيقاؿ العربية والتحكيـ في المغة       
  وػـ فيػر" أي حكػـَ في األمػػاؿ "تحكً ػػو، ويقػـ فيػو الحكػت  إليػالنا في مالي" أي فوضػت  فػػ"حًكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سناء بولقواس، الطرؽ البديمة لحؿ منازعات العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي )التحكيـ نموذجا(، بحث مقدـ لنيؿ  (ــ1  

دارة عامة، كمية الحقوؽ والعمو   ـ السياسية، جامعة الحاجشيادة الماجستير في العمـو القانونية، تخصص قانوف إداري وا 
 .3، ص 2011-2010لخضر، باتنة، 
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وفصؿ برأي نفسو مف غير أف يبرز وجيا لمحكـ، أي تصرؼ وفقا لمشيئتو، و"إحتكـ في 
 ، وىو في المغةـ" بفتح الكاؼ والحاءكَ األمر" أي قبؿ التحكيـ. أما القائـ بالتحكيـ فيو "الحَ 

رب، وقد الحاء والكاؼ المشدود ىو الرجؿ المج منفذ الحكـ. و"الم َحّكـ" بضـ الميـ وفتح
عرفو بف خمدوف بأنو "مف يتخذه الخصميف برضائيما لمفصؿ في خصومتيما ودعواىما". 

ا إليو مف طرؼ حكمً ا أو م  مً كَ وبالتالي فالتحكيـ لغة ىو تفويض األمر لمغير الذي يسمى حَ 
 . (1)امً ك  تَ ح  الخصـ صاحب النزاع الذي يسمى م  

وىو مف أصؿ ، arbitrer ؿػفيو مف فع arbitrage أما التحكيـ في المغة الفرنسية       
ـ والتحكيـ في خالؼ أو كَ كـ بصفة حَ التي تعني التدخؿ والح   arbitrare التيني مف كممة

وبالتالي فالتحكيـ بالفرنسية يعني تسوية خالؼ، أو حكـ تحكيمي صادر  نزاع والفصؿ فيو.
أف  -بإتفاؽ مشترؾ بينيـ -عف شخص أو أكار الذي أو الذيف قرر أطراؼ الخالؼ 

  .(2)يخضعوا أو ينصاعوا لو أو يتقبموه

  ثانيا/ التعريف الشرعي لمتحكيم:

ورد ذكره في القرآف  وقدواإلجماع، التحكيـ في اإلسالـ جائز بموجب الكتاب والسنة        
ف خفتـ شقاؽ  مف سورة النساء وذلؾ كما يمي: 35الكريـ بموجب عدة آيات منيا اآلية  "وا 

بينيما فإبعاوا حكما مف أىمو وحكما مف أىميا إف يريدا إصالحا يوفؽ اهلل بينيما إف اهلل 
روي عف الرسوؿ  إذكاف عميما خبيرا". كما ابت التحكيـ في اإلسالـ بموجب السنة النبوية 

 .(3)نة اهلل")ص( أنو قاؿ: "مف حكـ بيف إانيف تحاكما إليو فمـ يعدؿ بينيما بالحؽ، فعميو لع
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، إجراءات التحكيـ التجاري الدولي في القانوف المقارف والقانوف الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص  (ــ1   نسريف كرـو

 .  10-9، ص 2006-2005قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة سعد دحمب، البميدة، 
خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيـ التجاري الدولي )في منازعات المشروعات الدولية المشتركة(، دار الشروؽ،  (ــ2  

 . 81، ص 2006القاىرة، 
سميـ بشير، الحكـ التحكيمي والرقابة القضائية، أطروحة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه في العمـو القانونية، تخصص  (ــ3  

  . 24، ص 2013-2012القانوف الخاص، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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شريعة عمى إجازة وعمال بالقرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة أجمع عمماء ال       
التحكيـ، ورأوا بأنو يفيد إطالؽ اليد في الشيء أو تفويض األمر لمغير، حيث عرفو 
الماوردي في أدب القاضي كما يمي: "التحكيـ ىو أف يتخذ الخصماف رجال مف الرعية 

لمختار لمحمد عالء الديف الحصكفي ليقضي بينيما فيما تنازعاه"، كما جاء في شرح الدر ا
  "تولية الخصميف حاكما بينيما، وركنو ىو المفظ الداؿ عميو مع قبوؿ اآلخر".بأنو: 

تولية الخصميف حاكما يحكـ  بكونوالحنفية  ـ لدىوبصفة عامة تـ تعريؼ التحكي       
ونفس  .يحكـ بينيمايرتضيانو لكما تولية الخصميف ح فيعرفونو بأنوية المالك أما ،بينيما

تولية خصميف حكما صالحا لمقضاء ليحكـ  لذيف يعرفونو بأنوامشافعية الشيء بالنسبة ل
ىو تولية خصميف حكما وىو التعريؼ الذي أتى بو الحنابمة بقوليـ أف التحكيـ  بينيما.

 .(1)صالحا لمقضاء يرتضيانو لمحكـ بينيما

مف الفقو اإلسالمي التحكيـ بأنو: "إتفاؽ طرفي الخصومة  آخر عرؼ جانبقد و        
 عمى تولية رجؿ أو أكار أىال ليفصؿ فيما تنازعاه بحكـ الشرع دوف القاضي المولى".  

إعتبرت أف التحكيـ ىو تولية نظر الخصومة  إذتتحد في المعنى،  لسابقةالتعاريؼ اف       
عبارة عف عقد يتفؽ بموجبو عمى  وأنعمى ا تنازعاه، كما أجمعت لطرؼ االث ليفصؿ فيم

  . يالقاض بدال مف (2)طرح النزاع عمى شخص معيف أو أشخاص معينيف ليفصموا فيو

  ثالثا/ التعريف القانوني لمتحكيم:

 ات ػػزاعػػػؿ النػػػؿ لحػػػريؽ بديػػػكط (3)ـػػريؼ التحكيػػػى تعػري عمػزائػػػرع الجػػػؿ المشػػـ يعمػػل       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد طارؽ الباسط، مقارنة إلجراءات القضاء، التحكيـ والخبير المحمؼ في منازعات عقود العمؿ أنظر في ذلؾ  (ــ1  

  ، د ت ص.intl.com-events.exicon منشور عمى الموقع والصيانة، شركة سعودي أوجيو المحدودة،
  .  34واضح، المرجع السابؽ، ص  رشيد (ــ2  
مف قانوف المسطرة المدنية كالتالي: "يراد بالتحكيـ حؿ نزاع مف  306عرؼ المشرع المغربي التحكيـ في الفصؿ  (ــ3  

 د اإللو برجاني، قانوف التحكيـلدف ىيئة تحكيمية، تتمقى مف األطراؼ ميمة الفصؿ في نزاع بناء عمى إتفاؽ تحكيـ". عب
 .113، ص 2009 ،13عدد  عنابة،جامعة مجمة العمـو القانونية، لمغاربي، محيطو االمغربي في 
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و ػػريؼ لػػف تعػث عػؿ البحػف األفضػذا فمػل ،ةػراءات المدنية واإلداريػوف اإلجػػانػقوجب ػبم
 . واإلجتياد القضائي الفقو كؿ مف كمصطمح قانوني ضمف

  وردت عدة تعاريؼ فقيية لمتحكيـ، نذكر منيا ما يمي: متحكيم:الفقه ل( تعريف أ       

 يـػواص يعينػرؼ خػ: "الحكـ في نزاع مف طبأنوـ ػمي التحكيػإبراىيد ػمحم عرؼ       
رح ػ. ويرى عبد المنعـ دسوقي بأنو: "اإلتفاؽ عمى ط(1)وف قضاة خواص"ػاألطراؼ، فالمحكم

. (2)فيو دوف المحكمة المختصة"موا ػالنزاع عمى شخص معيف أو أشخاص معينيف ليفص
أورده أبو الوفا، حيث ينزؿ الخصـو بمقتضى التحكيـ عف المجوء وىو نفس التعريؼ الذي 

 .(3)إلى القضاء مع إلتزاميـ بطرح النزاع عمى محكـ أو أكار ليفصموا فيو بحكـ ممـز

يتـ بواسطتيا حؿ  بأنو عدالة خاصةالتحكيـ  Olivier CAPRASSE أيضا وقد عرؼ       
 وذلؾ كالتالي: ، إذ يعرض عمى أشخاص يتولوف حموالنزاع بعيدا عف الجيات القضائية

"l’arbitrage est une justice privée par laquelle la résolution d’un différend est 

soustraite à la connaissance des juridictions de droit commun pour être 

soumise à des personnes investies pour l’occasion de la fonction de juge "
(4)

.  

ارىـ ػاص يختخػػص أو عدة أشػة شخػطسزاع بواػؿ النػو حػبأن Antoine KASSIS رفوػويع       
 " plusieurs le règlement d’un litige par une ou  يـ:نػػػػرؾ بيتػػػػػػػػؽ مشػػػػػػاراؼ بإتفطػػػػػػاأل

personnes   auxquelles   les  parties  ont   décidé,  d’un   commun   accord,  de  

s’entremettre 
(5)

 " . 

 دةػص أو عػوء إلى شخػػريؽ المجػـ عف طػزاعات يتػؿ النػراء لحػػو إجػا بأنػرؼ أيضػػويع       
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 281، ص 2001(، د ـ ج ، بف عكنوف، 2محمد إبراىيمي، الوجيز في اإلجراءات المدنية )ج  (ــ1  
رة، ػػػػػػولي، القاىػػة مدبػاء(، مكتبػػيا وقضقػريعا وفػػ)تش يػػموالداخي ػاري الدولػػـ التجػػوقي، التحكيػػعـ دسػػد المنػػػعب (ــ2  

   . 5، ص 1995
  . 15، ص 1987، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 5أحمد أبو الوفا، التحكيـ اإلختياري واإلجباري، ط  (ــ3  

   4)- Olivier CAPRASSE, op.cit, p 9.  

   5)- Antoine KASSIS, op.cit, p 13.  
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 "procédure de règlement des litiges وف:ػوف المحكمػػواص بعدد فردي يسمػأشخاص خ

par recours à une ou plusieurs personnes privées (en nombre impair) 

appelées arbitres(1) ". 

 كما نجد تعريؼ ىاني محمد البوعاني كالتالي: "التحكيـ ىو نظاـ لفض المنازعات ذو      
طراؼ النزاع الحؽ في اإلتفاؽ عمى إخراج منازعتيـ ينظمو القانوف، ويترؾ أل طبيعة خاصة

ة قضاء الدولة وطرحيا عمى أشخاص يختارونيـ بأنفسيـ لمفصؿ ة مف واليالحالة والمستقبمي
 ،" يكوف التحكيـ أداة لتسوية المنازعات يتمخص في  وىكذافي ىذه المنازعات بحكـ ممـز

إسناد ميمة الفصؿ في النزاع إلى أفراد عادييف ىـ المحكموف يجري إختيارىـ بواسطة 
وذلؾ إنطالقا  أطراؼ النزاع أو بواسطة جية أخرى يتفؽ عمييا األطراؼ )مؤسسة التحكيـ(،

بما يجعميـ أقدر عمى فيـ ال يتوافر في غيرىـ فني أو المالي الذي قد مف تخصصيـ ال
 .  (2)مسائؿ النزاع المعروض عمييـ والفصؿ فييا

 ومف ىذه التعاريؼ نذكر التالي: :ئي لمتحكيماإلجتهاد القضا( تعريف ب       

 30 لسنة 886 ـػحكـ ليا رقفي  ـػر التحكيػة اإلدارية العميا في مصػ/ عرفت المحكم1     

ف، أو ػص معيػزاع عمى شخػرح النػاؽ عمى طػػبأنو: "إتف ،1994 ايػرػين 18 ائية، فيػقض
 أشخاص معينيف، ليفصموا فيو دوف المحكمة المختصة".

ريؼ السابؽ مف / كما عرفتو المحكمة الدستورية العميا المصرية موسعة في التع2     
، فيعمؿ المحكـ بناء عمى ذلؾ  حيث أنو يقـو عمى أساس الشروط التي يحددىا الخصـو

موضوعي وغير منحاز، وىذا بعد تمقي إدعاءات ودفوع األطراؼ: بحسـ النزاع بشكؿ 
أو بتفػويض "عرض نزاع معيف بيف طرفيف عمى محكـ مف األغيار، يعيف بإختيارىما 

المحكـ في النزاع بقرار يكوف نائيا عف ط يحددانيا ليفصؿ ىذا رو منيما، أو عمى ضوء ش
 رفيفػاليا الطػوانبيا التي أحػومة في جػر الخصػعا لدابػايؿ، قاطػردا مف التحػػواالة مجػشبية الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1)- Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, op.cit, p 41. 

 ، د ت ص.ني محمد البوعاني، المرجع السابؽىا (ــ2  
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 . (1)ي الرئيسية"التقاضال مف خالؿ ضمانات يأف يدلي كؿ منيما بوجية نظره تفصإليو بعد 

رؼ ى سمطة القرار التي يعترؼ بيا لط/ وقد عرفو مجمس الدولة الفرنسي بالنظر إل3     
  " l’arbitrage se caractérise par le pouvoir االث بناء عمى التسميـ لو بالصفة القضائية

de décision reconnu au tiers, et il reconnait un caractère juridictionnel à la 

décision de l’arbitre "
(2).    

ف إختمفت في األلفاظ والت        في  راكيب المستعممة إال أنيا تشترؾفالتعاريؼ السابقة وا 
لحؿ النزاعات بدال عف القضاء، تقـو ف التحكيـ وسيمة خاصة أ المعنى، إذ تتفؽ كميا عمى

أساسا عمى مبدأ سمطاف اإلرادة، حيث يتفؽ األطراؼ بموجبيا عمى عرض خالفيـ عمى 
أشخاص خواص لفضو، وىو ما يجعؿ التحكيـ طريقة ودية لحؿ النزاعات بديمة عف 

 . التابع لمدولة القضاء

 

 ـرع الثانيالف

  أنـــــواع التحكيـــــم

 إلى تحكيـ داخميالجزائري  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةينقسـ التحكيـ حسب        
لى و ويسمى أيضا بالوطني )أوال(   . )اانيا( تحكيـ تجاري دوليا 

  أوال/ التحكيم الداخمي )الوطني(:

يناؾ مف يعرفو بأنو ف ،النوع مف التحكيـىذا تعاريؼ الفقياء بشأف  تتفؽ معظـ       
التحكيـ الذي تكوف مكوناتو أو عناصره مف موضوع النزاع إلى جنسية ومحؿ إقامة طرفيو 

  فسػوبن .(3)دةػواح ةػمي إلى دولػكميا تنت وانػاف جريػؽ ومكػوف الواجب التطبيػميف والقانػوالمحك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21. نقال عف عبد الوىاب قمر، المرجع السابؽ، ص 2001يناير  16قضائية، في  18لسنة  65حكـ رقـ  (ــ1  
 . 87-86نقال عف خالد محمد القاضي، المرجع السابؽ، ص  ،C.E. 21 avril 1943 (ــ2  
  .158األردف، د س ف، ص  موسى، الوجيز في قانوف التجارة الدولية، الدار العممية الدولية، طالب حسف (ــ3  
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المعنى ىناؾ مف يعرفو أيضا بأنو التحكيـ الذي ال يتعد حدود الدولة الواحدة في موضوعو 
 . (1)وأطرافو وىيئاتو وحيزه الجغرافي والقانوف المطبؽ عمى اإلتفاؽ الذي يحكمو

    

  التحكيم التجاري الدولي:ثانيا/ 

األمـ المتحػدة لتجاري الدولي ألوؿ مرة في مؤتمر إستعمؿ مصطمح التحكيـ ا       
وقد . (2)1958جػواف  10ماي و 20لمتحكيـ التجػاري الدولي الذي إنعقد بنيػويورؾ ما بيف 

جيء بشأنو بعدة تعاريؼ تقـو عمى أساس التمييز بينو وبيف التحكيـ الداخمي الذي عادة ما 
يصعب التفرقة بينيما، وذلؾ بناء عمى محاولة شرح مصطمحاتو بشأف تحديد معنى 

 ا. مالتجارية والدولية نظرا لمغموض الذي يكتنفي

التجاري الدولي ىو ذلؾ التحكيـ الذي يختمؼ  مف المؤلفيف مف يرى بأف التحكيـف (أ       
واضحة ألنيا تتميز تبدو الصفة التجارية  أفوذلؾ  عف التحكيـ الداخمي بكونو تجاريا ودوليا

ية وخالفات عف مفيوـ التحكيـ في القانوف الخاص وألنيا تستبعد النزاعات المدن
فتنتج عف كوف البضاعة أما الصفة الدولية ...الخ مما ينأ عف الصفة التجارية. العمؿ

 كميا عناصر تتشكؿ منيا عممية التجارة الدولية.  ونقميا وجنسية المتعاقديف...الخ

إلتفاقية األوربية حوؿ التحكيـ التجاري مف االمادة األولى  إلىويستند ىذا التعريؼ        
عمى : "تطبؽ ىذه اإلتفاقية التي تنص عمى 1961 مارس 21 فيجنيؼ بالدولي الموقعة 
ـ المعقودة مف أجؿ تسوية منازعات نشأت أو ستنشأ عف عمميات التجارة ػإتفاقات التحكي

الخارجية الحاصمة بيف أشخاص طبيعييف أو إعتبارييف إذا كاف ليـ عند إبراـ اإلتفاؽ محؿ 
 .(3)الدوؿ المتعاقدة"إقامة عادي أو إذا كاف مركز عمميـ يقع عمى أرض إحدى 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المرجع السابؽ، ص  (ــ1    . 39تعريؼ محمود مسعود، أوردتو نسريف كرـو
  .  47عبد المنعـ دسوقي، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
عبد اليادي عباس وجياد ىواش، التحكيـ )التحكيـ اإلختياري، التحكيـ اإللزامي، التحكيـ في المنازعات الدولية  (ــ3  

 . 365-364، ص 1982والتحكيـ في التجارة الدولية(، دار األنوار، دمشؽ، 
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ومف المؤلفيف مف يرى بأف التحكيـ التجاري الدولي ىو ذلؾ التحكيـ الذي يتحدد  (ب       
رتباطيا بمعاممة دولية تدخؿ في إطار التبادؿ الدولي با ألخذ بعيف اإلعتبار طبيعة العالقة وا 

أفريؿ  26 ترى محكمة إستئناؼ باريس في حكـ ليا بتاريخ إذ لمقيـ المالية بالمعنى الواسع،
 ،عممية اإلقتصادية التي يرتبط بيابالنظر إلى ال اأساس"الطابع الدولي يتحدد  أف 1985

ويكفي أف يترتب عمى ىذه العممية حركة إنتقاؿ لمبضائع والخدمات أو تسوية عبر الحدود 
 .(1)راؼ"ػوبصرؼ النظر عف مكاف التحكيـ أو القانوف الذي يحكـ إجراءاتو أو جنسية األط

ف تـ تعريؼ التحكيـ التجاري الدولي عمى ونشي        أساس التمييز بينو وبيف ر ىنا أنو وا 
الداخمي إال أف الفقو لـ يستقر عمى تحديد معيار واحد لمتفرقة بينيما. إذ إتجو الفقو  ـالتحكي

الحديث إلى تبني المعيار الذي أخذ بو القضاء الفرنسي والذي يتعمؽ بطبيعة النزاع. 
عمػؽ بنزاع مف طبيعة دولية أي ذلؾ التحكيـ المتالدولي ىو التجاري التحكيـ  وبالتالي يكوف
الجنسية ذاتيا وجرى ري بيف شخصيف يحمالف ة تجارية دولية ولو كاف يجػيتعمؽ بمعامم

 التحكيـ في الدولة التي ينتمياف إلى جنسيتيا. 

رية، ليذا حدد د الطبيعة الدولية لممعاممة التجالكف ىذا المعيار ال يحؿ صعوبة تحدي       
ـ المتحدة لقانوف التجارة النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي الذي وضعتو لجنة األمالقانوف 

 1/3أكار مف معيار لدولية التحكيـ في المادة  1985لسنة  UNCITRALالدولية األنسيتراؿ 
 االت ىي: يعتبر التحكيـ دوليا في االث ح منو، إذ

 دولتيف مختمفتيف.  اؽ واقعيف فيد اإلتفـ وقت عقر عمؿ طرفي إتفاؽ التحكياف مقإذا ك/ 1
 الطرفيف:  خارج الدولة التي يقع فييا مقر عمؿ موجوداإذا كاف أحد األماكف التالية  /2

 ا في إتفاؽ التحكيـ أو طبقا لو. مكاف التحكيـ، إذا كاف محدد ػػػ         
 ػارية أوػػػالقة التجػف العػػئة عػػػات الناشػػػػػف اإللتزامػاـ مػػػػػزء ىػػو جػذ فيػػػػاف ينفػػ أي مكػػ         

   .المكاف الذي يكوف لموضوع النزاع أواؽ صمة بو...           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر في ذلؾ مصطفى محمد الجماؿ وعكاشة محمد عبد العاؿ، التحكيـ في العالقات الخاصة الدولية والداخمية  (ــ1  
  .80-74، ص 1998لحقوقية، لبناف، (، منشورات الحمبي ا1)ج 
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 فػر مػػػػػؽ بأكاػػػػـ متعمػػػاؽ التحكيػػػػػػوع إتفػػػى أف موضػراحة عمػػػػػرفاف صػػػػػؽ الطػػػػإذا إتف/ 3
 .(1)دةػػػػػػػػة واحػػدول

لى جانب التعريفيف السابقيف نجد تعريؼ المشرع الجزائري في الم ج(         1039ادة وا 
"يعد التحكيـ دوليا، بمفيـو ىذا القانوف، كما يمي:  اإلجراءات المدنية واإلداريةمف قانوف 

فيذه  التحكيـ الذي يخص النزاعات المتعمقة بالمصالح اإلقتصادية لدولتيف عمى األقؿ".
المادة تعتبر التحكيـ دوليا إف كاف يخص نزاعات متعمقة بمصالح التجارة الدولية والذي 
يتجسد في إطار عممية إقتصادية دولية. وبناء عمى ذلؾ فإف فرضية جعؿ التحكيـ تجاريا 
تقـو عمى األخذ بعيف اإلعتبار مجموعة مف العناصر المادية التي تتطمب في النزاع أف 

 ومتعمقا بالمصالح اإلقتصادية لدولتيف عمى األقؿ. يكوف أجنبيا

لكف ىذا التعريؼ ال يخمو مف الغموض، حيث لـ يغف عف وجوب تحديد معنى لفظ        
قانوف مكرر مف  458"إقتصاد"، فبالرغـ مف أف المشرع الجزائري قد أعاد صياغة المادة 

التجارة الدولية" التي يكتنفيا  تي إستعممت عبارة "مصالحال (2)الممغىاإلجراءات المدنية 
الغموض بسبب صعوبة تحديد معنى لفظ "تجارة" نظرا لعدـ إتفاؽ الفقياء عمى معيار واحد 
لتعريفيا خاصة وأف المجتمع يتطور بسرعة وىو ما مف شأنو إدخاؿ أعماؿ جديدة ضمف 

قانوف مف  1039 رع إستبدؿ ىذه المادة بنظيرتيا رقـػقائمة األعماؿ التجارية. فالمش
 ح اإلقتصادية لدولتيف عمى األقؿ"التي إستعممت عبارة "المصالاإلجراءات المدنية واإلدارية 

 يشكؿ جزءا مف اإلقتصاد، غامض نوعا ما فإف "تجارة" الذي محػإف كاف مصطولذلؾ ف
 مصطمح "إقتصاد" أكار غموضا منو لكونو مصطمحا مطاطا وعاما خاصة وأنو أوسع مف

 ـو عمىػارة الداخمية ذلؾ أنيا تقػؼ عف التجػارة الدولية تختمػ، كما أف التج(3)ارة"ػطمح "تجػمص
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 20-19، ص 1995عبد الحميد المنشاوي، التحكيـ الدولي والداخمي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،   (ــ1  
ؽ إ ـ الممغى عمى: "يعتبر دوليا، بمفيـو ىذا الفصؿ، التحكيـ الذي يخص النزاعات المتعمقة مف  458تنص ـ  (ــ2  

 بمصالح التجارة الدولية والذي يكوف فيو مقر أو موطف أحد الطرفيف عمى األقؿ في الخارج". 
   3)- Voir Farida HOCINE, Des aspects positifs de l’arbitrage pour encourager les investissements 

étrangers en droit algérien, in revue critique de droit et sciences politiques, Faculté de droit Mouloud 

MAMMERI, n°2, 2012, p 31-35.    
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ادية عبر الحدود بصرؼ النظر عف المفيـو الضيؽ لمعمؿ التجاري جميع المبادالت اإلقتص
وينصرؼ ذلؾ إلى كؿ عالقة  المتخذة لتعريفيا في القانوف التجاريوالمعايير  (1)أو التاجر

ذات صبغة تجارية تعاقدية أو غير تعاقدية ومنيا جميع العمميات المتعمقة بالمبادالت 
 ائع أو الخدمات وعقود التوزيع...الخ، بؿ وحتى األعماؿ المدنية.ويف بالبضوالتم

طابع إقتصادي،  ؽ النزاع بعالقة قانونية ذاتوبالتالي يكوف التحكيـ تجاريا إف تعم       
تجاري" ال يقتصر فقط عمى مفيـو العمؿ التجاري وفقا لممعيار ذلؾ أف إصطالح "تحكيـ 

، فتعبير "الطابع اإلقتصادي" يتضمف كؿ نشاط يتصؿ بإستامار رؤوس األمواؿ التقميدي
األعماؿ التجارية أو والحصوؿ عمى عائد ىذا النشاط بغض النظر عما إذا كاف مف قبيؿ 

األعماؿ المدنية، كذلؾ المتعمقة بإستصالح األراضي الزراعية أو حتى األعماؿ أو 
أما  .(2)التصرفات التي تدخؿ في دائرة العقود اإلدارية ما دامت تتسـ بالطابع اإلقتصادي

مصطمح "مصالح" فيشمؿ كؿ ما يفيد وينفع إقتصاد الدولة، بمعنى كؿ عممية إقتصادية 
ارة ػفي التج ة ىذه الدولةبمة لجمب منفعة لو، أي تساىـ فيو بشكؿ إيجابي مما يؤكد مصمحقا
 .(3)ةػػدوليػال

وباإلضافة إلى ذلؾ يرى بعض المؤلفيف أنو متى توفر العنصر اإلقتصادي في        
العالقة القانونية، وكانت حركة لألمواؿ عبر الحدود كنا بصدد عقد دولي، ومتى خضع ىذا 

لدولتيف  تعمؽ األمر بالمصالح اإلقتصادية إف دوليالعقد لمتحكيـ كنا بصدد تحكيـ تجاري 
يرى أف التحكيـ التجاري الدولي كعبد الحميد األحدب الذي مف المؤلفيف وىناؾ عمى األقؿ. 

يدخؿ في و ىو ذلؾ التحكيـ الذي يكوف أحد طرفي قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةحسب 
الح ػالمص ارػفي إطر ػرؼ اآلخػالطؿ ػيدخما ػبين ماة ػدولادية لػالح اإلقتصػالمص ارػإط

  فػرر مػػمك 458ادة ػػػريؼ المػػاوز تعػػيتجو ػحسبريؼ ػػذا التعػزائرية. فيػػدولة الجػادية لمػاإلقتص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، حسيف العيساوي، التحكيـ وحصانة الدولة، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية اإلقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر (ــ1  
 .496، ص 2011 ،3 ددػػع
 .  18-17عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  

   3)- Voir Farida HOCINE,  op.cit, p 34. 
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اإلقتصادي )مصالح  كؿ مف المعيار إلىالممغى الذي إستند قانوف اإلجراءات المدنية 
اس تعدد الجنسيات( وذلؾ إلى مقي التجارة الدولية( والمعيار القانوني )تعدد أماكف اإلقامة أو

دد ػػؽ بتعػػوني يتعمػار قانػمعي وػة وفيػػارة الدوليػػالح التجػػؽ بمصػػادي يتعمػػار إقتصػو معيػفي
ريقة ػػاريف بطػالمعيع بيف ػار واحد يجمػد عمى معيػات، حيث إعتمػيات واإلقامػالدوؿ والجنس

   .(1)دةػديػػػػذة وجػف

 

 الفـرع الثالث

 تمييز التحكيم عن بعض النظم المشابهة له 

يشترؾ التحكيـ مع كؿ مف الصمح )أوال(، الوساطة )اانيا( والقضاء )االاا( في كونيا        
 لحؿ النزاعات حسب قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، فما الذي يميزه عنيا؟ وسائؿ 

  ح:/ التحكيـم والصمـأوال

وكالىما يقـو عمى يعتبر كؿ مف الصمح والتحكيـ مف الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات،        
، لكف في ىذه الحالة ال يخرج الصمح (2)بعد نشأة النزاع أو قبموسواء أساس إرادة األطراؼ 

ألنو ال يتـ خارج  قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الصمح القضائي المذكور في عف إطار
القضاء، كما أف كؿ مف التحكيـ والصمح يقتصراف عمى حؿ النزاعات التي ال يكوف 
موضوعيا متعمقا بالنظاـ العاـ أو حالة األشخاص وأىميتيـ، غير أف المشرع قد أجاز 

ىذه النقاط  مفالصمح في المصالح المالية الناجمة عف الحالة الشخصية. وبالرغـ 
 ختمؼ عف الصمح مف عدة أوجو منيا:التحكيـ ي المشتركة نجد أف

 اع ػػـ بإتبػػاء يتػػالقضػو كػػـ فيػػكيػا التحػػراؼ. أمػػي األطػي إرادتػالقػح بتػػمػـ الصػػػيت -1         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الحميد األحدب، قانوف التحكيـ  أنظر أيضاو . 495أنظر في ذلؾ حسيف العيساوي، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  

(، 1الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات )ج عف 16و 15، عدد خاص باليوميف الدراسييف مجمة المحكمة العمياالجزائري الجديد، 
 . 24-23، ص 2008

، المرجع السابؽ، ص  نسريف (ــ2    .  28كرـو
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 إجراءات محددة كايرا ما تكوف شبيية لتمؾ التي تتبع أماـ الجيات القضائية. 
ما يتـ الصمح بيف المتنازعيف مباشرة دوف تدخؿ مف الغير. في حيف أف  غالبا -2         

 التحكيـ ال يكوف إال بواسطة طرؼ االث غير الطرفيف المتنازعيف يطمؽ عميو إسـ المحكـ.
الصمح وسيمة ذاتية يجرييا األطراؼ بأنفسيـ أو بواسطة مف يمامونيـ،  -3         

ر دور ػحقو. في حيف يقتص جػزء مف عف كؿ منيـازؿ ػاتيـ بأف يتنػبيا نزاعوف ػيحسم
تتولى الفصؿ في النزاع الذي  األطراؼ المتنازعة في التحكيـ عمى إختيار ىيئة التحكيـ،

. ىو   موضوع إتفاؽ التحكيـ بإصدار حكـ ممـز
الحؿ الذي ينتيي إليو التحكيـ يكوف نابعا مف إرادة ىيئة التحكيـ دوف  -4         
يو الحؿ الحاسـ لمنزاع مف بإرادة األطراؼ المتنازعة. عكس الصمح الذي يكوف فاإلعتداد 
 . أنفسيـ طراؼعمؿ األ
حيث أف  رؼ كؿ طرؼ متصالح ما سيتنازؿ عنو عمى عكس التحكيـ،يع -5         

يمكف النظر إلى التحكيـ بأنو أشد  . لذا(1)األطراؼ ال يعرفوف ما سيكوف عميو حؿ النزاع
خطورة مف الصمح ألف التجاوز عف الحؽ في األخير معمـو قبؿ تمامو، بينما يتعذر في 

 .(2)التحكيـ معرفة ما قد يمكف أف يحكـ بو المحكموف

  ثانيا/ التحكيـم والوساطة:

حؿ يشترؾ التحكيـ مع الوساطة في أف كالىما وسيمة بديمة عف القضاء في        
النزاعات، كما أف كالىما يتـ بتدخؿ طرؼ االث خارج عف النزاع. إال أف الوساطة ترمي 
إلى دفع أطراؼ النزاع إلى التفاوض والتحاور فيما بينيـ بغرض تقريب وجيات نظرىـ 
لمتوصؿ إلى حؿ النزاع، فينا الوسيط ال يفرض عمى األطراؼ حال ال رغبة ليـ فيو. أما 

 ؽ. ىذا، ويختمؼ ػوف الواجب التطبيػار القانػـو في إطػض رأيو عمى الخصر ػـ فمو أف يفػالمحك
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 36-35سناء بولقواس، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
الجديد، المجمة  داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفإلياس عجابي، النظاـ القانوني لمتحكيـ التجاري الدولي في ظؿ ق (ــ2  

 .58، ص2010 ،3عدد  الجزائرية لمعمـو القانونية اإلقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر،
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 التحكيـ عف الوساطة أيضا فيما يمي:

تكوف ميمة المحكـ محددة بناء عمى ما يتفؽ عميو األطراؼ وفؽ األوضاع  (1        
واإلجراءات التي يحددونيا. بينما ال يوجد إتفاؽ مسبؽ بيف األطراؼ المتنازعة 

حتى إف كاف كؿ لتحديد ميمة الوسيط أو تحديد اإلجراءات الواجب إتباعيا 
  . (1)يقوماف بعمميما بكؿ حرية مف الوسيط والمحكـ

در مف ـ الذي يمكف أف يصالؼ التحكيد، عمى خط وحية مف وسيتصدر الوساط (2       
 .)ىيئة التحكيـ( فمحكـ واحد أو مف عدة محكمي

وؿ ذي عادة ما قد يطػـ الال تتطمب الوساطة وقتا طويال إلجرائيا، بعكس التحكي (3       
 . (2)رػػػو أكاػػوقت

 ا/ التحكيـم والقضـاء:ثثال

، لمتحكيـ دور أساسي وميـ إلى جانب القضاء بإعتبارىما مف وسائؿ فض النزاعات       
، مما أدى بالفقو  يما يتفقاف في أف كالىما يفصؿ في النزاع المعروض عميوف بحكـ ممـز

إلى إعتبار التحكيـ نوع مف القضاء وىذا بالنظر إلى المياـ التي يقـو بيا المحكـ حيث أنو 
. ومع ذلؾ (3)مف عدـ تمتعو بالسمطة التي يتميع بيا ىذا األخيرعبارة عف قاض بالرغـ 

  يختمؼ التحكيـ عف القضاء مف عدة نواح نذكر منيا ما يمي: 

ف ػاؽ بيػػػود إتفػػػي وجػػو يقتضػػوع إليػػػي أف الرجػػاء فػػف القضػػـ عػػػمؼ التحكيتػػيخ/ 1     
دستػوري وء إلى القضاء ىو حؽ ػوف، بينما المجػنص خاص في القان ـو أوػالخص
 مو أو ػػف خصػػقة مػػى موافػوؿ عمػػى الحصػة إلػاجػػائيا دوف الحػػػتمقـو ػػممو الخصػػيستع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .56رشيد واضح، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
سميـ بشير، دور القاضي في التحكيـ، بحث لنيؿ شيادة الماجستير في قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة (ــ 2  

 .  17، ص 2003الحاج لخضر، باتنة، 
   3)- Bertrand MOREAU, La pratique de l’arbitrage, Colloque de Deauville, organisé le 12 et 13 juin 

1999 par l’Association Droit et Commerce, concernant « Le contrat au secours de l’entreprise », 

Revue de jurisprudence commerciale, p 83.  



  الثـــانـي: التحكيــم الفصـل
 

90 
 

 . (1)اصػػى نص خػاد إلػػاإلستن          

 يختمؼ التحكيـ عف قضاء الدولة مف حيث أف ىذا األخير تتواله جية عمومية،/ 2     
ابعوف لمسمطة العامة مف أي أف إقامة العدؿ بيف المتخاصميف ينيض بو "أعواف" ت

الميني وتقسيـ المياـ بينيـ، ويصدر القضاء يـ وترقيتيـ وتدرجيـ حيث تعيين
بإسـ الدولة أي بإسـ السمطة العامة بينما يقـو بميمة التحكيـ  ومي أحكاموالعم

ـ العدالة المحضة ال أحكاميـ بإس أشخاص مستقموف عف السمطة العامة ويصدروف
واف ػصفة األع -خارج إطار التحكيـ -ـ الدولة ولو كاف ليـ في األصؿ سبإ

ونا ـ عأنو يجوز قانونا أف يكوف المحك اة، وذلؾ بإعتبارالعمومييف أو القض
 يا. قاض ره( أوعموميا )موظفا عموميا أو غي

التي يقدميا القضاء  التحكيـ عف العدالةتختمؼ العدالة التي تقدميا محكمة / 3     
بنفس الكيفية وف الرسمي، ويبرز ذلؾ في أف المحكـ ليس ممزما بأف يطبؽ القان

مجاال أرحب لإلجتياد خاصة وأف القضاء تقتصر ي، بؿ لو التي يطبقو القاض
لمحكـ لقواعد النظاـ العاـ و وجو تأويميا، كما أف رقابتو عمى مدى إحتراـ ا

راـ المباديء ئية التفصيمية، بؿ ممـز بإحتد بالقواعد اإلجراػر مقيالمحكـ غي
األساسية لإلجراءات، مع األخذ بعيف اإلعتبار أف المحكـ يحرص عمى إستمرارية 

التجارية وروابط األعماؿ القائمة بيف أطراؼ الخالؼ أكار مف بحاو عف العالقة 
يحرص بالدرجة األولى  النطؽ بكممة القانوف بشكؿ جامد، بخالؼ القاضي الذي

ح لممحكـ بأف يصدر حكمو ػ. وىو ما يسم(2)عمى مطابقة حكمو لمقاعدة القانونية
 وف.بناء عمى قواعد العدالة واإلنصاؼ إف أعفاه الخصـو مف التقيد بقواعد القان

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شفيؽ، التحكيـ التجاري الدولي )دراسة في قانوف التجارة الدولية(، دار النيضة العربية، اإلسكندرية،  محسف (ــ1  

  . 15، ص 1998

أحمد الورفمي، الرقابة القضائية عمى إجراءات التحكيـ في القانوف الجزائري الجديد، نشرة المحامي، صادرة عف  (ــ2  
 .12، ص 2009، 9د ، عدمنظمة المحاميف بسطيؼ
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فيذه األخيرة ال تتقرر ليا إال بعد صدور  ال تتمتع أحكاـ التحكيـ بالقوة التنفيذية،/ 4     
أمر بتنفيذىا مف قبؿ القضاء. بينما ال تحتاج أحكاـ القضاء إلى صدور أمر بذلؾ 
فضال عف تعمؽ حجية الحكـ القضائي بالنظاـ العاـ. لكف يجوز ألطراؼ التحكيـ 

ديدة أو أخرى جلتحكيـ أماـ نفس الييئة التي أصدرت حكميا اإلتفاؽ عمى إعادة ا
 .(1)ؿ في النزاع، في حيف تحوؿ حجية الحكـ القضائي دوف ذلؾبعد الفص

يحسـ بموجبيا  une institution فالتحكيـ كضرب مف القضاء الخاص ىو مؤسسة       
 المياـ القضائيةشخص مف الغير الخالفات التي تنشأ بيف طرفيف أو أكار وذلؾ بممارسة 

. ليذا فإف الميزة األساسية لمتحكيـ تكمف في سمب  التي منحت لو مف قبؿ الخصـو
وىو ما يشكؿ نوع مف التنافس بيف  (2)إختصاص حؿ النزاعات مف الجيات القضائية

األصيؿ بالنظر في  يذا األخير يبقى صاحب اإلختصاصفالتحكيـ والقضاء، ومع ذلؾ 
 .(3)انات التي يحتاجونياالضمكافة النزاعات، ويمكنو منح األطراؼ 

 

رورة قطع وعميو فبالرغـ مف اإلختالؼ بيف التحكيـ والقضاء، فإف ذلؾ ال يعني بالض       
ع نوعا مف التبعية بينيما، ومااؿ ذلؾ أف يستمـز عرض قرار ار الصمة بينيما. فقد يوجد الش

أو لوضع صيغة التنفيذ عميو، وقد يجيز الشارع لمخصـو اء إلعتماده عمى القضالمحكـ 
 .(4)اءالطعف في قرار التحكيـ أماـ القض

 

 اني الثب المطل

 ممفهـوم إتفاقية التحكي

 رع ػو المشػؽ عميػد أطػمػرفيو، وقػرؾ بيف طػاؽ مشتػػوجب إتفػػـ بمػوء إلى التحكيػػـ المجػيت       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  35عبد الوىاب قمر، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  

   2)- Sidi Mohamed IDRISSI AMRAOUI, Le rôle du juge dans l’exécution des sentences arbitrale, 

EUROMED, www.eipa.eu, p 1. 

   3)- Daniel COHEN, Arbitrage et société, LGDJ, Paris, 1993, p 1. 

 .16محسف شفيؽ، المرجع السابؽ، ص  (ــ4  

http://www.eipa.eu/
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 يا )فرع ااف(؟وماىي شروط ؟ـ"، فما ىو تعريفيا )فرع أوؿ(فاقية التحكيارة "إتالجػزائري عب
 ارىا )فرع االث(؟وفيما تتماؿ آا

 

 الفرع األول  

 التحكيمتعريف إتفاقية 

وردت عدة تعاريؼ بشأف إتفاقية التحكيـ )أوال(، يستخمص مف معظميا بأف ىذه        
تفاؽ التحكيـ.   اإلتفاقية تظير بإحدى صورتيف )اانيا( ىما شرط التحكيـ وا 

  أوال/ بعض التعاريف الواردة بشأن إتفاقية التحكيم:
وقد ورد بشأنيا عدة  ،"تحكيـلمصطمح "وجو الااني "إتفاقية التحكيـ" ال تماؿ عبارة       
 منيا: نذكر تعاريؼ 
إتفاقية نيويورؾ الخاصة بإعتماد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذىا في عرفيا ت       

ـ جميع مادتيا الاانية بأنيا إتفاقية مكتوبة يمتـز فييا األطراؼ بأف يعرضوا عمى التحكي
ة كانت ينة تعاقدية معة قانونييا بخصوص عالقبين ـوقف أف تكالخالفات التي قامت أو يم

 .(1)يا أف تسوى عف طريؽ التحكيـة مف شأنتتضمف قضي ة،ر تعاقديأو غي

رة ػمف قانوف المسط 307في الفصؿ  إتفاقية التحكيـ رع المغربيػالمشكما يعرؼ        
قد ينشأ عمى عالقة  األطراؼ بالمجوء إلى التحكيـ قصد حؿ نزاع نشأ أوالمدنية بأنيا إلتزاـ 

 .(2)قانونية معينة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية

نما إكتفى فقط بالتطرؽ إلى الجزائري فمـ يورد ليا أي تعريؼ يذكر  أما المشرع        وا 
 1040المادة رة األولى مف الفقفي األحكاـ الخاصة بالتحكيـ الداخمي، وكذلؾ في ورىا ص

 ي.ـ التجاري الدولفيما يخص التحكي داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفمف ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المتضمف اإلنظماـ بتحفظ إلى اإلتفاقية التي 1988نوفمبر  5، المؤرخ في 233-88أنظر في ذلؾ المرسـو رقـ  (ــ1  

، والخاصة بإعتماد القرارات التحكيمية األجنبية 1958يونيػو  10صادؽ عمييا مؤتمر األمـ المتحدة في نيػويورؾ بتاريخ 
   .1988نوفمبر  23، صادرة في 48، ج ر عدد ذىاػوتنفي
 .114عبد اإللو برجاني، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
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  ثانيا/ صور إتفاقية التحكيم:

األولى ىي  ،صورتيف بإحدىيظير مف التعاريؼ السابقة أف إتفاقية التحكيـ تتـ        
عندما تبـر لحؿ نزاع مف الممكف أف ياور مستقبال، ويطمؽ عمييا إسـ شرط التحكيـ. أما 

فتتـ عندما تبـر لحؿ نزاع اار مسبقا بمعنى قائما، ويطمؽ عمييا إسـ إتفاؽ  الاانية
عمى  بشكؿ صريحىاتيف الصورتيف  داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفق. وقد تبنى (1)التحكيـ

وذلؾ  أيضاالتجاري الدولي  يخص التحكيـ كما تبناىما فيما ،يمستوى التحكيـ الداخم
: "تسري إتفاقية التحكيـ عمى التي تنص عمى منو 1040المادة الفقرة األولى مف  بموجب

   النزاعات القائمة والمستقبمية".

عرفتو المادة  :(La clause compromissoire رط التحكيمـش)الصورة األولى أ(        
يمتـز بموجبو األطراؼ في  بأنو اإلتفاؽ الذي داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفقمف  1007

عرض النزاعات التي قد تاور بشأف التصرؼ فييا عمى  عقد متصؿ بالحقوؽ التي لو مطمؽ
ـو ػتق الية قدإحتم تكوفالتحكيـ   ا شرطىذا العقد عمى التحكيـ. فالنزاعات التي يبـر بشأني

 ـ كما يمي:شرط التحكي J-VINCENT et S-GUINCHARD يعرؼوعميو  .حقا وقد ال تقوـ أبدا

" La clause compromissoire est la clause par laquelle des contractants 

décident de soumettre leurs litiges éventuels à l’arbitrage"
(2).  

وعمى ذلؾ ال ينتظر أطراؼ العالقة القانونية في حالة شرط التحكيـ نشوب النزاع،        
نما يستبقوف الحوادث فيتفقوف عمى التحكيـ مقدما في العقد الذي يبرمونو أو بإتفاؽ مستقؿ  وا 

يذا وشرط التحكيـ ب. (3)عمى أي حاؿ سابؽ عمى قياـ النزاع لمعقد ولكنوقد يكوف الحقا 
في كؿ مف  داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفق بموجب المشرع الجزائريالمعنى تبناه 

 ي.والتحكيـ التجاري الدولالداخمي التحكيـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1)- Voir Jean ROBERT et Bertrand MOREAU, L’arbitrage (droit interne, droit internationale 

privé), éd 6, Dalloz, Paris, 1993, p 76. 

   2)- Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, Procédure civile, éd 24, Dalloz, Paris, 1996, p 991.     

 .181حسف شفيؽ، المرجع السابؽ، ص م (ــ3  
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  ما يمي:ويتطمب فيو تحت طائمة البطالف  الداخمي: التحكيمشرط التحكيم في  -1       

 ،(être stipulée)شرط التحكيـ  ت  بً اَ عمى: "ي   ؽ إ ـمف  1008/1تنص المادة  الكتابة: /أ
فشرط تحت طائمة البطالف، بالكتابة في اإلتفاقية األصمية أو في الوايقة التي تسند إلييا". 

 .(1)، والكتابة ىنا شرط لصحتو وليس إلاباتو فحسبالتحكيـ يقتضي أف يكوف مكتوبا

 انوفقمف  1008/2المادة  تمـز أو تحديد كيفية تعيينهم: تعيين المحكم أو المحكمين، /ب
حكميف، لصحة شرط التحكيـ أف يتضمف تسمية المحكـ أو الم داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل

ال فيجب أف يتضمف كيفية اـ إختيارىـ كاإلحالة ماال إلى نظ ديد كيفيةيينيـ، أي تحتع وا 
 ف.تعييف ىؤالء المحكميمي يفضي إلى تحكي

 

عتبر ك        أف لـ يكف، في فإف لـ يتحقؽ ىذيف الشرطيف وقع شرط التحكيـ باطال وا 
المتضمف ىذا الشرط صحيحا وتبقى بقية أحكامو سارية المفعوؿ رغـ أف حيف يبقى العقد 

وىو الشرط التحكيمي متصؿ بالعقد األصمي لكونو يرد ضمف بنوده أو في وايقة تسند إليو، 
ما يجعمو مرتبطا بو مف حيث البطالف والصحة. لكف يرى بعض الفقياء أف شرط التحكيـ 
يشكؿ عقدا ضمف العقد أي أنو عقد معادؿ لمعقد األساسي، فيتصور صحة شرط التحكيـ 
وبطالف العقد األصمي الذي تضمف ىذا الشرط، إال إذا كاف سبب البطالف يشمؿ التحكيـ 

 .(2)قد أبرمو شخص ناقص األىمية أيضا، كما لو كاف العقد

ليذا السبب يعتبر ىؤالء الفقياء أف شرط التحكيـ يظؿ صحيحا ماداـ مستوفيا        
لشروطو ولو بطؿ العقد األصمي، وبالتالي فيـ ينادوف بضرورة األخذ بإستقاللية شرط 

مي، التي ػرط التحكيػاللية الشػرية إستقػوا ما يعرؼ بنظػالة. وىكذا أقامػـ في ىذه الحػالتحكي
  اػ، كم(3)ةػدنيػمال راءاتػػجاإل وفػػانقف ػم 1466ادة ػوجب نص المػػي بمػرنسػرع الفػػاىا المشػػتبن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .70عبد الحميد األحدب، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
 . 28عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
 .353-352أنظر في ذلؾ مصطفى محمد الجماؿ وعكاشة محمد عبد العاؿ، المرجع السابؽ، ص  (ــ3  
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 .(1)ؿ ذلؾػي قبػاء الفرنسػا القضػاىػتبن

الجزائري نجد أف المشرع لـ يتبف فيو  داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفقوبالعودة إلى        
نظرية إستقاللية الشرط التحكيمي فيما يخص التحكيـ الداخمي، وبالتالي فإف منازعة أحد 
الطرفيف في صحة العقد تشؿ إختصاص المحكميف فيعود اإلختصاص إلى القضاء، فإذا 

ال نظ لى التحكيـ وا  ر القضاء في قضي بصحة العقد عادت الحياة إلى الشرط التحكيمي وا 
 .(2)النزاع التعاقدي

مف  1008المادة  ال تنطبؽ أحكاـ شرط التحكيم في التحكيم التجاري الدولي: -2       
ـ التجاري الدولي، ػار التحكيشرط التحكيـ في إطعمى  داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفق

 1040المشرع الجزائري نظرية إستقاللية شرط التحكيـ بموجب المادة  الذي تبنى في إطاره
التي تنص عمى: "ال يمكف اإلحتجاج بعدـ صحة إتفاقية التحكيـ، بسبب  مف نفس القانوف

. وفي ىذه الحالة يجتمع شرط التحكيـ بمبدأ اإلستقاللية الذي عدـ صحة العقد األصمي"
ة شرط التحكيـ عف العقد األصمي الذي يتضمنو، يقـو عمى حقيقتيف ىما مف جية إستقاللي

 .(3)ومف جية أخرى إستقاللية شرط التحكيـ عف القانوف الداخمي لمدولة

فإستقاللية شرط التحكيـ بالنسبة لمعقد األصمي تستمد مف الموضوع المختمؼ لكؿ        
يرمي إلى تحديد  مف العقد األصمي والتحكيـ. فإتفاقية التحكيـ عقد يرد عمى اإلجراءات وال

لتزامات األطراؼ الموضوعية، فيو ينصب عمى الفصؿ في المنازعات الناشئة عف  حقوؽ وا 
الشروط الموضوعية التي يتضمنيا العقد األصمي، ويترتب عمى ذلؾ أف اإلتفاؽ عمى 

 عةػر مف طبيػػد آخػف عقػارة عػو عبػؿ ىػمي، بػد األصػػي العقػرط وارد فػرد شػس مجػـ ليػالتحكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1)- La Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 8 octobre 1988 a décidé, dans le cadre d’un arbitrage 

interne, que: "la clause compromissoire constitue une convention de procédure autonome et distincte 

de la convention principale liant les parties sur le fond du litige, qu’elle doit pouvoir être mise en 

œuvre indépendamment de l’existence ou de la validité du contrat principal conformément à la 

volonté des parties".  Voir Olivier CAPRASSE, op.cit, p 63.    

 .70عبد الحميد األحدب، المرجع السابؽ، ص (ــ 2  
   3)- Houria YESSAD, L’arbitrage commercial international, op.cit, p 47.     
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ف كاف مندمجا فيو مف الناحية المادية. وعميو في حالة بطالف ىذا العقد فإف ذلؾ  مختمفة وا 
ال يمتد بالضرورة إلى بطالف عقد التحكيـ ليستمـز وجوب عرض النزاع عمى القضاء. 
وأيضا في حالة بطالف عقد التحكيـ فإف ذلؾ ال يمتد إلى العقد األساسي )األصمي( الذي 

ذي يطبؽ عمى يبقى صحيحا. أما فيما يتعمؽ بإستقاللية شرط التحكيـ بالنسبة لمقانوف ال
 .   (1)العقد األصمي فإنيا ال تقـو إال فيما يتعمؽ بالنظاـ العاـ الدولي

مف  1011عرفتو المادة  :(Le compromis إتفاق التحكيم) الصورة الثانيةب(        
بنص يحكـ إتفاؽ التحكيـ في كؿ مف التحكيـ الداخمي  داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفق

ؼ الدولي وذلؾ كما يمي: "إتفاؽ التحكيـ ىو اإلتفاؽ الذي يقبؿ األطرا والتحكيـ التجاري
إتفاؽ التحكيـ بحسب ما . ومع ذلؾ يختمؼ (2)التحكيـ" بموجبو عرض نزاع سبؽ نشوؤه عمى

 إذا كنا أماـ تحكيـ داخمي أو أماـ تحكيـ تجاري دولي. 

يمكف لألطراؼ المجوء إليو متى شاءوا ماداـ  الداخمي: مالتحكي ارإطإتفاق التحكيم في  -1
أماـ الجية و سيبـر بشأف نزاع قائـ، بؿ ويجوز ليـ ذلؾ حتى أاناء سرياف الخصومة 

تحت  والميـ ف ،داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفقمف  1013القضائية عمال بنص المادة 
 : ةػروط التاليػالشأف يحترموا فيو  طائمة البطالف

يشترط في إتفاؽ التحكيـ الذي يبـر في إطار التحكيـ الداخمي أف يكوف  الكتابة: /أ       
: الذي يقضي داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفقمف  1012/1وبا عمال بنص المادة ػمكت

 ابيا".ػـ كتػؿ اإلتفاؽ عمى التحكيػ"يحص

 دنيةمال جراءاتاإل انوفقمف  1012/2المادة  فحسب :تحديد موضـوع النزاع /ب       
 وذلؾ عف  اؽ التحكيمي،ػوع النزاع في اإلتفػالف تحديد موضػائمة البطػيجب تحت ط داريةواإل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .502-599أنظر في ذلؾ حسيف العيساوي، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
 ويعرؼ أيضا كالتالي: (ــ2  

" la convention de compromis est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent que 

leurs différend sera porté, non devant les juridictions ordinaires, mais devant un ou plusieurs arbitres 

de leurs choix". Voir, Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, op.cit, p 996. 
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مف خالؿ أقواؿ  طريؽ عرض الوقائع التي تحدد ىذا الموضوع والروابط والحدود المرسومة
ال يمكف تغيير ىذه الوقائع إال إذا تـ التوافؽ بينيـ عمى ىذا التبديؿ. ولمتمكف  حيثالفرقاء، 

 .(1)التحكيـى إتفاؽ ػمف تحديد الموضوع يقتضي أف يكوف النزاع قد نشأ قبؿ التوقيع عم

أي تعييف المحكميف في إتفاؽ  :همنديد أسماء المحكمين أوكيفية تعييتح /ج       
التحكيـ عف طريؽ ذكر أسمائيـ، أو تحديد كيفية تعيينيـ كاإلحالة ماال إلى مركز تحكيمي 

مف  1012 المادة الفقرة الاانية مف وىذا ما ترمي إليو يقـو بتعييف المحكـ أو المحكميف.
 دارية.واإل دنيةمال جراءاتاإل انوفق

 

إتفاؽ التحكيـ في إطار  يختمؼ إتفاق التحكيم في إطار التحكيم التجاري الدولي: -2
عنو في إطار التحكيـ الداخمي فيما يخص شروط إبرامو، حيث  التحكيـ التجاري الدولي
 التجاري الدولي مفـ التي تحكـ إبراـ شرط التحكيـ في إطار التحكيتنطبؽ عميو الشروط 

 3و  2الفقرتيف  حيث الشكؿ والموضوع بإعتباره إحدى صور إتفاقية التحكيـ عمال بنص
 .داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفقمف  1040المادة  مف

فمف حيث الشكؿ يجب أف يبـر إتفاؽ التحكيـ كتابة أو بأي وسيمة أخرى تقوـ        
والفاكس. أما مف الناحية الموضوعية فيجب أف يستجيب ىذا مقاميا في اإلابات كالرسائؿ 

 اإلتفاؽ لمجموعة مف الشروط التي سوؼ نتعرض إلييا في الفرع التالي.
 

 الفـرع الثاني  

 شروط إتفاقية التحكيم

رتييا، لذا وتجنبا تطرقنا في الفرع السابؽ إلى الشروط الشكمية إلتفاقية التحكيـ بصو        
في ىذا الفرع إلى شروطيا الموضوعية فقط والتي تنقسـ إلى شروط  عرضلمتكرار سنت

 موضوعية عامة )أوال( وشروط موضوعية خاصة )اانيا(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  49عبد الحميد األحدب، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
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  يم:أوال/ الشروط الموضوعية العامة إلتفاقية التحك
دا كسائر العقود فإنو يشترط أف تتوفر فيو األركاف العامة ػبإعتبار أف التحكيـ عق       

 لمعقد والمتمامة في كؿ مف الرضا، المحؿ والسبب. 

والقاعدة في شأنو أنو يجب أف تتقابؿ إرادة طرفي اإلتفاؽ عمى  ا:ـــــن الرضـرك( أ       
والغالب أف يقع التعبير  إتخاذ التحكيـ وسيمة لفض النزاع الناشيء أو الذي سينشأ بينيما.

عف اإلرادة صريحا فيبـر الطرفاف إتفاقا خاصا عمى التحكيـ، أو ينصاف في العقد األصمي 
وكما في سائر العقود يشترط في ىذا الرضا أف يكوف  .(1)عمى المجوء إليو عند قياـ النزاع
 ط، التدليس، اإلكراه واإلستغالؿ.خاليا مف العيوب المتمامة في الغم

ف وًكؿ المعني باألمر غيره إلبراـ عقد التحكيـ، فإنو يشترط في ىذه الوكالة أف         وا 
مف  574المادة  تكوف خاصة ألف التحكيـ ليس مف أعماؿ اإلدارة، وىذا عمال بنص

ال بد مف وكالة خاصة في كؿ عمؿ ليس مف أعماؿ : "التي تنص عمى القانوف المدني
 ".اإلدارة ال سيما... التحكيـ...

ا ػػو وفقػرط فيػزاع، ويشتػوع النػػو موضػـ ىػد التحكيػؿ عقػػمح ل:ـــــن المحـ( ركب       
يكوف معينا أو قابال لمتعييف وأف يكوف  ، أفلمقواعد العامة أف يكوف موجودا أوقابال لموجود

زاع حوؿ ممكية عقار سبؽ وأف ممكنا غير مستحيؿ في ذاتو كاإلتفاؽ عمى التحكيـ في ن
أف يكوف عمى وجو الخصوص مشروعا غير مخالؼ لمنظاـ  كما يشترط فيو أيضا تيدـ.
 .(2)ةػاـ واآلداب العامػالع

  

يشترط في السبب كركف مف أركاف العقد أف يكوف موجودا،  ن السبب:ــ( ركج       
صحيحا ومشروعا. والسبب كركف لمعقد ال ياير في ىذا المجاؿ أي صعوبة ذلؾ أف عقد 
 التحكيـ يجد سببو فػي إرادة األطراؼ إستبعاد طرح النزاع عمػى القضاء وطرحو عمى

  المحكميف، وىو سبب مشروع دائما.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 174محسف شفيؽ، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  

، المرجع السابؽ، ص  (ــ2    .  102نسريف كرـو
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  م:ضوعية الخاصة إلتفاقية التحكيروط المو ثانيا/ الش
ة ػة وقابميػاألىمي كؿ مف في ـػة التحكيػة إلتفاقيػػوعية الخاصػروط الموضػالشؿ ػتتما       

 ـ. ػػػػػزاع لمتحكيػػػالن

قية تحكيـ وفر شرط األىمية في كؿ شخص يريد إبراـ إتفاػيجب أف يت ة:ــــاألهمي أ/       
 ويا.ػػاف أو معنػيا كػػطبيع

حسب نص  يمكف لكؿ شخص طبيعي بمغ سف الرشد أهمية الشخص الطبيعي: (1       
ـ يعني بـر إتفاقية تحكيـ. وألف التحكيجر عميو أف يولـ يح دنيمال انوفقالمف  40المادة 

اضي كما أنو دية لمتقالمجوء إلى القضاء بما يوفره مف ضمانات تقميفي  التنازؿ عف الحؽ
فإف المشرع  (1)ر صالح الطرؼ المعنيازع عميو إذا قضي بو لغيالمتنداف الحؽ قد يرتب فق

في  داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفقمف  1006/1ادة المنص قد إشترط بموجب 
رد أىمية الطبيعي أىمية التصرؼ في الحقوؽ إلبراـ عقد التحكيـ وليس مجالشخص 

دارة الحقوؽ، يعتبر التحكيـ طريقا إستانائيا  وبالتالي فإف المشرع الجزائري التقاضي وا 
فكؿ مف يممؾ التصرؼ في حقوقو المالية أصال أو بإذف المحكمة أو  وعميو  .(2)لمتقاضي
القانوف في الوالية والوصاية والقوامة، أو إتفاقا بموجب وكالة خاصة يكوف أىال إلبراـ بحكـ 
 ةالتحكيـ باطم يةكوف إتفاقتمية أو فقدانيا أو عدـ إكتماليا تحكيـ. وبإنعداـ ىذه األىية إتفاق
 .(3)اارىآرتب تلإلبطاؿ حسب الحالة وال  ةأوقابم

باألىمية في الحدود التي يضعيا  الشخصىذا يتمتع  أهمية الشخص المعنوي: (2       
 اصا أو عاما.، والشخص المعنوي يمكف أف يكوف خعقد إنشائو أو التي يقررىا القانوف

ىي األشخاص الخاضعة لمقانوف الخاص كالشركات الوطنية ألشخاص المعنوية الخاصة فا
  ةػامػػالع ويةػػاص المعنػػاألشخا ػػأم اري.ػػادي والتجػػابع اإلقتصػػومية ذات الطػػسات العمػؤسػوالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 102سناء بولقواس، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
 .  67عبد الحميد األحدب، المرجع السابؽ، ص (ــ2  
، المرجع السابؽ، ص  (ــ3    . 96نسريف كرـو
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األشخاص المعنوية الخاضعة لمقانوف العاـ، وقد إعتبرتيا قوانيف اإلجراءات المدنية  ييف
 التقميدية التي حذت حذو المشرع الفرنسي غير متمتعة بأىمية إبراـ عقود التحكيـ، فماال

عمى منع التحكيـ السابؽ ري الجزائ دنيةمال جراءاتاإل انوفقمف  442/1نصت المادة 
بالنسبة لمدولة والجماعات المحمية والمؤسسات والدواويف العامة، لكف مع اإلصالحات التي 
عرفتيا البالد في مختمؼ المياديف ومسايرة لممنظومة القانونية العالمية ألغى المشرع 

منو  975 الذي أبقت المادة داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفقالجزائري ىذا القانوف بموجب 
عمى ىذا المنع كأصؿ عاـ بالنسبة لمقضايا التي تكوف فييا الدولة أو الوالية أو البمدية أو 

ـ المحاك المؤسسات العامة ذات الطابع اإلداري طرفا فييا، مما يعني أف إختصاص
التحكيـ خاص القانوف العاـ مف إبراـ عقود ، حيث يمنع أش(1)النظاـ العاـ اإلدارية ىنا مف

في مادة الصفقات العمومية سواء كانت وطنية أو مبرمة مع متعامميف أجانب فيما إال 
يخص التحكيـ الداخمي، أما خارج الصفقات العمومية فال يجوز ليؤالء األشخاص طمب 

ت االت الواردة في اإلتفاقيااإلقتصادية الدولية وذلؾ في الحالتحكيـ في غير عالقاتيا 
 .(2)زائرجالدولية التي صادقت عمييا ال

ويوقع عمى عقود التحكيـ التي تبرميا األشخاص المعنوية العامة المماؿ القانوني        
 كما يمي: داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفقمف  976ليؤالء األشخاص وىـ حسب المادة 

 الوزير أو الوزراء المعنييف بالقطاع إف كاف التحكيـ متعمقا بالدولة.  -1          
 أو رئيس المجمس الشعبي البمدي إف تعمؽ إف تعمؽ التحكيـ بالوالية، الوالي -2          

 بالبمدية. ىذا التحكيـ              
 تتبعيا المؤسسة، إف المماؿ القانوني لممؤسسة أو مماؿ السمطة الوصية التي -3          

 طابع إداري.ا بمؤسسة عمومية ذات متعمقكاف التحكيـ               
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ؼػف بسطيػميمة المحاػادرة عف منظػػامي، صػػرة المحػة، نشػات اإلداريػػازعػـ في المنػي، التحكيػراري تانػطفى تػمص (ــ1  
 .10-9، ص 2009، 9دد ػع
 مف ؽ إ ـ إ . 1006/3و 975مادتيف أنظر ال (ــ2  
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النزاع داد ىي مدى إستع l’arbitrabilité القابمية لمتحكيـ :النزاع لمتحكيمقابمية  /ب       
ؽ بمحؿ فإف ىذا العنصر يتعم، وىكذا (1)ألف يكوف خاضعا لمتحكيـ بالنظر إلى موضوعو

التحكيـ المتماؿ في موضوع النزاع المراد حسمو عف طريؽ ىذا اإلجراء الذي يعتبر  عقد
إستاناء عف قضاء الدولة بوصفو األصؿ، وبالتالي يتحدد نطاقو بمنازعات معينة ال 

وتتولى كؿ دولة بحرية تحديد المسائؿ التي يجوز اإلتفاؽ عمى تسويتيا عف طريؽ يتعداىا. 
 داريةواإل دنيةمال جراءاتاإل انوفقمف  1006/2 نصت في المادة ، فالجزائر ماال(2)التحكيـ

بخصوص ذلؾ عمى ما يمي: "ال يجوز التحكيـ في المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ أو حالة 
 األشخاص وأىميتيـ".

 كؿ ما يتعمؽ بالنظاـ العاـ غير قابؿ لمتحكيـ المسائل المتعمقة بالنظام العام: (1       
و بمقتضى قوانيف خاصة كالتعامؿ باألسمحة النارية أو ألنو يتصؿ بما ال يجوز التعامؿ في

، ليذا رفض مؤتمر ماال النزاع حوؿ ديف قمار. والنظاـ العاـ فكرة مختمفة مف دولة ألخرى
تحديد المسائؿ التي يجوز التحكيـ فييا،  1958األمـ المتحدة بموجب إتفاقية نيويورؾ 

ضاء التحكيـ فيما يخص التحكيـ التجاري الدولي بفكرة النظاـ العاـ الدولي، إذ ذا يأخذ قكوى
ومتى كانت إتفاقية التحكيـ  ة المصالح العميا لممجتمع الدولي،يكمؼ المحكموف بحماي

غالبا ما تقضي أحكاـ التحكيـ ببطالنيا ومف اـ عدـ إختصاص  ولنظاـ فإنيذا امخالفة ل
 .(3)محكمة التحكيـ بنظر النزاع

ال يجوز التحكيـ في ىذه المسائؿ، وعمى  المسائل المتعمقة بحالة األشخاص: (2       
في خصومة تتصؿ بنسب إنساف أو بصحة عقد زواج وبطالنو، أو  إجراؤهال يسوغ  ذلؾ

إعتبار شخص ما واراا أـ غير وارث، أو بحضانة صغير أو بطالؽ. ويستانى مف ذلؾ 
ف ػػوف األسػالؽ في قانػايا الطػص قضػػما يخػمح فيػاولة الصػمحابع ػـ لو طػنوع مف التحكي  رة وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1)- Khalid ZAHER, Le nouveau droit marocain de l’arbitrage interne et international, in revue de 

l’arbitrage, Paris, n° 1, 2009, p 127. 

، المرجع السابؽ، ص نس (ــ2    .100ريف كرـو
 .100-99قواس، المرجع السابؽ، ص سناء بول (ــ3  
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ويجوز  . ىذا(1)لمتحكيـ وشروطو إال أنو يسمى تحكيما ؽ عميو األحكاـ العامةػكاف ال ينطب
التحكيـ في التعويض عف فسخ الخطبة أو في تحديد مقدار النفقة الواجبة ألحد األقارب أو 

 . (2)في الخصومة بتقسيـ التركة

ال يجوز التحكيـ في خصومة تتصؿ  المسائل المتعمقة بأهمية األشخاص: (3       
اب، أو ػػفي اإلنتخالحػؽ ؽ التممؾ أو ػارستو كحػف أو ممػحؽ معياب ػإلكتس صػة شخػػبأىمي

 .(3)أىميتو إلجراء تصرؼ معيف

ا نـ في المسائؿ الاالث المذكورة يكوف باطال بطالوعميو فإف المجوء إلى التحكي       
 وفاـ العاـ، ويجوز أف يتمسؾ بو أي خصـ في الدعوى وفي أي حالة تكمطمقا مف النظ

تمقاء نفسيا دوف اإلعتداد بما إتفؽ اإلجراءات، بؿ وعمى المحكمة أف تقضي بو مف عمييا 
 .(4)عميو الخصـو

وفي األخير نشير إلى أف األحكاـ المذكورة والمتعمقة بالشروط الموضوعية إلتفاقية        
التحكيـ تطبؽ فيما يخص التحكيـ التجاري الدولي في حالة ما إذا أبرمت ىذه اإلتفاقية وفؽ 

ف لـ يكف ىو القانوف المختار فمكي تكوف القانوف الجزائري إف إختاره أطراؼ النزا ع، وا 
 إتفاقية التحكيـ صحيحة مف حيث الموضوع وجب أف تستجيب لمشروط التي يضعيا إما

القانوف المنظـ لموضوع النزاع أو القانوف  القانوف الذي إتفؽ األطراؼ عمى إختياره، أو
التجاري الدولي قد فتح مخرجا . وبيذا الشكؿ يكوف التحكيـ (5)الذي يراه المحكـ مالئما

ة التي تنشئا بسبب ػارة الدوليػة بالتجػازعات المتعمقػما يخص المنػف فيػازع القوانيػكمة تنػلمش
 .ياتػسػدد الجنػػتع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف قانوف األسرة عمى إجراء التحكيـ في حالة الخصاـ بيف الزوجيف، حيث ترى األستاذة شريفة  56 المادةتنص  (ــ1  

 .ه الرسالةف ىذم 57حة ولد شيخ بأنو وساطة مف نوع خاص. أنظر في ذلؾ الصف
 .   90عبد اليادي عباس وجياد ىواش، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
 .166أنظر في ذلؾ مصطفى محمد الجماؿ وعكاشة محمد عبد العاؿ، المرجع السابؽ،  (ــ3  
 . 110أحمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص  (ــ4  
  ؽ إ ـ إ .مف  1040 المادةمف  3أنظر في ذلؾ الفقرة  (ــ5  
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 ثالثالفرع ال  

 مـة التحكيـإتفاقي آثـار

صحيح صارت قانونا ممزما ألطرافيا وجب عمييـ متى أبرمت إتفاقية التحكيـ بشكؿ        
تفاقية التحكيـ أيا كانت صورتيا ترتب  إتباعو عمال بقاعدة العقد شريعة المتعاقديف. وا 

 مجموعة مف اآلاار منيا ما ىو إيجابي )أوال( ومنيا ما ىو سمبي )اانيا(.

  أوال/ اآلثار اإليجابية إلتفاقية التحكيم:

في إلتزاـ األطراؼ حؿ نزاعاتيـ عف طريؽ يجابية إلتفاقية التحكيـ اآلاار اإلتتماؿ        
والتمتع بالمزايا التي يحققيا، وكذلؾ إسناد ميمة حؿ كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات التحكيـ 

 النزاع إلى المحكـ أو المحكميف. 

 إلتزام األطراف بحل نزاعاتهم عن طريق التحكيم بدال من المجوء إلى القضاء: أ(       
 انوفقالمف  106 بالمادة و عمالزاـ أطرافو بحؿ نزاعيـ بواسطتـ إلتعمى التحكييترتب 

وز ألي منيـ الرجوع عف إجرائو ، فال يجالتي تقضي بأف العقد شريعة المتعاقديف دنيمال
بإرادتو المنفردة بؿ يمتـز بتنفيذ تعيده بإحالة نزاعيـ الحالي أو المستقبمي عمى التحكيـ بدال 

جوء إلى الجيات القضائية التابعة لمدولة، و في إطار التحكيـ التجاري الدولي أكدت مف الم
 منيا.   2المادة  الفقرة األولى مف نصإتفاقية نيويورؾ ذلؾ بموجب 

ومخالفة أحد األطراؼ لتعيده يعتبر إخالال بإلتزامو التعاقدي، وىو ما يمنح الطرؼ        
ـ مف ػالتنفيذ العيني لإللتزاـ. والتنفيذ الجبري إلتفاقية التحكير إمكانية إجباره عمى ػاآلخ
راؼ ماال عف تعييف المحكـ جاز لمطرؼ الااني المجوء بيعة التحكيـ، فإف إمتنع أحد األطط

، وىذا ما مف شأنو منع تعطيؿ (1)الطرؼ الممتنع في تعيينواء الذي يحؿ محؿ إلى القض
عطائو فعالية أكارإجراءات التحكيـ والحفاظ عمى حسف سي وبالتالي فإف إلتزاـ  .ره وا 

 متعددة التي نذكر منيا:الخصـو بإتفاقية التحكيـ يجعميـ يتمتعوف بمزاياه ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مف ؽ إ ـ إ .   1041و 1009أنظر المواد  (ــ1  
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 العدؿ يقوـ عمى أساس التراضي غالبا ما يدفع بأطرافوبإعتباره أداة إلقامة  -             
  .ا بووالرض إلى قبوؿ حكـ المحكميف

 طريؽ إستانائي عف الوسيمة األصمية لحؿ النزاعات والمتمامة في التحكيـ -             
، وبالتالي فيو محدد بقدر ما حدده اإلتفاؽ، فال التابع لمدولة القضاء
 أخرى لـ يشمميا التحكيـ. إلى عقود ينسحب 

 قمة كمفة التحكيـ مقارنة مع مصاريؼ التقاضي أماـ المحاكـ.   -             
، فيو ليس عمنيا كما ىو حاؿو مريح لمخصيكوف جرياف التحكيـ في ج -               ـو

التقاضي أماـ المحاكـ، باإلضافة إلى سرعة الفصؿ في النزاع حيث 
 ـ. الوقت الذي يستغرقو نظر الدعوى لدى المحاكوقتا أقؿ مف  يستغرؽ

 يؤدي فيما يتعمؽ بالتحكيـ التجاري الدولي إلى التقميؿ مف حاالت تنازع -             
 .(1)القوانيف، لكونو ال يخضع ألحكاـ القانوف الدولي الخاص

 

تمـز إتفاقية إسناد مهمة حل النزاع إلى المحكمة التحكيمية بدال من القضـاء:  ب(       
بأف يعيدوا بالمنازعة الناشئة بينيـ والمتفؽ عمى حميا بواسطة التحكيـ إلى  أطرافيا ـالتحكي

سناده (2)المحكمة التحكيمية ، أي يترتب عمى ىذه اإلتفاقية سمب النزاع مف والية القضاء وا 
ف حدث ورفع أحد أطراؼ إتفاقية التحكيـ النزاع  إلى محكمة التحكيـ لتقوـ بحمو بدال عنو. وا 

أماـ القضاء يكوف في ىذه الحالة لمخصـ الذي يتمسؾ بالتحكيـ الدفع بعدـ إختصاص 
 .(3)إلى المحكـ النزاع المحكمة وطمب إحالة

لإلرادة المشتػركة لطرفي  أما بالنسبػة إلختصػاص محكمة التحكيػـ فإنيا تتحدد وفقا       
 ـ ػػػار التحكيػػػي إطػوع. وفػػوضػػاص والمػػخػث األشػف حيػػو مػاقػػػع نطػػي تضػـ التػػة التحكيػػاقيػإتف

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .162-161موسى، المرجع السابؽ، ص طالب حسف  (ــ1  
حساف بقة، األمف القانوني لإلستامار فػي الجزائر عػف طريؽ التحكيـ التجاري الدولي، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  (ــ2  

 .  43، ص 2010فرع القانوف العاـ تخصص القانوف العاـ لألعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، 
 .199محسف شفيؽ، المرجع السابؽ، ص  (ــ3  
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التجاري الدولي يعتبر مبدأ اإلختصاص باإلختصاص أي إختصاص محكمة التحكيـ 
بالفصؿ في إختصاصيا مف أىـ المباديء، فالمحكموف المكمفوف بحؿ النزاع ينظروف في 

 .  (2)وىـ أصحاب األولوية في ذلؾ (1)مسألة إختصاصيـ بالنظر فيو

فيما يخص التحكيـ  باإلختصاصوقد نص المشرع الجزائري عمى مبدأ اإلختصاص        
دوف أف  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  1044المادة نص التجاري الدولي في 

بأف الدفع بعدـ اإلختصاص  ، وىو ما قد يدفع لمقوؿيشير إلى ذلؾ بشأف التحكيـ الداخمي
أماـ لمختصة وليس في حالة النوع األخير مف التحكيـ يرفع أماـ المحكمة القضائية ا

 ـ.ػػة التحكيػمحكم
 

فمبدأ اإلختصاص باإلختصاص يعطي ىيئة التحكيـ سمطة الفصؿ في موضوع        
 ، وىو مف أىـ اآلاار إختصاصيا سواء مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى دفع أحد الخصـو

في أي إعتراض يتعمؽ بوجود  حيث يبت المحكـاإليجابية المترتبة عمى إتفاقية التحكيـ، 
ف أو فسخ أو وكذا الفصؿ في أي طعف يتعمؽ بيا أو ببطال اإلتفاقية أو بصحتيا،ىذه 

 إنياء العقد األصمي. 
فأوؿ عمؿ إجرائي يقع عمى ىيئة التحكيـ ىو التأكد مف ابوت إختصاصيا بالفصؿ        

في النزاع فتنظر في الدفوع المتعمقة بعقد التحكيـ والعقد األصمي، فإف قبمت الدفع ببطالف 
إختصاصيا بالنظر في موضوع النزاع أحدىما أو كالىما فإف قرارىا يتضمف أيضا عدـ 

وبالتالي إنياء مياميا، وىنا يكوف لألطراؼ العودة إلى القضاء صاحب اإلختصاص 
 .في حؿ النزاعات األصمي

أما إف رفضت ىيئة التحكيـ الدفع وقررت بأنيا صاحبة اإلختصاص فإنيا تتابع        
  (3)اءػاـ القضػػوى البطالف لكف أمػرار إال بدعػوز الطعػف في ذلؾ القػزاع، وال يجػفي النر ػالنظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1)- Khalid ZAHER, op.cit, p 129.  

   2)- Voir Bertrand MOREAU, Jurisprudence arbitrale, in revue de jurisprudence commerciale, 

Paris, n° 1, 2008, p 55. 

 ، د ت ص.رضواف عبيدات، المرجع السابؽ (ــ3  
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يا ػاصػتجاوز ىيئة التحكيـ حدود إختص، ويكوف ذلؾ بناء عمى بعد صدور حكـ التحكيـأي 
 ة.مػة باطوالفصؿ بناء عمى إتفاقي

قانوف اإلجراءات مف  1044حكـ وفؽ المادة والدفع بعدـ اإلختصاص أماـ الم       
ال سقط حؽ التمسؾ بو، وتفصؿ ي المدنية واإلدارية جب إاارتو قبؿ أي دفاع في الموضوع وا 

محكمة التحكيـ في مسألة إختصاصيا بحكـ أولي إال إف كاف مرتبطا بموضوع النزاع 
 فتفصؿ فييما معا.  

  ثانيا/ اآلثار السمبية إلتفاقية التحكيم:

اآلاار السمبية إلتفاقية التحكيـ حوؿ نقطة واحدة تتماؿ في الحرماف مف المجوء  تدور       
عدـ إختصاص القضاء دأ و ما يسمى بمبالتمتع بكؿ ضماناتو، وىمف إلى القضاء و 

التحكيـ الداخمي بالمنازعات المتفؽ بشأنيا عمى التحكيـ، وىو مبدأ مكرس في إطار كؿ مف 
الدولي حيث تبنتو اإلتفاقيات الدولية المتصمة بالتحكيـ بكيفية صريحة والتحكيـ التجاري 

 . (1)وجد واضحة خاصة في إتفاقية نيويورؾ

ف حدث ورفع أحد أطراؼ إتفاقية التحكيـ النزاع أماـ القضاء جاز لمطرؼ اآلخر         وا 
إلى القضاء مرتبة الدفع بوجود إتفاقية التحكيـ، ألف ىذه اإلتفاقية تمنع أطرافيا مف المجوء 

 بذلؾ أار عدـ إختصاصو بالنظر في موضوع النزاع.

و راؼ أمامختصاص ىذه إف لـ يدفع أحد األطلكف القاضي ال يتدخؿ في مسألة اإل       
مة ة العاالوالية مف تمقاء نفسو ألف القضاء صاحب ر ىذه المسألبوجود التحكيـ، فيو ال ياي

راء التحكيـ أمامو يعني تخمييما معا عف إجـ التحكيفي حؿ النزاعات، وحضور أطراؼ 
 .قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  1045، وىو ما ذىبت إليو المادة (2)اضمني

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 44حساف بقة، المرجع السابؽ، ص (ــ1  
   ت ص. ، درضواف عبيدات، المرجع السابؽ (ــ2  
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 المبحث الثاني

 م اإلجـــرائي للتحكيـــ مــتنظيال
 

يقـو التحكيـ عمى سند تعاقدي يتماؿ في إتفاقية تبـر قبؿ أو بعد نشوء النزاع، ومتى        
بتشكيؿ ىيئة تحكيـ تتولى تسيير اإلجراءات  الخصومة التحكيمية تنطمؽنشأ ىذا األخير 
والقواعد التفصيمية. وتنتيي ىذه اإلجراءات إف سممت المباديء األساسية  وفؽ جممة مف

مف البطالف بإصدار حكـ تحكيمي يفصؿ في أصؿ النزاع يصدره المحكموف. وحتى يندمج 
، ومع ذلؾ يجب (1)فىذا الحكـ في النظاـ القانوني الوطني ينبغي أف يسمـ مف الطع
إذا رفض المحكوـ عميو عرضو عمى قاضي التنفيذ لصبغو بالصيغة التنفيذية في حالة ما 

 ي. التنفيذ الطوعي لمحكـ التحكيم

اإلجراءات المطبقة عمى النزاعات  حكموتفوفيما يخص التحكيـ في المادة اإلدارية        
، األخرى مع اإلحتفاظ عمى األقؿ ببعض الخصائص المرتبطة باألشخاص المعنوية العامة

: " تطبؽ المقتضيات الواردة في ما يمي تنص عمى ؽ إ ـ إمف  977خاصة وأف المادة 
ىذا القانوف المتعمقة بتنفيذ أحكاـ التحكيـ وطرؽ الطعف فييا عمى أحكاـ التحكيـ الصادرة 

 ".ةػادة اإلداريػػي المػف

يحتـ بشكؿ عاـ وعميو فدراسة التنظيـ اإلجرائي لمتحكيـ كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات        
تحكيمية )مطمب أوؿ(، التي تختتـ بالتوصؿ إلى حكـ التطرؽ إلى دراسة الخصومة ال

 تحكيمي فاصؿ في النزاع القائـ بيف طرفي التحكيـ )مطمب ااف(. 

 

 المطلب األول

 الخصـــومة التحكيميـة

 في ةـو بمياميا المتمامػكمة التحكيمية )فرع أوؿ( التي تقؿ المحـ بتشكيينطمؽ التحكي       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 11أحمد الورفمي، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
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جممة مف القواعد )فرع ااني(  وعة مف اإلجراءات التي تحكمياحؿ النزاع وذلؾ وفؽ مجمػ
 يا )فرع االث(.يتؿ بعد ذلؾ إلى نيالتص

 

 الفـرع األول

 التحكيم محكمة تشكيل

تتشكؿ محكمة التحكيـ مف محكـ أو عدة محكميف يتـ تعيينيـ ألداء المياـ المنوطة        
 )اانيا(. ، وذلؾ وفؽ مجموعة مف القواعد)أوال( بيـ

  أوال/ تعيين المحكم أو المحكمين:

ذلؾ في إطار  كافيتـ تشكيؿ محكمة التحكيـ بتعييف المحكـ أو المحكميف سواء        
 التحكيـ الداخمي أـ في إطار التحكيـ التجاري الدولي. 

 1008/2تنص المادة  تعيين المحكم أو المحكمين في إطار التحكيم الداخمي: أ(       
: "يجب أف يتضمف شرط التحكيـ، تعييف المحكـ أو المحكميف، أو تحديد عمى ؽ إ ـ إمف 

منو عمى: "إذا إعترضت صعوبة تشكيؿ  1009/1كيفيات تعيينيـ". كما تنص المادة 
يضا وتنص أ". ...يعيف المحكـ أو المحكموف مف قبؿ رئيس المحكمة ...محكمة التحكيـ،

تفاؽ التحكيـ، تحت طائمة البطالف، مف إعمى: "يجب أف يتضمنو  1012/2مادة ال
سمطاف اإلرادة ىو  فيذه المواد تبيف أفموضوع النزاع وأسماء المحكميف، أو كيفية تعيينيـ". 

 ،أساس تعييف المحكميف سواء أبرمت إتفاقية التحكيـ في صورة شرط  أـ في صورة إتفاؽ
ف إعترضت صعوبة   .(1)ي ذلؾ تـ التعييف مف قبؿ القضاءفوا 

بطريؽ مباشر أو غير إما ذلؾ يتـ و  تعيين المحكمين بناء عمى إتفاق األطراف: -1      
المباشر يقوـ األطراؼ بتعييف المحكميف وذلؾ بتحديدىـ شخصيا باشر. فبموجب اإلختيار م

  .ـالتحكي محكمةـ عدد وأسماء أعضاء اقية التحكيصفة وعنوانا، إذ غالبا ما يتـ تضميف إتف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المرجع السابؽ، ص  (ــ1    .111أنظر في ذلؾ نسريف كرـو



  الثـــانـي: التحكيــم الفصـل
 

109 
 

حديد كيفية تعيينيـ المحكميف بت إختيارر المباشر فيتـ أما في حالة اإلختيار غي       
لى تعييف المحكميف، أي تعييف األطراؼ لمف ينوب كاإلحالة إلى نظاـ تحكيـ يفضي إ

ئحة معروفيف، وال يجوز لممفوض ييف ىيئة التحكيـ وفؽ نظاـ أو الويتولى عنيـ ميمة تع
 .  (1)تفويض غيره لمقياـ بذلؾفي ىذه الحالة )شخصا طبيعيا أـ ىيئة( 

ويتـ في حالة شرط التحكيـ إف إعترضت تعيين المحكمين من قبل القضاء:  -2       
تعييف  صعوبة في تشكيؿ المحكمة التحكيمية بفعؿ أحد األطراؼ أو بمناسبة تنفيذ إجراءات

ا محؿ إبراـ إختصاصي ؿ رئيس المحكمة الواقع في دائرةف ىؤالء مف قبالمحكميف، فيعي
ف وجد القاضيو  ذه.العقد أو محؿ تنفي ؿ ػأف شرط التحكيـ باطؿ أو غير كاؼ بذاتو لتشكي ا 

بأال وجو  ؽ إ ـ إمف  1009/2المادة  وفؽرح ػـ كما أوجبو القانوف، فإنو يصػمحكمة التحكي
 .ىذه المسألةإلى  ؽ إ ـ إمف  1012المادة  تتطرؽأما في حالة إتفاؽ التحكيـ فمـ  .لمتعييف

في ىذه األصؿ  تعيين المحكم أو المحكمين في إطار التحكيم التجاري الدولي:ب(        
ىو ترؾ تشكيؿ محكمة التحكيـ لحرية األطراؼ سواء تولوا ذلؾ بأنفسيـ أـ فوضوا الحالة 

جية معينة لتولي ىذه الميمة. أما إذا لـ يوجد ىذا اإلتفاؽ أو صعب التشكيؿ أسندت ىذه 
التي حددت ىذه الجية  ؽ إ ـ إمف  1041/2بنص المادة عمال  (2)الميمة إلى القضاء

 المستعجؿيجوز لمطرؼ  ،يـصعوبة تعيين أو، المحكميف تعييففي حالة غياب بأنو  بنصيا
رفع األمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصيا التحكيـ، إذا كاف التحكيـ إما 

رفع األمر إلى رئيس محكمة الجزائر، إذا كاف يجري في الخارج، . أو يجري في الجزائر
ختار األطراؼ تطبيؽ قواعد اإلجراءات المعموؿ بيا في الجزائر.  وا 

 تحكم تعيين المحكم أو المحكمين: ثانيا/ القواعد التي
  ـ التجاريػالمنظمة لمتحكي قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةنصوص مواد لـ تتطرؽ        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المرجع السابؽ، ص  (ــ1    .  112-111نسريف كرـو
حورية يسعد، التحكيـ التجاري الدولي طبقا لقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية  (ــ2  

 .319، ص 2010، 1عدد ، اإلقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر
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وف ػمػراؼ عمال بمضػػرية األطػحلر ػة األمػتارك ،ـػقة بالمحكػواعد المتعمػالقـ ػظإلى معالدولػي 
ستبالة ػؽ في حػالتي تطب وػنم 1041ادة ػالم واد ػالمس ػبعك ، وىذافػداؿ المحكميػرد وعزؿ وا 

       التي تطرقت لمعظـ األحكاـ الخاصة بالمحكـ. المنظمة لمتحكيـ الداخمي

يو قاض بالرغـ مف عدـ تمتعو بالسمطة التي يتمتع ف تعريؼ المحكـففيما يتعمؽ ب أ(       
وتخصصو. يختارونو آخذيف بعيف اإلعتبار كفاءتو  األطراؼ، لذا فإف (1)بيا ىذا األخير

بناء عمى إتفاقية بأنو الشخص المختار لمفصؿ في نزاع بيف طرفيف أو أكار يعرؼ  بالتاليو 
 .(2)تحكيـ تخولو حؽ القياـ بيذه الميمة

لذا يشترط فيو أف يكوف حياديا وموضوعيا. في حؿ النزاع وتتماؿ ميمة المحكـ        
 (3)وال مف لو مصمحة شخصية في النزاعوعمى ذلؾ ال يجوز تعييف أحد الخصوـ حكما 

كدائف أو كفيؿ أحد األطراؼ ألف لكؿ منيما مصمحة في تأييد مركز المديف. وبطبيعة 
الحاؿ ال يجوز أف يكوف المحكـ قاصرا أو محجورا عميو أو غير متمتع بحقوقو المدنية 

 .بسبب عقوبة جنائية أو مفمسا لـ يرد إعتباره

 يعيدية عمما أف التحكيـ ييئة التحكيممعدد المحكميف المشكميف لوفيما يخص ب(        
يعينوف خصيصا لنظر النزاع أو إلى منظمة دائمة تتولى إدارتو وفقا يف أشخاص طبيعيإلى 

 ؽ إ ـ إمف  1014 المادة وفؽتسند ميمة التحكيـ  ال التحكيـ الداخمي إنو فيف .(4)لموائحيا
 المحكـ شخصا معنويا كافأما إف  ال إف كاف متمتعا بحقوقو المدنية،شخص طبيعي إل
يجب أف يكوف  في الحالتيفىنا يقـو بتعييف عضو أو أكار مف أعضائو بصفتو محكما. و ف

 محكما واحدا فما فوؽ بعدد فردي. ق إ م إمف  1017لمادة ا وفؽعدد أعضاء ىيئة التحكيـ 

 ض ػنو الرفػإذ يمك ياولػػـز بقبػػال يمر ػيػذا األخػإف ىػفتو ػـ لميمػوؿ المحكػقبف ػا عػأمج(        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1)- Bertrand MOREAU, La pratique de l’arbitrage, op.cit, p 83.  

  . 149عبد اليادي عباس وجياد ىواش، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
 .  649محمد عمي سكيكر ومعتز كامؿ مرسي، المرجع السابؽ، ص  (ــ3  
 .219محسف شفيؽ، المرجع السابؽ، ص  (ــ4  
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يكوف قد بدأىا، ألنو لو بدأىا فعال لما جاز لو التخمي عنيا عمال بنص المادة  شرط أال
ف كاف مف حؽ األطراؼ طمب  ؽ إ ـ إمف  1021 التي لـ تضع جزاء عمى مخالفتيا، وا 

وبالتالي فإف قبوؿ المحكـ لميامو  .(1)التعويض عف األضرار الناتجة عف ىذا التخمي
ف رفض نفس القانوفمف  1015ؿ محكمة التحكيـ حسب المادة ضروري لصحة تشكي ، وا 

إبراـ العقػد أو محكمة  محؿمحكمة رؼ رئيس ؿ بغيره بموجب أمر مف طذلؾ فإنو يستبد
 .مف ؽ إ ـ إ 1012/3عمال بالمادة  ذهػمحؿ تنفي

عزؿ المحكـ ف المحكـ. عزؿ وردومف القواعد المتعمقة بالمحكـ نجد ما يعرؼ بد(        
يعني إقالتو بناء عمى إتفاؽ جميع األطراؼ إف بدا ليـ ما يبرر ذلؾ مف تقاعس في أداء 

، لذا إف وحياد المحكـ. أما الرد فيو مف أىـ الوسائؿ التي تكفؿ إستقالؿ (2)واجباتو ماال
األطراؼ بذلؾ، وال يقوـ بميامو إال بعد حصولو فعميو إخبار عمـ ىذا األخير بأنو قابؿ لمرد 

 مف ؽ إ ـ إ. 1015/2بنص المادة  عمال موافقتيـعمى 

يصدر طمب رد المحكـ مف أحد األطراؼ، فمقبولو يجب أال يكوف ىذا األخير  وقد       
مف عينو أو شارؾ في تعيينو إال لسبب عمـ بو بعد التعييف، فيقوـ بتبميغ محكمة التحكيـ 

ف لـ يتفؽ األطراؼ عمى وجود ىذا السبب فنشأ  والخصـ اآلخر بذلؾ مع ذكر سبب الرد. وا 
ف لـ يتضمف ىذا النظاـ كيفية  نزاع بينيما، تمت تسويتو حسب نظاـ التحكيـ المتبع. وا 

النزاع إلى القاضي الذي يفصؿ فيو بأمر غير قابؿ  فعع األطراؼ لذلؾ ر س  تسوية أو لـ يَ ال
 :(3)في الحاالت التالية وتتماؿ أسباب الرد ألي طعف بناء عمى طمب مف ييمو التعجيؿ.

 ال تتوفر في المحكـ المؤىالت المتفؽ عمييا بيف األطراؼ، ػػ عندماػػ  
 ػػ عندما يوجد سبب رد منصوص عميو في نظاـ التحكيـ الموافؽ عميو مف قبؿ األطراؼ،ػػ  
 محة ػود مصػػما بسبب وجػروعة في إستقالليتو، ال سيػروؼ شبية مشػػػ عندما تتبيف مف الظػػ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .294إبراىيمي، المرجع السابؽ، ص محمد (ــ 1  
، المرجع السابؽ، ص (ــ 2    .121نسريف كرـو
  ؽ إ ـ إ .مف  1016أنظر في ذلؾ ـ  (ــ3  
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 ألطراؼ مباشرة أو عف طريؽ وسيط.عالقة إقتصادية أو عائمية مع أحد اأو 
 

، حيث أف ىذا سمطة المحكـ ومسؤوليتوومف بيف ىذه القواعد أيضا ما يتعمؽ بىػ(        
يستمد سمطتو مف إرادة المحتكميف المابتة بإتفاقية التحكيـ التي تشكؿ قانونو األوؿ  األخير

. أما بشأف الذي يتعيف عميو التقيد بما منح فيو مف سمطة عمى ضوء النصوص القانونية
فإف المطالبة بالتعويض تكوف مف صالحية القضاء، كما في حالة تخميو عف  مسؤوليتوقياـ 

 .(1)صرؼ نفقات دوف طائؿ أوالمياـ التي شرع فييا أو في حالة اإلىماؿ 
الحؽ بتقاضي بدؿ أتعاب عف الميمة التي يقوـ  فإف لو أتعاب المحكـأما عف و(        

ميف إف كاف اره أو مع الخصيإختب قاـ الخصـ الذيلذي يتفؽ عميو مع اجر األبيا، وىو 
ف تولت التحكيـ منظمة دائمة فإف الئحتيا ىي التي تبيف فردا. محكما االاا أو محكما  وا 

ف حدث ولـ يتفؽ المحكـ مع الخصـو عمى األجر فيجري العمؿ في  كيفية تعييف األجر. وا 
 .(2)اقو وتعييف مقدارهبعض الدوؿ كفرنسا عمى المجوء إلى المحكمة لتقضي بإستحق

 

 انيلثــرع اـــالف

 محكمة التحكيماإلجراءات المتبعة أمام 

اـ  عمى المحاكمة التحكيمية )أوال(، نستعرض في ىذا الفرع القانوف الواجب التطبيؽ       
 نتطرؽ بعد ذلؾ إلى سير اإلجراءات أماـ محكمة التحكيـ )اانيا(.

  اإلجراءات المتبعة أمام محكمة التحكيم:أوال/ القانون الواجب التطبيق عمى 
 الدولي. نميز في ىذه الحالة بيف التحكيـ الداخمي والتحكيـ التجاري       

 القانون الواجب التطبيق عمى إجراءات المحاكمة في إطار التحكيم الداخمي: أ(       
 اإلجراءات أماـ محكمةي بأف تتـ ػالتي تقض ؽ إ ـ إف ػم 1019ذا القانوف المادة ػدد ىػتح

 اؿ ػؽ اآلجػاؽ تطبػاءوا، وفي غياب ىذا اإلتفػما شػونيا كيفػـو فينظمػـ تبعا إلرادة الخصػالتحكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  199عبد اليادي عباس وجياد ىواش، المرجع السابؽ، ص (ــ 1  
 . 240-239شفيؽ، المرجع السابؽ، ص  محسف (ــ2  
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 وفي كمتا الحالتيف يفصؿ المحكموفعادية كانت أـ إدارية.  المحاكـواألوضاع المقررة أماـ 
 التحكيـ بالصمح. تنص عمىلـ  ؽ إ ـ إمف  1023ف المادة ألوفقا لقواعد القانوف فحسب، 

إطار التحكيم التجاري القانون الواجب التطبيق عمى إجراءات المحاكمة في  ب(       
لألطراؼ حرية ضبط إجراءات الخصومة  ؽ إ ـ إمف  1043منحت المادة  الدولي:

التحكيمية بموجب إتفاقية التحكيـ سواء بشكؿ مباشر أو إستنادا إلى نظاـ تحكيـ، أو 
إخضاعيا إلى قانوف إجراءات دولة ما يتـ تحديده في إتفاقية التحكيـ. لكف إف لـ يتـ ضبط 

إستنادا إلى قانوف  اإلجراءات في ىذه اإلتفاقية تولت محكمة التحكيـ ضبطيا مباشرة أو
 مف ؽ إ ـ إ. 1043حسب ما تنص عميو المادة  تحكيمي مادولة ما أو نظاـ تحكيـ لمركز 

  سير اإلجراءات أمام محكمة التحكيم:قواعد ثانيا/ 
تعتبر القواعد التي تحكـ سير إجراءات التحكيـ بعد إتصاؿ المحكـ بالنزاع نفسيا        

 .(1)أو إتفاؽ تحكيـ تحكيـ سواء تـ ذلؾ في صورة شرط
 

 تقضي المادة حيث ،مب التحكيـطمف أولى إجراءات الدعوى التحكيمية نجد  (1       
عمى محكمة التحكيـ مف قبؿ األطراؼ معا أو مف  أف النزاع يعرض ؽ إ ـ إمف  1010

الطرؼ الذي ييمو التعجيؿ، إال أف ىذا القانوف لـ يتطرؽ إلى إجراء طمب التحكيـ تاركا 
منو. لكف إف تولت التحكيـ منظمة  1043و 1019األمر لحرية األطراؼ بموجب المادتيف 

 كيفية تقديـ طمب التحكيـ.دائمة فإف الئحتيا عادة ما تشتمؿ عمى قواعد مفصمة تتعمؽ ب
 

فطمب التحكيـ يوجيو أحد الطرفيف إلى اآلخر أو إلى مركز التحكيـ المتفؽ عميو        
الميـ فيخطره برغبتو في حؿ النزاع بواسطة التحكيـ. وليس لتبميغ ىذا الطمب شكال معينا ل

الخصـ، و  التحكيـطالب كؿ مف أف يكوف كافيا ومستجمعا لمبيانات الالزمة كإسـ وعنواف 
صحة الوقائع، المابتة لويرفؽ ىذا الطمب بالواائؽ . وموجز عف وقائع الدعوى، والطمبات

 .(2)عدد أطراؼ النزاعبعمى نسخ  الذي يكوفو موضوع دعوى التحكيـ  وىو ما يشكؿ ممؼ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1)- Jean ROBERT et Bertrand MOREAU, op.cit, p 73 

، المرجع السابؽ، ص (ــ 2    .124-123نسريف كرـو
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وزماف في مكاف  ياجمساتتعقد  ـالتحكية ىيئ فإف، جمسات التحكيـوفيما يخص  (2       
ف تخمؼ و بحضور طرفي النزاع، تعقد جمسات المرافعة ف. بإستعماؿ لغة معينةف و نيمعي ا 

 مواصمة التحكيـ لييئةقديـ ما طمب منو مف مستندات جاز الحضور أو عف ت أحدىما عف
. إال إف كاف (1)اإلجراءات والفصؿ في النزاع إستنادا إلى ما توفر لدييا مف عناصر إابات

كما في حالة إستجواب  أخرى،بتأجيؿ الجمسة إلى  فتقوـحضور األطراؼ ضروريا 
. ؽ إ ـ إ مف  1022المادة دـ الدفوع والمستندات حسب ػتقففي التحكيـ الداخمي  الخصـو
ال فصؿ المحكـ بنيوما عمى األقؿ  15ـ بػ كياء التحػقبؿ إنقض  .(2)اء عمى ما قدـ إليووا 

 

قانوف اإلجراءات ولغة التحكيـ فبالرغـ مف أىميتيا إال أف وزماف  مكاف أما عف       
فمكاف التحكيـ تتوقؼ عميو . لـ يتطرؽ إلييا تاركا لألطراؼ حرية تحديدىا المدنية واإلدارية

د يتـ في بعض مسائؿ التحكيـ التجاري الدولي تحديد القانوف الواجب التطبيؽ. وعمميا ق
مكاف تواجد البضاعة، أو أي مكاف آخر ماداـ مناسبا  التحكيـ في مكتب المحكـ أو

 . يكوف في أي يـو وأي ساعة، بؿ حتى في أياـ  زماف التحكيـ فيمكف أف أمالمخصـو
 .(3)العطؿ الرسمية مالـ يوجد إتفاؽ عمى يوـ وساعة محدديف

 

لألطراؼ  والمذكرات وكافة اإلجراءات فإف المرافعات التي تتـ بياوبالنسبة لمغة        
ولمحامييما إختيارىا. وعميو إف إتفؽ الطرفيف عمى لغة يفيمانيا كاف أفضؿ ليما حرية 

ولي ، خاصة في التحكيـ التجاري الد(4)ولمحكمييما إذ ال يكمفيما عناء ترجمة المستندات
 أيف تتعدد الجنسيات والمغات.

 

جراءات التحقيؽوفيما يتعمؽ ب (3        األصؿ في التحكيػـ التجاري ف ،قواعد اإلابات وا 
ي ػة، وىػف األدلػحث عػـ البػالتحكية ػولى محكمػتت ؽ إ ـ إف ػم 1047ادة ػػي حسب المػالدول

 را ػػف نظػيـ. لكػاءاتػػات إدعػػبة إلابػػاسػيا منػػيا متى رأوا أنػػديمػؽ في تقػراؼ الحػػح األطػػمف يمن

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  355، ص 2005عقود اإلدارية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، لمة س العامسة، األعـ خميفند المعب زعبد العزي (ــ1  
 ؽ إ ـ إ التي قامت بتحديد ىذا األجؿ. مف  1018أنظر ـ  (ــ2  
 .215جياد ىواش، المرجع السابؽ، صعبد اليادي عباس و  (ــ3  
  .323ورية يسعد، المرجع السابؽ ص أنظر في ذلؾ ح (ــ4  
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لسمطة األمر فإنيا تمجأ إلى مساعدة القضاء في ذلؾ ويطبؽ في ىذا الشأف قانوف إلفتقارىا 
 .ؽ إ ـ إمف  1048بمد القاضي عمال بنص المادة 

 

وبيدؼ الوصوؿ إلى حؿ لمنزاع تقوـ ىيئة التحكيـ بإجراءات تحقيؽ، فميا سماع        
ؽ إ ـ مف  1020، وفي ىذا الشأف تقضي (1)الشيود واإلستعانة بالخبراء دوف أداء اليميف

في مجاؿ التحكيـ الداخمي بأف أعماؿ التحقيؽ والمحاضر تنجز وتوقع مف قبؿ جميع 
 التحكيـ ندب أحدىـ لمقياـ بذلؾ. المحكميف إال إف أجاز إتفاؽ

مقة المتعالتي تحكـ سير اإلجراءات التحكيمية نجد أيضا تمؾ القواعد ومف بيف ( 4       
لـ تتعرض األحكاـ المنظمة لمتحكيـ الداخمي ليذه التدابير  ، إذبالتدابير المؤقتة والتحفظية

مما يجعميا مف إختصاص القضاء. أما األحكاـ المنظمة لمتحكيـ التجاري الدولي فقد 
أجازت لمحكمة التحكيـ األمر بيا بناء عمى طمب أحد األطراؼ إال إف فتطرقت إلييا، 

 كيـ عمى خالؼ ذلؾ.ت إتفاقية التحنص
 

وفي حالة األمر بأحد ىذه التدابير ولـ يقـ الطرؼ المعني بتنفيذىا إراديا كاف        
لمحكمة التحكيـ طمب تدخؿ القاضي المختص الذي يطبؽ في ىذا الشأف قانوف بمده حسب 

أي أف محكمة التحكيـ التي تطبؽ قانوف التحكيـ الجزائري في  .ؽ إ ـ إ مف  1046المادة 
تحكيـ يجري خارج الجزائر يحؽ ليا أف تتخذ قرارات تحفظية ومؤقتة، وأف تستعيف بقاضي 

. وزيادة عمى ذلؾ يمكف البمد الذي يجري فيو التحكيـ لتنفيذه وفقا لقانوف ىذا القاضي
بير المؤقتة أو التحفظية لتقديـ ضمانات لمحكمة التحكيـ أو لمقاضي إخضاع ىذه التدا
 .(2)مالئمة مف قبؿ الطرؼ الذي طمب ىذا التدبير

يمكف لممحكميف  حيث ال، ؿ التحكيـجأالتي تنظـ  أيضا تمؾ القواعد ومف ىذه (5       
ال ـ. كما ػأف يمارسوا مياميـ خالؿ مدة غير محددة ألف ذلؾ قد يعني اإلمتناع عف الحك

  ذلؾ قػد يؤدي ألف راؼػطويض مف األػبتفف ولو ػدير المحكميػـ لتقػمدة التحكي رؾػيمكف أف تت
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .355عـ خميفة، المرجع السابؽ، ص عبد العزيز عبد المن(ــ 1  
  .122-121حدب، المرجع السابؽ، ص عبد الحميد األ (ــ2  
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يتركوا لممحكميف بموجب إتفاقية التحكيـ  أف اإلمتناع عف الحكـ. فمألطراؼ فقطأيضا إلى 
 .(1)إلى تاريخ يراه المحكموف ضروريا إمكانية إرجاء األجؿ مف تاريخ محدد مف قبميـ

 

قانوف اإلجراءات المدنية ومع ذلؾ فإف األحكاـ المتعمقة بالتحكيـ التجاري الدولي في        
لـ تحدد أجال لمتحكيـ تاركة إياه لسمطاف إرادة األطراؼ، وفي ىذه الحالة إف لـ  واإلدارية

 .(2)يضع األطراؼ خيارا فمف يكوف لمتحكيـ التجاري الدولي أي أجؿ
 

د فققانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  أما األحكاـ المنظمة لمتحكيـ الداخمي في       
ف لـ يقوموا بذلؾ جعمت مف األصؿ أف يحدد األطراؼ ىذا  األجؿ في إتفاقية التحكيـ، وا 

أشير تبدأ مف تاريخ تعييف  4حدد األجؿ في ىذه الحالة بػ ت تيمنو وال 1018المادة  تطب ق
المحكميف أو مف تاريخ إخطار محكمة التحكيـ. ويمـز ىؤالء المحكميف بإتماـ ميمتيـ خالؿ 
ف تعذر األمر تـ التمديد وفقا لنظاـ  ىذا األجؿ الذي يكوف قابال لمتمديد بإتفاؽ األطراؼ، وا 

مف طرؼ رئيس محكمة محؿ إبراـ العقد ـ جؿ التحكيتمديد أ يتـالتحكيـ، وفي غياب ذلؾ 
  .المذكورة 1018وفؽ المادة  عزؿ المحكـ خالؿ ىذا األجؿ يجوز وىنا الأو محؿ تنفيذه، 

المادة الفقرة الاانية مف تنص ، ـػومة التحكيػوقؼ خصوفيما يتعمؽ بقواعد  (6       
قة بالتحكيـ الداخمي عمى وقؼ سير المتعم مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 1021

أو في حالة حصوؿ عارض جنائي إف  ،خصومة في حالة الطعف بالتزوير مدنيا في ورقةال
أحاؿ المحكموف األطراؼ إلى الجية القضائية المختصة لتصدر حكميا في المسألة 

 ، ويستأنؼ سرياف أجؿ التحكيـ مف تاريخ صدور ىذا الحكـ.العارضة
 

أما في إطار التحكيـ التجاري الدولي فمـ يتطرؽ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية        
إلى وقؼ سير الخصومة وبالتالي فإف ىذا التحكيـ ال تؤار فيو العوارض الجنائية والتزوير 

جتياد  الفقو الدولي الذي تراجع بشأنو المحاكـ الوطنية ألف التحكيـ في ىذه الحالة دولي. وا 
 التحكيـ إرتباطا وؽ" إال إذا وجدت محكمةػؽ قاعدة "الجزاء يعرقؿ الحقػستقر عمى عدـ تطبيإ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1)- Jean ROBERT et Bertrand MOREAU, op.cit, p 116. 

  .117 عبد الحميد األحدب، المرجع السابؽ، صأنظر في ذلؾ (ــ 2  
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 .(1)قا بيف العارض أو التزوير والنتيجة التي ستتوصؿ إليياػواي
 

 ثثــالرع الــالف

 محكمة التحكيمنهاية الدعوى المعروضة على 

يي ػتنتف، ايػنيايتاية ػمر إلى غػػوتست ـػكيػالتحمب ػطداع ػمية بإيػوى التحكيػالدع دأػتب       
 آاارا ىامة )اانيا(. بذلؾ فةػبكيفية ما )أوال( مخم

 

  :نهاية الدعوى المعروضة عمى محكمة التحكيمكيفية أوال/ 
تنتيي الخصومة التحكيمية نياية طبيعية بمجرد الفصؿ في النزاع، غير أنو يمكف        

 أف تنتيي قبؿ ذلؾ فتكوف نيايتيا غير طبيعية.
 

تنقضي الخصومة التحكيمية طبيعيا  ة لمخصومة التحكيمية:يلطبيعية انهاالأ(        
بمجرد الفصؿ في النزاع وذلؾ بعد دخوؿ القضية لممداولة، حيث يحدد المحكموف تاريخيا 
ويبمغونيا لألطراؼ. وبحموؿ ىذا التاريخ ال يمكف لمخصـو عرض طمبات و وسائؿ جديدة 

حيث تفصؿ  .(2)إال إف طمبت محكمة التحكيـ ذلؾ فال مالحظات وال أي وايقة يمكف دفعيا
عمال بقواعد  ؽ إ ـ إمف  1050في النزاع في إطار التحكيـ التجاري الدولي وفؽ المادة 

ال فيتـ ذلؾ حسب قواعد القانوف واألعراؼ التي تراىا  القانوف الذي إختاره األطراؼ، وا 
واإلنصاؼ، بمعنى الفصؿ بقواعد مالئمة كأف تفصؿ عف طريؽ التحكيـ بالصمح والعدؿ 

كما يممييا عمييا ضمير المحكميف.  en équité ou en amiable compositeurدالة الع
ففي ىذه الحالة الميـ أف تحتـر محكمة التحكيـ المباديء العامة لمتقاضي ولو لـ ينص 
ف عمؿ الخصـو عمى إعفاء المحكميف منيا،  عمييا القانوف حيث ال يمكف التغاضي عنيا وا 

حتراـ مبدأ المواجية والمساواة بيف الخصوـ. ومف ىذه المباديء نجد إحتراـ حؽ  الدفاع وا 
بالفصؿ  ؽ إ ـ إمف  1023أما بالنسبة لمتحكيـ الداخمي فتمـز ىيئة التحكيـ بموجب المادة 

 في النزاع طبقا لقواعد القانوف ال غير.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .118-117المرجع السابؽ، ص عبد الحميد األحدب،  (ــ1  

    2)- Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, op.cit, p 1009.  
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الخصومة التحكيمية نياية تنتيي  النهاية غير الطبيعية لمخصومة التحكيمية:ب(        
غير طبيعية إف حدث أمر تسبب في وضع حد ليا قبؿ صدور حكـ فاصؿ في النزاع، 

  .(1)لمخصومة وعدـ إعتراض خصمو عمى ذلؾيا ماال ترؾ المدعي ومن

الحاالت  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةفبالنسبة لمتحكيـ التجاري الدولي لـ يحدد        
. أما في التحكيـ تاركا األمر لسمطاف إرادة الخص التي تنتيي فييا الخصومة بيذا الشكؿ ـو

الحاالت التي ينتيي فييا التحكيـ قبؿ الفصؿ  ؽ إ ـ إمف  1024الداخمي فقد عددت المادة 
 فيما يمي:ي النزاع والتي تتماؿ ف
 

وؿ اـ بميمتو بمبرر أو تنحيتو أو حصو القيوفاة أحد المحكميف أو رفض -            
راؼ عمى إستبدالو أو ػشرط مخالؼ، أو إذا إتفؽ األطيوجد  مانع لو، ما لـ

الباقيف. وفي حالة غياب اإلتفاؽ المحكميف مف قبؿ المحكـ أو  إستبدالو
 تحكيـ،المتعمقة بتشكيؿ محكمة ال ؽ إ ـ إمف  1009تطبؽ أحكاـ المادة 

 أشير، 4إنتياء المدة المقررة لمتحكيـ، فإذا لـ تشترط المدة فبإنتياء مدة  -            
 بفقد الشيء موضوع النزاع أو إنقضاء الديف المتنازع فيو،  -            
 أطراؼ العقد.بوفاة أحد  -            

ويرى المؤلؼ عبد الحميد األحدب في شأف ىذه المادة أنيا واضحة فيما يخص        
إنتياء التحكيـ بوفاة أحد المحكميف أو رفض المحكـ القياـ بميمتو إال إذا كاف ىنالؾ شرط 

مف أحد الطرفيف أو ممف يرتبط  . ولكف حصوؿ مانع لممحكـ كأف يمرض أو يتزوجمخالؼ
فيتساءؿ ىذا المؤلؼ عف  بيـ برابطة قرابة أو مصاىرة... يجعؿ النص ممتبسا وغامضا.

 ؟وفقط سبب نياية التحكيـ بزواج المحكـ أو مرضو ماال؟ فمماذا ال يستبدؿ ىذا المحكـ

تذىب إلى مزيد مف الغموض بالنص عمى أف التحكيـ ينتيي أف ىذه المادة كما يرى        
  ف،ػاقييػالب فػـ أو المحكميػدالو مف المحكػػـ( أو إستبػػدالو )المحكػػى إستبػراؼ عمػػؽ األطػػإذا إتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المرجع(ــ 1    .  135السابؽ، ص  أنظر في ذلؾ نسريف كرـو
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 يطرح التساؤالت التالية:لذلؾ . ؽ إ ـ إ مف  1009وفي حاؿ غياب اإلتفاؽ تطبؽ المادة 

 ماذا ينتيي التحكيـ؟ فم إذا إتفؽ األطراؼ عمى إستبداؿ المحكـ "أو إستبدالو" -1 
 ؟لمحكميف الباقيفمف المحكـ أو االمحكـ الذي يتفؽ عميو األطراؼ داؿ إستب معنىما  -2 

 عمى اإلستبداؿ؟   ىو موافقة باقي المحكميفىؿ المقصود ىو إستبداؿ محكـ بمحكـ أـ 
تشكيؿ  ؟ فيي تتعمؽ بحؿ صعوبة ؽ إ ـ إمف  1009المادة ىنا ماذا جاءت تفعؿ  -3 

نقاذ او المحكمة التحكيمية بفعؿ أحد األطراؼ  ينتيي  لقضاء ليذا الوضع... فمماذا وكيؼا 
 ؟(1)ضاءالق لذي كاف تعيينو يشكؿ صعوبة ذلمياالقضاء ليذا المحكـ االتحكيـ عند تعييف 

المادة في يرى ضرورة إعادة النظر  عبد الحميد األحدبجعمت اؤالت فكؿ ىذه التس       
الغموض الذي يكتنؼ  بخصوصعمى حؽ ربما يكوف يذا األخير ف، مف ؽ إ ـ إ 1024

ىذه المادة فيما يخص المقصود بإستبداؿ المحكـ، إال أف رأيو قد ال يكوف صحيحا 
بنصيا عمى:" ما لـ  بخصوص حدوث مانع لممحكـ ألف المادة واضحة في ىذه الحالة

يوجد شرط مخالؼ، أو إذا إتفؽ األطراؼ عمى إستبدالو...". كما أف ىذه المادة لـ تنص 
نما اإلستبداؿ ىنا ىو الحؿ عمى أف التحك يـ ينتيي بإتفاؽ األطراؼ عمى إستبداؿ المحكـ، وا 

أو رفضو القياـ بميمتو بمبرر أو تنحيتو أو  لتجنب نياية التحكيـ بسبب وفاة المحكـ
مف نفس  1009مف ؽ إ ـ إ إلى المادة  1024حصوؿ مانع لو. كما أف إحالة المادة 

في ىذه الحالة وضعت حال لمشكؿ قد  1024دة ألف الما ،القانوف ال يشكؿ أي غموض
وذلؾ برفع ىذا المشكؿ إلى رئيس  ،ياور عند عدـ إتفاؽ األطراؼ عمى إستبداؿ المحكـ

  المحكمة الواقع في دائرة إختصاصيا محؿ إبراـ العقد أو محؿ تنفيذه. 

 :نهاية الدعوى التحكيميةثانيا/ آثار 
أاريف  رتب عف ذلؾػمي، فيتػـ التحكيػؽ بالحكػالنطرد ػالدعوى التحكيمية بمجتنتيي        

 زة الحكـ حجية الشيء المقضي فيو.ـ عف النزاع وحياػتخمي المحكىاميف ىما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 127أنظر في ذلؾ عبد الحميد األحدب، المرجع السابؽ، ص (ــ1  



  الثـــانـي: التحكيــم الفصـل
 

120 
 

ف ػيتخمى المحكـ أو المحكموف ع المحكمون عن القضية:تخمي المحكم أو أ(        
القضية بمجرد الفصؿ في النزاع، فال يكوف ليـ إعادة النظر في الحكـ الصادر عنيـ 

ف جاز ليـ تصحي اء ح األخطلخروج النزاع عف واليتيـ، كما ال يسوغ ليـ تعديمو وا 
 فاالت التي تشوبو وتفسير منطوقو.واإلغ (1)المادية

 

في فقرتيا األولى عمى مبدأ  ؽ إ ـ إمف  1030ففي التحكيـ الداخمي نصت المادة        
 رتيا الاانية عمى إمكانية المحكـتخمي المحكـ عف النزاع بمجرد الفصؿ فيو، وتضيؼ في فق

تفسير الحكـ أو تصحيح األخطاء المادية واإلغفاالت التي تشوبو طبقا لألحكاـ الواردة في 
 وفؽ المادتيفبموجبو  والتصحيح طمب التفسيريتـ  حيث ،اءات المدنية واإلداريةقانوف اإلجر 

ركة مف الخصـو أو مف أحد منيـ، اـ يفصؿ في ػعريضة مشتبوذلؾ  منو 286و 285
 يا.بميغيـ بتاريخيا وساعتيا ومكانة عند تاع األطراؼ الذيف يحضروف الجمسسمالطمب بعد 

   

مـ تتضمف نصا يقضي بنفس مضموف فأما األحكاـ المنظمة لمتحكيـ التجاري الدولي       
كونو وسيمة تمنع ل. وغياب نص كيذا يعتبر أمرا غير مقبوؿ ؽ إ ـ إ مف  1030المادة 

 صحيحالخصـو مف إعادة إاارة النزاع المفصوؿ فيو، كما تسمح ليـ بتفسير الحكـ وت
حكـ بشأف المسائؿ التي أغفؿ المحكموف الفصؿ فييا. األخطاء المادية أو حتى تكممة ال

ذلؾ  معو  ،في مادة التحكيـ التجاري الدوليفكؿ ىذه األمور تعتبر ميمة بؿ ضرورية جدا 
 .(2)حية تفسير الحكـ وتصحيحوكوف لو دائما صالبتخمي المحكـ عف القضية ت وفإن

تمؼ حجية الحكـ عف قوتو تخ لحجية الشيء المقضي فيه: حيازة حكم التحكيمب(        
مف الحجية ىو وضع  ذ. واليدؼإال بعد إستنفاذ إجراءات التنفي ذية التي ال تمنح لوالتنفي

دور أحكاـ متناقضة في خصومة واحدة، إذ يمنع األطراؼ مف إعادة مناقشة مسألة حد لص
 .(3)شرط وحدة الموضوع والسبب والخصـو يا بدعوى أخرى أماـ نفس المحكمةتـ الفصؿ في

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .137عبد اليادي عباس وجياد ىواش، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
    2)- Voir Houria YESSAD, Le contrôle de la sentence rendu en matière d’arbitrage international en 

droit algérien, in revue critique de droit et science politique, Faculté de droit Mouloud MAMMERI, 

n°2, 2009, p 85. 

 .64-63أنظر في ذلؾ حساف بقة، المرجع السابؽ، ص  (ــ3  
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بشأف التحكيـ الداخمي بموجب نص  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةوقد قضى        
منو عمى أف أحكاـ التحكيـ تحوز حجية الشيء المقضي فيو بمجرد صدورىا  1031المادة 

 إال أنو ال وجود لماؿ ىذا الحكـ في مادة التحكيـ التجاري الدولي.
 

وتذكر المؤلفة حورية يسعد أف حكـ التحكيـ التجاري الدولي في قانوف اإلجراءات        
 دنية واإلدارية ال يعرؼ إال أارا واحدا ىو تخمي المحكـ عف القضية وال يعرؼ أار حيازةالم

لكونو يقوـ عمى فكرة أخرى تشبيو ىي ما  ،ي فيوػالحكـ التحكيمي لحجية الشيء المقض
يعرؼ بػ "اإلعتراؼ" الذي يعني تقبؿ آاار الحكـ، أي تقبؿ حجية الشيء المقضي التي 

 . (1)لحكـليذا ايتمتع بيا حكـ التحكيـ في إطار النظاـ القانوني لمدولة المستقبمة 
 

 المطلب الثاني
 الحكــــم التحكيمــــي

نتطرؽ في ىذا المطمب إلى دراسة موضوع صدور الحكـ عف الييئة التحكيمية )فرع        
أوؿ(، اـ نستعرض طرؽ الطعػف فيو )فرع ااف(، لنعرج بعد ذلؾ إلى بحث موضوع تنفيذه 

 لواجبة اإلتباع لذلؾ )فرع االث(.مف حيث اإلجراءات ا
 

 الفـرع األول
 صـدور الحكم التحكيمي

التحكيمي ىو ذلؾ الحكـ الذي تنطؽ بو المحكمة التحكيمية )أوال( في إطار الحكـ        
 روط )اانيا(.ػمجموعة مف الش

 أوال/ تعريف الحكم التحكيمي:
يصدر  -فضال عف توفر شكؿ الحكـ فيو  -حكـ التحكيـ عبارة عف صؾ "سند"        

أطراؼ النزاع، مف شخص أو أكار يكوف معيف مباشرة أو بطريؽ غير مباشر مف قبؿ 
 متنازعا بيف إلتزامات األطراؼ الػيتضمف بناء عمى الميمة الموكمة ليؤالء األشخاص تخالص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1)- Voir Houria YESSAD, op.cit, p 86-98. 
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في إختصاص القضاء. تمؾ الميمة التي كانت مف الواجب أف تدخؿ أصال  عمييا، 
ويضيؼ جانب مف الفقو إلى ىذه المقومات األساسية لحكـ التحكيـ أف يكوف قابال ألف 

 . (1)باألحكاـ القضائية كالحجية والقوة التنفيذية يرتب آاارا مماامة لتمؾ الخاصة

 1035ف ػورة في المادتيػيا المذكػأىم ،واعػدة أنػععمى مي ػالتحكيـ ػالحكيصػدر و        
والتي تتماؿ في الحكـ التحكيمي النيائي )الكمي(، الحكـ التحكيمي  ؽ إ ـ إمف  1049و

 تفاؽ( والحكـ التحكيمي التحضيري.الجزئي، الحكـ التحكيمي الرضائي )اإلتفاقي أو حكـ إ
 

ىو الحكـ الذي يفصؿ في كامؿ النزاع وتنتيي والية  :الحكم التحكيمي النهائيأ(        
، ـ المحكـاالمحكـ مف خاللو، وذلؾ بعكس أحكاـ التحكيـ الوقتية والجزئية التي ال تنيي مي

ذا كاف مفيف وـ النيائية حكـ التحكيـ النيائي ىو الحكـ الذي ينيي اإلجراءات التحكيمية. وا 
ئي قد أصبح غير قابؿ لمطعف فيو بالطرؽ أف الحكـ القضايعني  في األحكاـ القضائية

ىو العادية، فإف مفيـو النيائية في أحكاـ التحكيـ ال عالقة لو بالطعف، بؿ لو معنى خاص 
 .(2)يايؿ فأف الحكـ قد فصؿ في جميع النقاط التي طرحت عمى ىيئة التحكيـ وتـ الفص

أاناء سير  المسائؿبعض  يتوجب عمى المحكميف حؿ الحكم التحكيمي الجزئي:ب(        
، ويتـ حؿ ىذه المسائؿ عف طريؽ األحكاـ ة ىذه األخيرةنتظار نيايإ دوفالخصومة 

 .مف ؽ إ ـ إ 1049المادة عمال باألطراؼ عمى ذلؾ  إف وافؽ ،التحكيمية الجزئية

، لذا فيو ال ـ الذي يفصؿ في جزء مف النزاعفالحكـ التحكيمي الجزئي ىو الحك       
بذلؾ ينيي والية الييئة التحكيمية، وأف إستنفاذ واليتيا يقتصر عمى ما فصمت فيو ال غير. و 

 حكـ التحكيـ الجزئي ىو حكـ موضوعي يفصؿ في جزء مف النزاع وليس حكما وقتيا.فإف 

اؽ ػـ في شكؿ حكـ إتفػـ التحكيدر حكػيص الحكم التحكيمي اإلتفاقي )الرضائي(:ج(        
 ابع اإللزامي عف ػاءىا الطػوية وأرادوا إعطػإستنادا إلى إرادة أطرافو، ماداـ أنيـ رغبوا في التس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .223د القاضي، المرجع السابؽ، صخالد محم (ــ1  
 .   76سميـ بشير، الحكـ التحكيمي والرقابة القضائية، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
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ي ييدؼ ي. وذلؾ ال يتعارض مع التحكيـ الذحكـ تحكيمي إتفاقشكؿ طريؽ إفراغيا في 
إلى حؿ النزاع بكيفية سريعة وسرية ومرضية لألطراؼ وبأقؿ تكمفة، ليذا ال يمنع القانوف 

ر المحكـ في شكؿ حكـ تحكيمي يصدره، يكوف لو أا يفرغوبينيـ  إلى إتفاؽ تسوية ىـلجوء
 .إستنفاذ والية النظر في النزاع

 

ىو الحكـ المميد إلصدار حكـ موضوعي أو  الحكم التحكيمي التحضيري:د(        
نما يميد لذلؾ، كصدور حكـ تحكيمي تحضيري  وقتي، فيو ال يفصؿ في مسائؿ النزاع وا 

 .(1)بتعييف خبير في النزاع

  ثانيا/ شروط صدور الحكم التحكيمي:
ال يتراخى المحكموف في نظر  كيلو يصدر الحكـ التحكيمي خالؿ األجؿ المحدد        

كما يجب أف يصدر عف  ة التي ينشدىا الخصـو في التحكيـ،النزاع فتضيع ميزة السرع
ع سمذات المحكـ الذي كمؼ بميمة الفصؿ في النزاع في حدود سمطتو والذي يكوف قد 

لكوف  ذ الرأيالمداولة وأخره معو في المرافعة، وبمعنى آخر ال يممؾ ىذا المحكـ إشراؾ غي
ذا إستعاف المحكـ بالخبرة فتـ تعييف خبير، الميمة  وز فإنو ال يجذات طابع شخصي. وا 

الحكـ، دار ، حيث ال يشارؾ في إص(2)إبداء الرأي سوى في الميمة المكمؼ بيا يرخذا األلي
 خاصة وأف رأيو ال يكوف ممزما لممحكـ.    

، فالحكـ التحكيمي يصدر عف المحكـ وال يجػوز لو أف يشرؾ أو ينيب غيره في ذلؾ      
ف تعدد المحكموف وجب أف يشت در الحكـ المداولة. ولكف ال يشترط أف يصركوا جميعا في وا 

 .(3)ةجماع اآلراء إكتفاء باألغمبيبإ

وبالنسبة لمتحكيـ التجاري الدولي فإف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لـ يتعرض        
 ديد نسبة ػراؼ في تحػرية األطػـ حيث ترؾ ذلؾ لحػدور الحكػوات الالزمة لصػإلى نسبة األص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89-77أنظر في ذلؾ سميـ بشير، الحكـ التحكيمي والرقابة القضائية، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  

 . 226أنظر في ذلؾ عبد اليادي عباس وجياد ىواش، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
   .  252محسف شفيؽ، المرجع السابؽ، ص  (ــ3  
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أف تصدر أحكاـ منو  1049المادة نص األكارية، لكنو أجاز لمحكمة التحكيـ بموجب 
إتفاؽ أطراؼ أو أحكاما جزئية ما لـ يتفؽ األطراؼ عمى خالؼ ذلؾ كاإلتفاؽ ماال عمى 

  في النزاع. الدور حكـ واحد نيائي يكوف فاصص

وعميو فبعد الفصؿ في النزاع تصدر محكمة التحكيـ حكميا كتابة، ومع ذلؾ لـ        
ت الحكـ التحكيمي تاركا ذلؾ لسمطاف بيانا قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةيحدد 

اإلرادة باإلحالة إلى نظاـ تحكيمي أو قانوف تحكيمي. وفي كؿ األحواؿ ال يتصور حكما 
 إلى التنفيذ ما لـ يتضمف ما يمي:تحكيميا دوليا يأخذه طرفيو 

  

  ذلؾ لمراقبة إستقالليتيـ وحيادىـ،إسـ المحكـ أو المحكميف، و  -    
  ف قد صدر ضمف ميمة التحكيـ أـ ال،الحكـ التحكيمي، لمعرفة إف كاتاريخ صدور  -    
المحاكـ المختصة لممراجعة  دور الحكـ التحكيمي، بغرض التعرؼ عمىمكاف ص -    

 طمب إبطالو ماال،في حالة لدييا 
   أسماء أطراؼ النزاع وعناوينيـ، -    
  .(1)توقيع المحكميف عمى الحكـ -    

 1023بالنسبة لمتحكيـ الداخمي فيفصؿ المحكموف في النزاع عمال بنص المادة  أما       
تحضيرية أو جزئية أو نيائية، وفقا لقواعد القانوف، ويصدروف أحكاما قد تكوف  ؽ إ ـ إمف 

 .(2)وذلؾ بأغمبية األصوات، وفي مداوالت تكوف سرية

كما يجب أف تصدر ىذه األحكاـ مسببة ومتضمنة لعرض موجز إلدعاءات        
 :(3)األطراؼ وأوجو دفاعيـ، باإلضافة إلى البيانات التالية

 إسـ ولقب المحكـ أو المحكميف، / 1      
 تاريخ صدور التحكيـ، / 2      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .150-149عبد الحميد األحدب، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
 مف ؽ إ ـ إ .  1026و  1025 1035أنظر في ذلؾ المواد  (ــ2  
  مف ؽ إ ـ إ . 1028و  1027مادتيف أنظر ال (ــ3  
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  مكاف إصدار الحكـ،/ 3      
 اعي،، وتسمية األشخاص المعنوية ومقرىا اإلجتمراؼاألطوموطف أسماء وألقاب / 4      
 أسماء وألقاب المحاميف أو مف ماؿ أو ساعد األطراؼ عند اإلقتضاء. / 5      

 

وباإلضافة إلى البيانات المذكورة يجب أف يتضمف الحكـ التحكيمي توقيع جميع        
ر بقية المحكميف إلى ذلؾ، وىكذا ػع يشيػالمحكميف وفي حالة إمتناع األقمية عف التوقي

 مرتبا آااره بإعتباره موقعا مف جميع المحكميف حتى الممتنعيف منيـيصدر الحكـ التحكيمي 
دة نقمت التي تعتبر قاع ؽ إ ـ إمف  1026طبقا لممادة در بأغمبية األصوات ما داـ قد ص

مف نفس  1029ائية، وأيضا المادة اـ القضدار األحكاديء العامة المتعمقة بإصعف المب
وفي حالة  أحكاـ التحكيـ مف قبؿ جميع المحكميف.توقع القانوف التي تنص عمى ما يمي: "

إمتناع األقمية عف التوقيع يشير بقية المحكميف إلى ذلؾ، ويرتب الحكـ أاره بإعتباره موقعا 
 ف". ػع المحكميػمف جمي

تطبيؽ ىذه القاعدة لرقابة قاضي اإلبطاؿ والتنفيذ فال يكوف لحكـ صادر  ويخضع       
برأي أقمية المحكميف أي أار قانوني. لكف اإلشكاؿ الذي لـ تتطرؽ إليو ىذه المادة ىو 
 المتعمؽ بصورة عدـ تحقؽ أي أغمبية، إذ قد يكوف المحكموف في وضعية شقاؽ كمي بأف

ء الباقيف ويؤدي ىذا الوضع إلى إستحالة فض يكوف لكؿ واحد منيـ رأي مخالؼ آلرا
وضع المشرع التونسي ماال حال لذلؾ يتماؿ في  مف ؽ إ ـ إ 1029 النزاع. فبخالؼ المادة

 .(1)وس ىيئة التحكيـ إصدار حكـ التحكيـ طبقا لرأيتخويؿ رئي
 

 لثــانيرع اــالف

 طرق الطعن في الحكم التحكيمي

ىذه الطرؽ نتطرؽ أوال إلى طرؽ الطعف في أحكاـ التحكيـ الداخمي )أوال(،  لمعرفة       
 اـ نتطرؽ بعد ذلؾ إلى طرؽ الطعف في أحكاـ التحكيـ التجاري الدولي )اانيا(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 20أحمد الورفمي، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
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  في أحكام التحكيم الداخمي: أوال/ طرق الطعن
 ارج عف الخصومة وفي اإلستئناؼ. ىذه الطرؽ في إعتراض الغيػر الخؿ ماتت       

عمى  ؽ إ ـ إمف  1032/2ادة نصت الم ( إعتراض الغير الخارج عن الخصومة:أ       
يابت بأف ضررا قد لحقو مف ر لكؿ شخص مف الغيبو وحا ر مسمىذا الطريؽ الذي يعتب

 يكف طرفا فيو.ـ التحكيمي الذي لـ الحك

ويشترط في ىذا الغير أف يابت الضرر الذي لحقو مف الحكـ التحكيمي، وأف يابت        
بأنو لـ ي ستدعى ولـ يكف م ماال في الخصومة التحكيمية. كما يشترط أيضا أف ي رفع طمب 

، وذلؾ بإتباع ىذا الطعف أماـ المحكمة المختصة بنظر النزاع قبؿ عرضو عمى التحكيـ
ف كاف مصحوبا بوصؿ إ، كما أف ىذا الطمب ال يقبؿ إال اإلجراءات العادية لرفع الدعوى

 مف ؽ إ ـ إ. 385المادة نص  دج حسب 20000يساوي  (1)يابت إيداع مبمغ مالي

 1033ـ الداخمي حسب المادة يرفع اإلستئناؼ في أحكاـ التحكي ( اإلستئنـاف:ب       
ي الذي شير واحد مف تاريخ النطؽ بيا، وذلؾ أماـ المجمس القضائخالؿ  ؽ إ ـ إمف 

ـ، ما لـ يتنازؿ األطراؼ عف حؽ اإلستئناؼ في ػالتحكيصدر في دائرة إختصاصو حكـ 
إتفاقية التحكيـ. ويالحظ ىنا أف أجؿ اإلستئناؼ يبدأ في الحساب مف تاريخ النطؽ بحكـ 

وتكوف القرارات  ائية.بالنسبة لألحكاـ القض ىو الحاؿالتحكيـ وليس مف تاريخ التبميغ كما 
 وحدىا قابمة لمطعف بالنقض. ؽ إ ـ إمف  1034الفاصمة في اإلستئناؼ حسب المادة 

إتفؽ فييا وعمى ذلؾ ال يكوف الحكـ التحكيمي الذي يصدر بناء عمى إتفاقية تحكيـ        
ال يكوف قابال ألي  عف حؽ اإلستئناؼ قابال لمطعف بالنقض، بؿاألطراؼ عمى التنازؿ 

مراجعة خاصًة إف وافؽ القاضي عمى طمب تنفيذه في حالة التقدـ بيذا الطمب أمامو عمال 
ي ػاضػر القػز إستئناؼ األمػتجيالاة منيا ػرة الاػبحكـ أف الفق ؽ إ ـ إمف  1035المادة ب

 الحػكػـ إفػػػف يلاػػػذ. وبالتػػفيػمب التنػػوؿ طػػر قبػػػأف أمشػػػذلؾ بضي بػػذ دوف أف تقػػفيػض التنػػبرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1)- Khalid ZAHER, op.cit, p 113.    
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  .  (1)التحكيمي الداخمي الذي يكتسي صيغة التنفيذ ال يقؼ في وجيو أي عائؽ قانوني

حاالت معينة، حيث تنشر الدعوى ويرفع الطعف باإلستئناؼ دوف شرط إسناده إلى        
مجددا أماـ القاضي الذي لو فسخ الحكـ التحكيمي المستأنؼ والتعرض ألسباب النزاع. 
فممقاضي ىنا رقابة شاممة تشمؿ األصؿ واإلجراءات جميعا دوف إستاناء، وتبيح لمقضاء 

لإلستئناؼ،  الناقؿ جميع اإلخالالت اإلجرائية في إطار األارصحيح ت كمحكمة درجة اانية
وخصائصيا. فتكوف ليا  األولى فيقتضي أف تؤوؿ إليو جميع صالحيات محكمة الدرجة
كما لو لـ  برمتو فتعيد النظر فيو رقابة كمية عمى جميع عناصر النزاع الذي ينتقؿ إلييا

 . (2)قض فيو أبدا، وىي ال تتقيد في ذلؾ إال بطمبات الخصـوي  

 م التجاري الدولي:ثانيا/ طرق الطعن في أحكام التحكي
  

 طريقا واحدا لمطعف فيو ىو الطعف ال يعرؼ حكـ التحكيـ التجاري الدولي إال       
، وىذا الطعف يرفع فقط ضد ؽ إ ـ إ مف  1058بالبطالف المنصوص عميو في المادة 

الخارج، مما يعني أحكاـ التحكيـ التجاري الدولي الصادرة في الجزائر دوف تمؾ الصادرة في 
 . (3)ىذه األخيرة ال تقبؿ أي طريؽ مف طرؽ الطعف أف

ـو عمييا أحالت إلييا درجة اانية لمتقاضي بؿ ليا حاالت تق الف ليستودعوى البط       
عمى سبيؿ  (4)مف نفس القانوف 1056والتي عددتيا المادة  ؽ إ ـ إمف  1058المادة 

ف جاءت عمى سبيؿ الحصر فيما يخص إستئناؼ األمر  الحصر. إال أف ىذه الحاالت وا 
القاضي باإلعتراؼ أو بالتنفيذ إال أنيا حسب األستاذ عبد الحميد األحدب ليست محصورة 

 1058ادة ػػػػػزائر ألف المػػػػي الجػادر فػػي الصػدولػاري الػػػـ التجػػػـ التحكيػػػاؿ حكػػبة إلبطػػالنسػب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .212-209أنظر في ذلؾ عبد الحميد األحدب، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
 .13أحمد الورفمي، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
 16و 15عمر زودة، إجراءات تنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية، مجمة المحكمة العميا، عدد خاص باليوميف الدراسييف  (ــ3  

 .227، ص 2008(، 1عف الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات )ج 
  القاضي باإلعتراؼ أو بالتنفيذ. ىي نفس حاالت إستئناؼ األمر (ــ4  
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. وتتماؿ (1)الف..."أف يكوف... موضوع طعف بالبطكف الي: "يمإستيمت كالت المذكورة
 فيما يمي:  ؽ إ ـ إمف  1056الحاالت الواردة في المادة 

ناء عمى إتفاقيػة باطمة أو / إف فصمت محكمة التحكيػـ بدوف إتفاقية تحكيـ أو ب1         
د حكـ الطعف ضاء مدة اإلتفاقية: فوجود إتفاقية التحكيـ ىو أساس التحكيـ، لذا يمكف إنقض

 اء عمى ذلؾ.  التحكيـ في ىذه الحالة بن

حيث  إذا كاف تشكيؿ محكمة التحكيـ أو تعييف المحكـ الوحيد مخالفا لمقانوف:/ 2         
وكؿ إخالؿ بيا يعد  ؽ إ ـ إمف  1041ـ المادة اتـ تنظيـ تشكيؿ ىيئة التحكيـ بموجب أحك

 الف.سببا مف أسباب الطعف بالبط

إذا فصمت محكمة التحكيـ بما يخالؼ الميمة المسندة إلييا: فمحكمة التحكيـ  /3         
ف . و بحؿ النزاع مف إتفاقية التحكيـ تستمد صالحياتيا كانت ىذه المحكمة غير مختصة ا 
 البا ما تاار خالؿ سرياف التحكيـغت والقرارات تكوف باطمة والغية، إذ فإف كؿ اإلجراءا

المسائؿ المتعمقة بإختصاص محكمة التحكيـ. فتنظر ىذه األخيرة في إختصاصيا، كما 
ف قرر أف محكمة التحكيـ غير مختصة قاـ  ينظر القاضي مف جديد في ىذه المسألة، وا 

 بإبطاؿ الحكـ التحكيمي.  

لكونو ا عمى المحكميف ػيعتبر ىذا المبدأ مفروضو إذا لـ يراع مبدأ الوجاىية: / 4         
 اواةػاع والمسػوؽ الدفػػراـ حقػػط بإحتػػيرتب حيث أنوؼ، ػكؿ منصػبش وىػر الدعػروري لسيػض
 .(2)ـوػػػػف الخصػبي

إذ  / إذا لـ تسبب محكمة التحكيـ حكميا، أو إذا وجد تناقض في األسباب:5         
 بينيا.، وأال تتعارض ىذه األسباب فيما (3)يجب أف تكوف أحكاـ التحكيـ مسببة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، عبد الحميد األحدب، القضاء والتحكيـ )آفاؽ وتحديات(، نشرة المحامي، صادرة عف منظمة المحاميف بسطيؼ (ــ1  

 .25، ص 2010، 11عدد 
   2)- Voir Houria YESSAD, , op.cit, p 95-97.   

 ؽ إ ـ إ . مف  1027/2أنظر في ذلؾ ـ  (ــ3  
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والنظاـ العاـ الدولي ىو تمؾ  / إذا كاف حكـ التحكيـ مخالفا لمنظاـ العاـ الدولي:6         
ة التي تتسـ التي تتماشى مع مقتضيات المرونخففة مف النظاـ العاـ الجزائري، الصورة الم

الحالة  . وفي ىذه(1)الموضوعية أو اإلجرائيةسواء تعمؽ األمر بالقواعد بيا التجارة الدولية 
النظاـ العاـ الدولي تفسيرا ضيقا وبشيء مف المرونة التي عمى القاضي أف يفسر فكرة 

ـ مخالفة حكـ التحكيـ التجاري لتجارة الدولية، بحيث يتحقؽ مف عدتتالءـ مع مستمزمات ا
 . (2)العامة في المعامالت التجاريةالدولي لمباديء العدالة الدولية وقواعد األخالؽ واآلداب 

  

يظير مف الحاالت السابقة أف شأف قاضي اإلبطاؿ ىو شأف قاضي التنفيذ ألنو ال        
يمارس سوى رقابة محدودة تستيدؼ التحقؽ مف توفر الضمانات األساسية لممتقاضيف 

 .(3)وتوفر المقومات الجوىرية التي ال نزوؿ عنيا لعدالة المحاكمة التحكيمية

أماـ  ؽ إ ـ إمف  1059أما عف آجاؿ الطعف بالبطالف، فإنو يرفع حسب المادة        
المجمس القضائي الذي صدر حكـ التحكيـ التجاري الدولي في دائرة إختصاصو وذلؾ مف 

النطؽ بالحكـ. إال أف ىذا الطعف ال يقبؿ بعد مرور شير واحد مف تاريخ التبميغ  تاريخ
  بالتنفيذ. الرسمي لألمر القاضي

فيذه المادة تعطي إنطباعا بأف أجؿ الطعف بالبطالف يبدأ في الحساب مف تاريخ        
صدور ىذا الحكـ ويبقى مفتوحا وال يتحدد إال في حالة ما إذا تـ قبوؿ طمب تنفيذ الحكـ اـ 
بمغ إلى المعني باألمر. وبالتالي ينتيي أجؿ الطعف بالبطالف في ىذه الحالة بمرور شير 
واحد مف تاريخ التبميغ الرسمي لألمر القاضي بالتنفيذ وليس مف تاريخ النطؽ بالحكـ 
التحكيمي. ولإلشارة فإف القرار الصادر في دعوى البطالف يكوف قابال لمطعف بالنقض 

 .ؽ إ ـ إ مف  1061عمال بالمادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 485، ص 2010، د ـ ج، الجزائر، قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةحسيف فريجة، المبادئ األساسية في  (ــ1  
لنيؿ درجة  رسالةفريدة حسيف، التنفيذ الجبري ألحكاـ التحكيـ الدولي الصادرة في المجاؿ االستاماري بالجزائر، (ــ 2  

 .74، ص 2000-1999ماجيستير في القانوف، تخصص قانوف التنمية الوطنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .13أحمد الورفمي، المرجع السابؽ، ص  (ــ3  
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قبؿ طرؽ الطعف في أحكاـ التحكيـ بصفة عامة يتضح بأنيا ال تبعد عرض و        
يقبؿ الطعف عف طريؽ إعتراض الغير الخارج عف  التحكيـ الداخميحكـ ، لكف (1)المعارضة
عف طريؽ اإلستئناؼ ما لـ يتنازؿ عنو  اوكذ ،ؽ إ ـ إمف  1032/2المادة  وفؽالخصومة 

 ؽ إ ـ إ. مف  1034المادة  وفؽبالنقض  ويكوف القرار الفاصؿ فيو قابال لمطعف راؼاألط

أحكاـ التحكيـ التجاري الدولي فال تقبؿ إال الطعف بالبطالف، لكف فقط بشأف  أما       
كوف محؿ ليذه األحكاـ أف تاألحكاـ الصادرة في الجزائر. وبالنسبة لإلستئناؼ فال يمكف 

إذ ال يرفع إال ضد القرارات الصادرة في شأف اإلعتراؼ والتنفيذ وليس ضد  ،(2)طعف بو
حكـ التحكيـ التجاري الدولي بحد ذاتو، فيذا األخير صادر عف محكمة التحكيـ أما تمؾ 

 القرارات فيي صادرة عف القضاء.

ف وفيما يخص الطعف بالنقض، فإف أحكاـ التحكيـ التجاري الدولي ال يطعف فييا ع       
نما يطعف بالنقض فقط في القرارات الصادرة عف القضاء  المادة نص ب عمالطريقو، وا 

 .ؽ إ ـ إمف  1061
 

 الثلثرع اـالف

 الحكم التحكيمي تنفيـذ

مف المجوء إلى  قد يرفض المحكـو عميو تنفيذ الحكـ التحكيمي وديا لذا فال مناص       
عمى التنفيذ عف طريؽ إميار حكـ التحكيـ بالصيغة التنفيذية، سواء تعمؽ  هالقضاء إلجبار 

 األمر بالتحكيـ الداخمي أـ بالتحكيـ التجاري الدولي.

  أوال/ تنفيذ أحكام التحكيم الداخمي:
 ة وأفػراؼ ذلؾ خاصػاألصؿ أف ينفذ الحكـ التحكيمي وديا، لكف قد يرفض أحد األط       

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشأف أحكاـ التحكيـ الداخمي، لكف ال يوجد لو نظير بيف  اصريح 1031الفقرة الاانية مف المادة  مضموفجاء  (ــ1  
 األحكاـ المتعمقة بالتحكيـ التجاري الدولي.   

 . أنظر في ذلؾ:13/03/2007، صادر في 10970 -04نقض مدني فرنسي رقـ (ــ 2  
Bertrand MOREAU, Jurisprudence arbitrale, op.cit, p 57. 
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ال تعتبر بحد ذاتيا سندات تنفيذية ألنيا صادرة عف أشخاص خواص ال أحكاـ التحكيـ 
 .(1)أي صالحية إصباغ الحكـ بالقوة التنفيذية l’imperiumيممكوف سمطة األمر 

فور صدورىا حجية الشيء المقضي فيو عمال أحكاـ التحكيـ الداخمي وتكتسب        
وال يحتج بيا في  ، وىي حجية نسبية تتوقؼ عمى الخصـوؽ إ ـ إمف  1031بنص المادة 
 مف نفس القانوف. 1038كما تقضي بو المادة  (2)مواجية الغير

سواء كانت نيائية أـ جزئية أـ  ؽ إ ـ إمف  1035وأحكاـ التحكيـ حسب المادة        
إيداع  يتماؿ األوؿ فيف يشرط يذ الجبري توفرتحضيرية، يشترط فييا كي تصبح قابمة لمتنف

أصؿ الحكـ التحكيمي في أمانة ضبط المحكمة التي صدر في دائرة إختصاصيا الحكـ، 
بالتنفيذ صدور األمر أما الشرط الااني فيتماؿ في  وذلؾ مف الطرؼ الذي ييمو التعجيؿ.

 في دائرة إختصاصيا حكـ التحكيـ. مف قبؿ رئيس المحكمة التي صدر

مشتممة  ؽ إ ـ إمف  311ذ بموجب عريضة طبقا ألحكاـ المادة ويرفع طمب التنفي       
يداع العرائض والواائؽ ات إراؼ نفقد الطمب، وفي ىذه الحالة يتحمؿ األطعمى وقائع وأساني

 نفس القانوف.مف  1035المادة ـ التحكيـ عمال بنص وأصؿ حك

ور، جب أمر دون إعالن األطراف بالحضل القاضي في طلب التنفيذ بمويفصو       

 كالتالي:  (3)وذلؾ وفؽ القواعد العامة في األوامر الوالئية

إف تبيف قاضي التنفيذ مف عدـ توفر الشروط الالزمة لقبوؿ التنفيذ، كما لو كاف / 1       
الحكـ التحكيمي قد صدر فاصال لنزاع يدور حوؿ مسألة الطالؽ ماال، ففي ىذه الحالة 

قابال لإلستئناؼ  ػػػ األمر برفض التنفيذػػػ  فض طمب التنفيذ. ويكوف ىذا األمربر يصدر أمره 
 ذلؾ أماـ المجمس القضائي المختص.رفض و اليوما مف تاريخ األمر ب 15خالؿ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1)- Houria YESSAD, L’arbitrage commercial international, op.cit, p 53. 
 .386 -385، ص 2001، د ـ ج، الجزائر،اإلجراءات المدنيةقانوف محند أمقراف بوبشير،  (ــ2  
    . 227عمر زودة، المرجع السابؽ، ص  (ــ3  
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أما إف تأكد قاضي التنفيذ مف توفر الشروط الالزمة لقبوؿ التنفيذ مف حيث  /2            
تنفيذ الحكـ  ماال تشكيؿ محكمة التحكيـ أو قابمية النزاع لمتحكيـ، فإنو يوافؽ عمى طمب

في ىذه  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةف ألألي طعف غير قابؿ التحكيمي بموجب أمر 
 الحالة لـ يورد أي نص يسمح بالطعف في األمر الصادر بقبوؿ تنفيذ حكـ التحكيـ الداخمي.

ؽ إ ـ إ مف  1036المادة  وفؽالتقدـ  ميتـيمكف لكؿ طرؼ  وبصدور األمر بالتنفيذ       
إلى رئيس أمناء ضبط المحكمة ليتسمـ منو نسخة رسمية مميورة بالصيغة التنفيذية مف حكـ 

مف  600عددتيـ المادة  مف بيف السندات التي يتحوؿ ىنا إلى سند تنفيذيالذي  ،التحكيـ
وفي حالة صدور حكـ التحكيـ الداخمي مشموال بالنفاذ المعجؿ سواء كاف . نفس القانوف

تطبؽ بشأنو القواعد المتعمقة بالنفاذ ألطراؼ أو كاف قابال لإلستئناؼ، بموجب إتفاؽ انيائيا 
 .ؽ إ ـ إمف  1037وفؽ المادة المعجؿ لألحكاـ القضائية 

  ثانيا/ تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي:

كايرا ما يتالـز مصطمح "تنفيذ" أحكاـ التحكيـ الدولي بمصطمح "اإلعتراؼ" بيا.        
فاإلعتراؼ يعني إقرار القضاء الرسمي بأف الحكـ التحكيمي قد صدر عف ىيئة التحكيـ 
صحيحا مف حيث الشكؿ والموضوع، وبالتالي السماح لو بالدخوؿ في النظاـ القانوني لدولة 

 . (1)مطابقا لقواعدىاالقاضي لكونو جاء 

الخصـ الذي صدر حكـ التحكيـ ضده  القضاء إجبار أما التنفيذ فيو الطمب مف       
فاإلعتراؼ بالحكـ ال يعني األمر  عمى تنفيذ ما جاء فيو كرىا إلمتناعو عف التنفيذ الطوعي.

بتنفيذه، لكف لو صدر األمر بتنفيذه فمف الضروري أف يكوف قد تـ اإلعتراؼ بو مف الجية 
القضائية التي منحنو القوة التنفيذية. ألف إضفاء القوة التنفيذية يماؿ في حد ذاتو إعترافا مف 

مكانية تنفيذه جبرا  .(2)القضاء المختص بصالحية الحكـ وا 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .57-56فريدة حسيف، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
 .71إلياس عجابي، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
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ـ بحكـ التحكييتـ اإلعتراؼ  بحكم التحكيم التجاري الدولي:اإلعتراف طمب أ(        
بتوفر  ؽ إ ـ إمف  1051بناء عمى طمب المعني باألمر وفؽ المادة  التجاري الدولي

 شرطيف أساسييف ىما:
 

مرفقا  إذا أابت مف تمسؾ بيذا الحكـ وجوده وذلؾ عف طريؽ تقديـ أصؿ الحكـ/ 1       
أف تكوف ىذه الواائؽ محررة بالمغة  بإتفاقية التحكيـ أو بنسخ عنيما. ويجب

. اـ تودع بأمانة ؽ إ ـ إمف  8العربية أو مترجمة إلييا عمال بنص المادة 
ضبط المحكمة التي صدر حكـ التحكيـ في دائرة إختصاصيا أو بأمانة ضبط 

 .(1)محكمة محؿ تنفيذ الحكـ وذلؾ مف قبؿ الطرؼ الذي ييمو التعجيؿ
 

 التجاري الدولي غير مخالؼ لمنظاـ العاـ حكـ التحكيـبؼ إذا كاف اإلعترا/ 2       
مف حيث مباديء العدالة الدولية وقواعد األخالؽ واآلداب العامة وذلؾ الدولي 

  .في المعامالت التجارية

يرفع ىذا الطمب أماـ رئيس المحكمة  طمب تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي:ب(        
التي صدر الحكـ التحكيمي في دائرة إختصاصيا أو أماـ محكمة محؿ التنفيذ إذا كاف ىذا 

، وذلؾ في شكؿ ؽ إ ـ إمف  1051الحكـ قد صدر خارج الجزائر عمال بنص المادة 
 ريضة ليتـ الفصؿ فيو بموجب أمر. ع

شكؿ  يرفع طمب تنفيذ ىذا الحكـ في الدولي: عريضة طمب تنفيذ حكم التحكيم التجاري/ 1
والتي يجب أف تكوف مشتممة عمى وقائع وأسانيد  ؽ إ ـ إمف  311ممادة لعريضة طبقا 

الطمب مع تحديد موطف مختار لمطالب في دائرة إختصاص المحكمة المقدـ إلييا 
نفس مف  1052. ويجب أف ترفؽ ىذه العريضة بممؼ يتضمف حسب المادة (2)الطمب
 ة والتي ػصػة المختػائيػػية القضػػط الجػانة ضبػػودع بأمػػالتي ت (3)ؽػػوعة مف الواائػػمجموف ػالقان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مف ؽ إ ـ إ . 1053و  1052، 1051 أنظر في ذلؾ المواد (ــ1  
 .  225عمر زودة، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
 اؼ بحكـ التحكيـ التجاري الدولي.وىي نفس الواائؽ الطموبة لإلعتر  (ــ3  
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 ي:ػما يمػػؿ فيػػتتما
 أصؿ حكـ التحكيـ أو نسخة منو. -        
 أصؿ إتفاقية التحكيـ أو نسخة منيا. -        
المادة  الفقرة الاانية مف عمال بنص ترجمة رسمية ليذه الواائؽ إلى المغة العربية -        

 ؽ إ ـ إ.مف  8/2مف إتفاقية نيويورؾ والمادة  4

يتحقؽ قاضي التنفيذ مف وجود  ي:اري الدولالفصل في طمب تنفيذ حكم التحكيم التج/ 2
. فيذا القاضي وىو يمارس مياـ الحكـ التحكيمي ومف عدـ مخالفتو لمنظاـ العاـ الدولي

تو مماال لمسمطة العميا لمدولة الرقابة عمى حكـ التحكيـ التجاري الدولي إنما يقـو بذلؾ بصف
، وبالتالي ال يجوز لو التطرؽ (1)وليس بصفتو مماال لمسمطة  القضائية المكمفة بحؿ النزاع

نما عميو فقط إصدار أمره إما بقبوؿ طمب  إلى مراجعة الدعوى والفصؿ فييا مف جديد، وا 
 التنفيذ أو برفضو دوف المساس بحكـ التحكيـ.

  

ما إذا كنا  نميز ىنا بيف األمر الصادر بشأن اإلعتراف أو التنفيذ:الطعن في ج(        
أماـ أمر برفض اإلعتراؼ أو التنفيذ، أـ كنا أماـ أمر يقضي بقبوؿ اإلعتراؼ أو التنفيذ. اـ 

   نتطرؽ بعد ذلؾ إلى آاار الطعف في األمر باإلعتراؼ أو بالتنفيذ.  

قابال ىذا األمر يكوف  الطعن في األمر القاضي برفض اإلعتراف أو التنفيذ: -1
لإلستئناؼ أماـ المجمس القضائي المختص خالؿ شير واحد يبدأ حسابو مف تاريخ التبميغ 

حاالت  ؽ إ ـ إمف  1055المادة  وذلؾ دوف أف تضع الرسمي ألمر رئيس المحكمة.
عمى سبيؿ الحصر يؤسس عمييا اإلستئناؼ، مع اإلشارة إلى أف األمر الصادر  محددة

مف  1061بموجب ىذا اإلستئناؼ يكوف قابال لمطعف بالنقض حسب ما تنص عميو المادة 
 .(2)وفػػانػس القػنف
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1)- Sidi Mohamed IDRISSI AMRAOUI, op.cit, p 1. 

 مف ؽ إ ـ إ . 1061و  1057، 1055 أنظر في ذلؾ المواد (ــ2  
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قانوف اإلجراءات المدنية يميز  الطعن في األمر القاضي بقبول اإلعتراف أو التنفيذ: -2
ىنا بيف أحكاـ التحكيـ التجاري الدولي الصادرة خارج الجزائر، وبيف أحكاـ واإلدارية 

  التحكيـ التجاري الدولي الصادرة في الجزائر. 

ألمر باإلعتراؼ أو بتنفيذ حكـ التحكيـ التجاري اتتماؿ في التي الحالة األولى ففي        
باإلستئناؼ  ىذا األمر فييجوز الطعف ا ن، فيالدولي الصادر خارج الجزائر )األجنبي(

ىذا فيرفع  .(1)ؽ إ ـ إمف  1056بشرط توفر إحدى الحاالت الست المحصورة في المادة 
المجمس القضائي المختص خالؿ أجؿ شير واحد يبدأ حسابو مف تاريخ  ـأمااإلستئناؼ 

اإلستئناؼ ب بموجب الطعفالتبميغ الرسمي ألمر رئيس المحكمة. ويكوف القرار الصادر 
 .المذكورقانوف المف  1061 ادةمالقابال لمطعف بالنقض حسب 

لتجاري األمر باإلعتراؼ أو بتنفيذ حكـ التحكيـ ا التي تتماؿ في الحالة الاانيةأما        
إال بطريقة غير مباشرة  ىذا األمر يمكف الطعف في ال نايفالدولي الصادر في الجزائر، 

عند الطعف في الحكـ التحكيمي عف طريؽ دعوى البطالف. حيث تقضي المادة  وذلؾ
القاضي بتنفيذ حكـ التحكيـ التجاري الدولي الصادر في  بأف األمرؽ إ ـ إ مف  1058

الجزائر غير قابؿ ألي طعف ال بالبطالف وال باإلستئناؼ. إال أف الطعف بالبطالف في الحكـ 
ف كاف بحد ذاتو يترتب عنو بقوة القا نوف الطعف في أمر التنفيذ الذي سبؽ وأف صدر. وا 

محؿ نظر أماـ المحكمة عند الفصؿ في الطمب ففي ىذه الحالة يترتب بقوة القانوف تخمي 
تمؾ المحكمة عف الفصؿ فيو إلى غاية البت في دعوى البطالف. وىذا ما يعني أف حكـ 

صيغة التنفيذ أو اإلعتراؼ يكوف  التحكيـ التجاري الدولي الصادر في الجزائر والذي منح
إال في حالة مراجعة الحكـ ذاتو التي تؤدي إلى شؿ أار  ف أي مراجعة قضائية،محصنا م

 .(2)الصيغة التنفيذية لحيف بت القضاء في طمب إبطاؿ الحكـ التحكيمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىي نفس الحاالت التي يؤسس عمييا الطعف بالبطالف في حكـ التحكيـ التجاري الدولي الصادر في الجزائر، وذلؾ  (ــ1  
 .129-128البحث، ص ؽ إ ـ إ . أنظر شرح ىذه الحاالت في ىذا مف  1056إلى ـ  1058بموجب إحالة مف ـ 

 .26عبد الحميد األحدب، القضاء والتحكيـ )آفاؽ وتحديات(، المرجع السابؽ، ص  (ــ2  
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يترتب  التنفيذ:إلعتراف أو االصادر بخصوص اآلثار المترتبة عمى الطعن في األمر  -3
 الطعف وقؼ تنفيذ حكـ التحكيـ التجاري الدولي.ىذا عمى  ؽ إ ـ إمف  1060حسب المادة 

اؿ الطعف بالبطالف أو إال إبتداء مف إنقضاء آجحكـ مالتنفيذ الجبري ل ال تبدأ إجراءات حيث
إذ يجب عمى المحكـو لو القياـ بتبميغ األمر بالتنفيذ اـ إنتظار إنقضاء مواعيد  باإلستئناؼ،

اـ يتجو  ا مف تاريخ تبميغ األمر بالتنفيذ،الطعف )البطالف أو اإلستئناؼ( والتي يبدأ سرياني
نسخة رسمية  ؽ إ ـ إمف  1036أمناء الضبط ليتسمـ منو حسب المادة  بعد ذلؾ إلى رئيس

السند التنفيذي  ووبذلؾ يصبح بيف يدي ،مف حكـ التحكيـ تكوف مميورة بالصيغة التنفيذية
 .(1)نو مف الشروع في التنفيذ الجبريكَ مَ الذي ي  

لحؿ النزاعات  بعد عرض وتحميؿ إجراء التحكيـ كطريؽ إستانائي وبديؿفي األخير و        
يتضح أف التحكيـ التجاري الدولي قد صار بماابة طريؽ عادي أصمي لحؿ النزاعات 
التجارية الدولية، فيو يحسـ خالفات قائمة بيف أطراؼ مف جنسيات مختمفة خاضعة لقوانيف 
دوؿ مختمفة، وبالتالي فيو يحؿ مشكؿ تنازع القوانيف متبعا في ذلؾ الضمانات العامة 

الداخمي ال يعرؼ نفس ىذه المكانة، فدوره عد التجارة الدولية. لكف التحكيـ او لمتقاضي وق
اانوي مقارنة بدور قضاء الدولة نظرا لمضمانات التي يمنحيا ىذا األخير لممتقاضيف، فيذا 
التحكيـ كايرا ما تعمؿ الدوؿ عمى تنظيمو بموجب أحكاـ قانونية في حيف أنيا تضع قواعد 

 .(2)التجاري الدوليمرنة بخصوص التحكيـ 

والتحكيـ كطريؽ بديؿ عف القضاء في حؿ النزاعات قد صار إجراء بارزا في        
 عصرنا الحالي، خاصة فيما يتعمؽ بالتحكيـ التجاري الدولي الذي ساعد عمى إنتشاره رغبة

الوطنية المتعامميف اإلقتصادييف في التحرر قدر اإلمكاف مف القيود التي تفرضيا القوانيف 
  في مجاؿ التقاضي.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .235-234أنظر في ذلؾ عمر زودة، المرجع السابؽ، ص  (ــ1  
    2)- Voir Daniel COHEN, op.cit, p 1-2.     
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والتحكيـ بصفة عامة إذا كاف متوفرا عمى حسف نية أطرافو وعمى كفاءة المحكـ،        
فإنو سيحقؽ ال محالة معظـ المزايا المترتبة عمى إجراء أحد الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات 

وفي سرية تامة بعيدا  كسرعة الفصؿ في النزاع بإجراءات بسيطة وغير معقدة وبأقؿ تكمفة
، وىو ما يجعمو بحؽ طريقا بما يحافظ عمى العالقات الودية بيف األطراؼ عف جو العالنية

أنو يتـ خارج سياؽ الدعوى القضائية عمى و بديال عف القضاء في حؿ النزاعات خاصة 
وء إلييما إال بمناسبة رفع ػائييف المذيف ال يتـ المجػمح والوساطة القضػعكس كؿ مف الص

   .اءػػاـ القضػػدعوى أم



 
 

 

 ةـماتــــخ
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وبناء عمى ما تقدم في العرض نتوصل إلى أن المشرع الجزائري قد أخذ بالصمح        
تماشيا مع تطور المجتمع  قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةوالوساطة والتحكيم بموجب 

بكل أبعاده وأيضا إلتحاقا منو بركب البمدان التي أحدثت ثورة عمى نظاميا القانوني 
 والقضائي في أخذىا لمطرق البديمة لحل النزاعات.

فيذه الطرق جاءت لتفادي التعقيدات المصيقة بإجراءات التقاضي وإلختصار أمد       
أن كادت  يل تيافت الدول عمى األخذ بيا إلىبدل لكالخصومة، وقد أثبتت نجاعتيا في ذ
متحكيم الدولي نظرا لما تحققو من مرونة من ما بالنسبة لتصير وسائل أصمية لحل النزاع ك

مما جعل العديد من المؤلفين يعتبرون أن الدولة  ،حيث اإلجراءات المتبعة والقواعد المطبقة
 الة الصارمة إلى العدالة المينة. الحالية قد إنتقمت بشأن حل النزاعات من العد

تم فال سبيل لممفاضمة بينيا، وبما أنيا تونظرا لميدف الذي ترمي إليو ىذه الطرق        
فإن ليم إتباع اإلجراء األكثر مالءمة لحل نزاعيم ما دامت كميا تحقق  الخصوم ابرض

 أساس تفادي التعقيدات المصيقة بإجراءات التقاضي. مجموعة من المزايا التي تقوم عمى

وبإعتبار أن كل من الصمح والوساطة والتحكيم من طرق حل النزاعات فإنيا تنافس        
قضاء الدولة في ىذا الدور، إال أنيا ال تقوم مقام الدعوى القضائية من حيث الضمانات 

رج سياق القضاء. كما أن ىذه الطرق التي تحققيا خاصة فيما يتعمق بالتحكيم الذي يتم خا
ومع أنيا بديمة عن المجوء إلى القضاء إال أنيا ال تستبعد تدخل القاضي بشكل كمي. 

سياق في  قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةفالصمح والوساطة يتم المجوء إلييما بموجب 
يتو تكون قائمة عمى ىذه الطرق من حيث أن الصمح يتم الدعوى القضائية، أي أن وال

طراف أمام القاضي أو بمبادرة منو، كما أن الوساطة يتم عرضيا من قبمو في بإتفاق األ
بداية الدعوى، بل وحتى التحكيم الذي يتم خارج سياق الدعوى القضائية ال يستبعد تدخل 

 م ــذ الحكــر لتنفيـدار أمـة إستصــالـي حـا فـو كمأنــيا بشـة التي يمارسـابــي من حيث الرقـاضــالق
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التحكيمي أو في حالة مساعدة القضاء لو فيما يخص مثال الصعوبة في تشكيل الييئة 
ال يعني أبدا تخمي الدولة عن  ليذه الطرقالتحكيمية. وىو ما يفيم منو أن تبني المشرع 

العدالة بين أفرادىا حماية  تحقيق في العمل عمىسمطتيا ومياميا في حل النزاعات و 
 قوقيم ولحقوق المجتمع ككل.حل

فالمجوء إلى الطرق البديمة لحل النزاعات يعتمد بالدرجة األولى عمى مرونتيا        
وبساطتيا مما يسيل تطبيقيا عمى مختمف القضايا لما ينطوي عمى ذلك من تيسير الحوار 

ودي يرضييم دون اإلخالل بما يربط والتفاوض بين الخصوم، وبالتالي التوصل إلى حل 
 وروابط. بينيم من عالقات

الطرق يعود بالنفع العام عمى مرفق القضاء الذي يتخمص ىذه كما أن المجوء إلى        
ن ـر مــائية ويوفــات القضـى الجيـغط عمـايا، فيخفف الضــم القضــن عبء تراكـميا مــبفض

م، بوظائفيم والتركيز عمى القضايا المعروضة عمييوقت القضاة مما يسيل عمييم القيام 
عمميم وبالتالي تحقيق فعالية مرفق القضاء مما يرسي ثقة  شأنو تحسينوىو ما من 

 و.ـين فيـالمتقاض

الطرق في المقام األول عمى حسن نية الخصوم في السعي الفعمي ىذه ويعتمد نجاح        
إطالة أمد  إن كان الغرض من المجوء إلييا يتمثل في يجاد حل ودي لمنزاع، وبالتاليإل

التقاضي أو لكسب الوقت قبل مواصمة إجراءات الدعوى أمام القضاء فإن ذلك يحد من 
 يا.فعاليتيا، وال يزيد إال من حدة تأزم العالقة بين الخصوم وال يحقق المزايا المرجوة من

خص الوساطة والتحكيم عمى الطرف في المقام الثاني فيما يكما يعتمد نجاحيا        
عد طرفا أساسيا، وبالتالي يشترط ي  من الوسيط والمحكم، فيذا الغير  الثالث المتمثل في كل

فيو أن يكون مستقال وحياديا غير منحاز ألي خصم، وكفؤا لمقيام بالميام المنوطة بو وىو 
 ما من شأنو تحقيق فعالية ىذه الطرق في حل النزاعات بشكل ودي.
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فمن الميم التشجيع عمى  البديمة لحل النزاعات ونظرا لممزايا التي تحققيا ىذه الطرق       
 المجوء إلييا والعمل عمى تفعيميا وذلك كما يمي:

العمل عمى ترسيخ ثقافة المجوء إلى ىذه الطرق، ويتعمق األمر في ىذه الحالة  -1       
 بكل من القضاة والمواطنين عمى السواء.

موظفون عموميون مكمفون أساسا بحل النزاعات، وىم يتمتعون بييبة فالقضاة ىم        
وبمكانة خاصة في المجتمع، لذا فمن المؤسف أن نجد قاضيا ال يعي أىمية الطرق البديمة 

فعمميا ال يبادر القاضي بالصمح وال يعرض الوساطة إال بوجود نص يمزمو  .لحل النزاعات
ال بذلك، فالقضاة ال يبادرون  بالصمح إال في دعاوى الطالق ألن القانون يمزميم بذلك وا 

من ق إ م إ الذي يجيز ليم  4متجاىمين مضمون نص المادة  ،تعرض حكميم لمطعن
إجراء الصمح أثناء سير الخصومة وفي أي مادة كانت وليس في قضايا الطالق فقط. 

عرضيا عمى الخصوم ونفس الشيء بالنسبة لموساطة فمو لم يفرض المشرع عمى القاضي 
 4كانت في طي النسيان مثميا في ذلك كمثل الصمح المنصوص عميو في المادة ربما ل

 . السـالفـة الذكـر

فيم ذلك ولأما بالنسبة لممواطنين فأغمبيم ال يعرف حتى بوجود ىذه الطرق البديمة        
إمتالكيم ألي فكرة يمجؤون إلى القضاء عازمين عمى إستصدار حكم فاصل في النزاع دون 

وىنا  ا وبالمزايا التي تحققيا.عمى إمكانية حمو بطريقة ودية، لذا فمن الميم تعريفيم بي
يظير الدور الفعال الذي يمكن لممحامي أن يمعبو في نشر ثقافة المجوء إلى ىذه الطرق، 
فيوضح لموكمو معناىا ويشجعو عمى األخذ بيا. كما عمى القاضي عرضيا عمى الخصوم 

 بذل ولو القميل من الجيد لتعريفيم بيا وحثيم عمى إجرائيا.عميو لماثمين أمامو و ا

إقامة الدراسات والممتقيات حول ىذه الطرق سواء عمى المستوى الوطني أم  -2       
تبادل الخبرات واألخذ من تجارب الدول السباقة في تبنييا. وىذا باإلضافة بغرض الدولي 

  إلى تشجيع المؤلفين في الكتابة عنيا بغرض شرحيا لمساعدة طمبة القانون عمى فيميا.
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كما عمى المشرع رفع الغموض الذي يكتنف المواد المنظمة ليذه الطرق البديمة  -3       
بإجراء التحكيم عمى النزاع اإلداري بصفة إستثنائية، كما لحل النزاعات. فمثال إن سمح 

سمح أيضا بإجراء الصمح عمى ىذا النزاع فيما يتعمق فقط بمادة القضاء الكامل، فمماذا لم 
، خاصة وأن ىذا األمر قد ةاإلداري لقضايايفصل أيضا في مسألة إجراء الوساطة عمى ا

عمى المجوء إلى الوساطة في المادة في الجزائر إلى مؤيد ومعارض  قسم دارسي القانون
ر عمى قضاة مجمس الدولة ظار صدور نص قانوني يوضح ذلك، يجداإلدارية. وفي إنت

    التحرك إلصدار إجتياد قضائي بخصوص ىذه المسألة.

النزاعات  وفي األخير وبناء عمى ما تقدم، تظير األىمية البالغة لمطرق البديمة لحل       
سواء تمت في سياق القضاء أم خارجو، نظرا لما تحققو في الحفاظ عمى الروابط والعالقات 

ص وجود النقائيساىم في تحقيق السمم اإلجتماعي، رغم  اإلجتماعية واإلقتصادية، مما
فإنيا  ذلك معإلى حداثة أخذ الجزائر بيا، و  والغموض في األحكام المنظمة ليا والذي يرجع

 .ادرة تستحق التشجيعتظل ب



 
 

 

 ـــقـــالحــم



 (1ملحق رقم )
 
 

 الجوهىرٌت الجزائزٌت الدٌوقزاطٍت الشعبٍت
 انًـٛهح لضاء يجهؾ 

 ؿٛض٘ ػٛـٗ يذكًح 

 لـى شؤٌٔ األؿــغج

 2012لضٛح:......./

 خــــــــــــــــــــــاولت الصلـــــــــــز هحــــــهحض

 
 ......نـُح أنفٍٛ ٔإثُٗ ػشغ.....تراعٚز :............يٍ شٓغ:...    

 عئٛؾ لـى شؤٌٔ األؿغج تًذكًح ؿٛض٘ ػٛـٗ . َذٍ انـٛـــض : ياٚض٘ إتغاْٛى 

 تًـاػضج انـٛض: ...........................................................أيٍٛ انضثظ .
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 الودعـــــــً)ة(:

 ...................... ت....انًٕنٕص)ج( تراعٚز............................................................................ 

ألتّٛ)ا(:.........................ٔ أيّ)ا(:......................................دايم)ج( تطالح انرؼغٚف )عؽ( 

 ............. تراعٚز:......../........./............على:.....................انصاصعج ػٍ صائغج:.....................

 ............................................................................................................:زحــص والذي

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 )ج(إيضاء ٔ تصًح انًضػٙ

 

 :الودعى علٍه)ا(
 ......................... ـتتراعٚز.............................انًٕنٕص)ج( .................................................

ألتّٛ)ا(:.........................ٔ أيّ)ا(:......................................دايم)ج( تطالح انرؼغٚف )عؽ( 

 ...../........./............على:.....................انصاصعج ػٍ صائغج:................................. تراعٚز:...

 ..........................................................................................................زح:ــو الذي ص

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

 إيضاء ٔ تصًح انًضػٗ ػهّٛ)ا(

 

 مضيناه نحن الرئيس و أمين الضبط.إثباتا لذلك حررنا ىذا المحضر بالزمان و المكان المذكورين أعاله و تميناه عمى األطراف و لصحتو أ

 أمين الضبط                                                                                                       الرئيــس



 

 (2ملحق رقم )
 

 

 

 

 الجوهىرٌت الجزائزٌت الدٌوقزاطٍت الشعبٍت
 يجهؾ لضاء انشهف

 يذكًح ػٍٛ انضفهــٗ

 لـى شؤٌٔ األؿــغج

 1586/2010ح لضٛ

 خــــــــــــــــــــــالصل ــــــز عدمهحض

 

 

 
 َٕفًثغ نـُح أنفٍٛ ٔ ػشغج. يٍ شٓغ:  انراؿغ تراعٚز :    

 ـٗػٍٛ انضفهـعئٛؾ لـى شؤٌٔ األؿغج تًذكًـح .........َذٍ انـٛـــض : ٔػاَٙ ذٕفٛك   

 .أيُٛــــــح انــــضثظ .......................................تًـاػضج انـٛضج: كٕشٛخ ؿًاح.

 

 يٍ لإٌَ األؿغج ، 49تؼض االطالع ػهٗ انًاصج  

 ٔ يا ٚهٛٓا يٍ لإٌَ اإلجغاءاخ انًضَٛح ٔ اإلصاعٚح ، 443ٔ   439ٔ  04ٔ تؼض االطالع ػهٗ انًٕاص 

 لًُا تانـؼٙ إلجغاء يذأنح انصهخ فٙ جهـح ؿغٚح تٍٛ طغفٙ انمضٛح انًغفٕػح أيايُا تٍٛ، 

 

 :الودعـــــــً

 )ح و(

  2010-10-26أجم جهـح انصهخ ٔ انًٕافمح نـ  يـثما يٍ سالل انرٕاعٚز انًذضصج نّدضغ  ٔانظ٘

 ٔ02-11-2010 ٔ  09-11-2010 

 

 

 

 االودعى علٍه
 )خ ف(

 .ػٍ انذضٕع نجهـاخ انصهخ انًؼيغ ػمضْا تانرٕاعٚز انًشاع إنٛٓا أػالِ دٙ ذغٛثٔ انر

 

ذغٛة انًضػٙ فٙ آسغ جهـح يٍ أجم ؿًاػّ، ٔ َظغا نرغٛة انًضػٗ ػهٛٓا ػٍ دضٕع جهـاخ انصهخ، ٔ 

 فرى ذذغٚغ ْظا انًذضغ تؼضو انرٕصم انٗ َرٛجح يٍ يذأنح انصهخ تٍٛ طغفٙ انضػٕٖ.

 
 

 و لصحتو أمضيناه نحن الرئيس و أمين الضبط. كورين أعاله ،إثباتا لذلك حررنا ىذا المحضر بالزمان و المكان المذ
 أمين الضبط                                                                                                       الرئيــس

 

 

 



 (3ملحق رقم )
 

 
 

 الجوهىرٌـت الجزائزٌـت الدٌوقزاطٍـت الشعبٍـت

 

 هجلس قضاء سعٍدة

 هحـكوـت ســعــٍــدة

 القــســن الــوـــدًً

 

 على انمضٛح:                 

 

 الوساطةإجراء محضر عرض و قبول 

 

يٍ شٓغ يا٘؛ ػمضخ يذكًح نهراؿغ ػشغج فٙ ؿُح أنفٍٛ ٔ ذـؼح ٔ فٙ ٕٚو األدض  انًٕافك 

 ؿؼٛضج جهـرٓا انؼالَٛح تًمغْا انكائٍ تـؼٛضج.

 رئٍس الوحكوت .....................   ـ تحت رئاسـت السٍـد )ة( /.

 أهـٍـي الضـبــظ.....................  بـوساعـدة السـٍـد )ة( /.ـ و 

 يٍ لإٌَ اإلجغاءاخ انًضَٛح ٔ اإلصاعٚح. 994ـ تؼض اإلطالع ػهٗ انًاصج 

 

تراعٚز  -انمـى انًضَٙ –ـ تؼض اإلطالع ػهٗ انمضٛح انًـجهح تأياَح ضثظ يذكًح ؿؼٛضج 

  2009على......./ ..............................ذذد

 ذى ػغض ػهٗ:

ـ انًضػٙ ) ْٕٚح كايهح( صادة )ج( ب.خ.ٔ/ ع.ؽ على...................انصاصعج 1ـ

ػٍ............................تراعٚز........................ إجغاء انٕؿاطح ٔ أتضٖ لثٕنّ نٓظا 

 اإلجغاء.

على...................انصاصعج انًضػٗ ػهّٛ) ْٕٚح كايهح( صادة )ج( ب.خ.ٔ/ ع.ؽ  ـ2ـ

ػٍ............................تراعٚز........................ إجغاء انٕؿاطح ٔ أتضٖ لثٕنّ نٓظا 

 اإلجغاء.

 و علٍه فإى الوحكوت

 ذشٓض نطغفٙ انشصٕيح تمثٕنًٓا إجغاء انٕؿاطح فٙ انمضٛح انًشاع إنٛٓا أػالِ.

 ٔلؼُاِ يؼٛح أيٍٛ انضثظ ٔ أطغاف انشصٕيح. إثثاذا نظنك دغعَا ْظا انًذضغ انظ٘

 

 الودعى علٍه                  الودعً                أهٍي الضبظ            الزئـٍـس 

 
 



 

 

 مجلس قضاء سعيدة

 محـكـمة  سعيدة

 

 القسم  المدني

 

 
 125/2002رقم القيد: 

  
 34/2006رقم الجدول: 

 
 

 12/05/2002أمـر في: 

 

 
انًضػٙ ٔ ذـهًّٛ ذى إسطاع 

َـشح يٍ األيغ تراعٚز 

19/05/2009 

 أيٍٛ انضثظ

 

 

 

 
ذى إسطاع انًضػٗ ػهّٛ ٔ 

ذـهًّٛ َـشح يٍ األيغ 

 19/05/2009تراعٚز 

 أيٍٛ انضثظ

 

 

 

 
ذى إسطاع انٕؿٛظ ٔ ذـهًّٛ 

َـشح يٍ األيغ تراعٚز 

19/05/2009 

 أيٍٛ انضثظ

 (4ملحق رقم )

 

الشعبيةالجمهورية الجزائريـة الديمقراطية   

 بـاسـم الشعب الجزائـري

 

 أمـــر بتعيين وسيط قضائي

 

من شهر ماي؛ عقدت للتاسع عشرة في سنة ألفين و تسعة و في يوم األحد  الموافق 

 محكمة سعيدة جلستها العالنية بمقرها الكائن بسعيدة.

 رئيس المحكمة ......................   ـ تحت رئاسـة السيـد )ة( /  

 أمـيـن الضـبــط......................   ـ و بـمساعـدة السـيـد )ة( / 

 
 -انمـى انًضَٙ –ـ تؼض اإلطالع ػهٗ انمضٛح انًـجهح تأياَح ضثظ يذكًح ؿؼٛضج 

 2009تراعٚز ..............................ذذد على......./

 بين: 
انًثاشغ انشصاو تٕاؿطح األؿراط ـ انًضػٙ ................................... 1ـ

.................... 

 من جهة

انًضػٗ ػهّٛ ............................. انًثاشغ انشصاو تٕاؿطح األؿراط  ـ2ـ

...................................... 

 من جهة أخرى  

يٍ لإٌَ اإلجغاءاخ انًضَٛح ٔ  1005إنٗ  994ػهٗ انًٕاص يٍ  ـ تؼض اإلطالع

 اإلصاعٚح.

 انًؤعر فٙ... 09/100ـ تؼض اإلطالع ػهٗ أدكاو انًغؿٕو انرُفٛظ٘ على 

 ٔ لثٕل انشصٕو إلجغاء انٕؿاطح. ضـ تؼض اإلطالع ػهٗ يذضغ ػغ

 نأمر بما يلي
نُؼاع انًضَٙ انًُشٕع تٍٛ ٚؼٍٛ انـٛض/ ......................ٔؿٛطا لضائٛا فٙ ا /1

طغفٙ انضػٕٖ ٔ ْظا نرهمٙ ٔجٓح َظغ كم ٔادض يًُٓا ٔ يذأنح انرٕفٛك تًُٛٓا 

 نرًكُٛٓى يٍ إٚجاص دم نهُؼاع.
نهٕؿٛظ يٓهح شٓغاٌ ذـغ٘ يٍ ذاعٚز صضٔع ْظا األيغ إلَجاػ يًٓرّ؛ ػهٗ أٌ / 2

 .22/07/2009ذغجغ انمضٛح إنٗ انجضٔل نجهـح 
عئٛؾ انمـى كراتٛا تًا ذٕصم إنّٛ األطغاف يٍ إذفاق أٔ ػضيّ  ػهٗ انٕؿٛظ إسثاع/ 3

 ػُض إَٓاءِ نًًٓرّ.

ٔ فٙ دانح اإلذفاق، ػهٗ انٕؿٛظ ذذغٚغ يذضغا ٚرضًٍ يذرٕٖ اإلذفاق ٔ ٕٚلغ يٍ 

 طغفّ ٔ انشصٕو.

  ذثهغ َـشح يٍ ْظا األيغ فٕعا إنٗ انشصٕو ٔ انٕؿٛظ يٍ طغٚف أيٍٛ انضثظ. /4
ػهٗ  09/100يٍ انًغؿٕو انرُفٛظ٘ على  11تًفٕٓو انًاصج فٙ دال ٔجٕص ياَغ / 5

 انٕؿٛظ ٔ / أ انشصٕو إسطاع عئٛؾ انمـى فٕعا.

تظا صضع ْظا األيغ ٔ أفصخ تّ جٓاعا فٙ انٕٛو ٔ انشٓغ ٔ انـُح انًظكٕعج أػالِ ٔ 

 نصذرّ أيضاِ كم يٍ انغئٛؾ ٔ أيٍٛ انضثظ.

  أمين الضبط                                                     الرئـيـس 



 

 

 

 

 قـائوـت الوزاجـع
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 المراجـــع باللغـــة العـــربية (ــ1

 تب:ـــكـال أوال/  

 .2005اإلسكندرية،  ح القضائي، دار الجامعة الجديدة،، الصماألنصاري حسن النيداني -1

، منشأة المعارف، اإلسكندرية، بعة الخامسةطال، التحكيم اإلختياري واإلجباري، أحمد أبو الوفا -2
1987. 

، المبادئ األساسية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ديوان المطبوعات حسين فريجة -3
 . 2010الجامعية، الجزائر، 

، موسوعة التحكيم التجاري الدولي )في منازعات المشروعات الدولية خالد محمد القاضي -4
 .2006الشروق، القاىرة،  المشتركة(، دار

 . 2007دار ىومة، الجزائر،  بعة الثانية،طال، الصمح في المادة اإلدارية، شفيقة بن صاولة -5

ون ذكر سنة ز في قانون التجارة الدولية، الدار العممية الدولية، األردن، دي، الوجطالب حسن موسى -6
 ر.ــــالنش

 .1995والداخمي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ، التحكيم الدولي عبد الحميد المنشاوي -7

، منشورات بغدادي، الثانية بعةطال، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، شرح عبد الرحمن بربارة -8
 . 2009الجزائر، 

إحياء التراث العربي، لبنان،  (، دار5زءالوسيط في شرح القانون المدني )ج، عبد الرزاق السنهوري -9
 . النشر دون ذكر سنة

الجديد ترجمة لممحاكمة العادلة، موفم لمنشر،  قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، عبد السالم ذيب -10
 .2009الجزائر، 

، األسس العامة لمعقود اإلدارية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، عبد العزيز عبد المنعم خميفة -11
2005. 
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التجاري الدولي والداخمي )تشريعا وفقيا وقضاء(، مكتبة مدبولي، ، التحكيم عبد المنعم دسوقي -12
 .1995القاىرة، 

، التحكيم )التحكيم اإلختياري، التحكيم اإللزامي، التحكيم في عبد الهادي عباس وجهاد هواش -13
 .1982المنازعات الدولية والتحكيم في التجارة الدولية(، دار األنوار، دمشق، 

)دراسة مقارنة(، دار  التحكيم في منازعات العقود اإلدارية في القانون الجزائري ،عبد الوهاب قمر -14
 . 2009المعرفة، الجزائر، 

 .2008مكان النشر، ذكر ، شرح وجيز لقانون األسرة الجديد، مطبعة طالب، دون فضيل العيش -15

منشورات بغدادي، ، الصمح في المنازعات اإلدارية وفي القوانين األخرى، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -16
 .دون ذكر سنة النشرالجزائر، 

ثباتيا في ضوء إجتيادات مجمس الدولة ، دار ىومة، الجزائر، فضيل كوسة -17 ، الدعوى الضريبية وا 
2011. 

الوساطة في حل النزاعات، )ترجمة  ، عندما يحتدم الصراع: دليل عممي إلستخدامكارل أ. سميكيو -18
 .1999عال عبد المنعم(، الدار الدولية لمنشر والتوزيع، القاىرة، 

(، دار ىومة، بوزريعة، 1زء، المنتقى في قضاء مجمس الدولة )جلحسين بن شيخ آث ممويا -19
2002. 

(، دار ىومة، بوزريعة، 2زء، المنتقى في قضاء مجمس الدولة )جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -20
2004. 

، بن عكنون، يوان المطبوات الجامعية(، د2زءج، الوجيز في اإلجراءات المدنية )محمد إبراهيمي -21
2001. 

 .2009، الوسيط في المنازعات اإلدارية،  دار العموم ، عنابة، محمد الصغير بعمي -22

(، منشأة المعارف، 1زء، شرح القانون المدني )جمحمد عمي سكيكر ومعتز كامل مرسي -23
 .2005اإلسكندرية، 
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، التحكيم التجاري الدولي )دراسة في قانون التجارة الدولية(، دار النيضة العربية، محسن شفيق -24
 .1998اإلسكندرية، 

 .2001المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، قانون اإلجراءات محند أمقران بوبشير -25

، يوان المطبوعات الجامعية، دالطبعة الرابعة ،، النظام القضائي الجزائريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -26
   .  2005الجزائر، 

الخاصة الدولية والداخمية ، التحكيم في العالقات مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال -27
 .1998(، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان، 1زء)ج

راءات اإلدارية(، دار ــدنية واإلدارية )اإلجـراءات المـون اإلجــرح قانـط في شــ، الوسيقرــل صــنبي -28
 .2009اليدى، الجزائر، 

  .2001، قانون األسرة، دار ىومة، الجزائر، يوسف دالندة -29

 

 األطروحات والمذكرات: ثانيا/  

 :األطروحات( أ   

لنيل درجة دكتوراه دولة بقسم الفقو وأصولو،  أطروحةون، الصمح في الشريعة والقان، وانشتاسم بمق -1
كمية أصول الدين والشريعة والحضارة، جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية، قسنطينة، 

2000-2001. 

، نظام التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية )دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل رشيد واضح -2
شيادة دكتوراه في العموم، تخصص قانون، كمية الحقوق، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 

2010 ، 

، ونـانـالقوراه في ـي والرقابة القضائية، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتـم التحكيمـ، الحكرــم بشيـسمي -3
 .2013-2012نة، ــر، باتــاج لخضــة الحــعـياسية، جامــوم الســوق والعمــة الحقـكمي



 المراجع                                                                                                   
 

152 
 

 :المذكــراتب(    

، عقد الصمح، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في العقود والمسؤولية، كمية الحقوق الطاهر برايك -1
 .2002-2001والعموم اإلدارية، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

، دولة القانون ودور القاضي اإلداري في تكريسيا في الجزائر، مذكرة لنيل فيصل قاضيأنيس  -2
شيادة الماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات اإلدارية والسياسية، كمية الحقوق، جامعة 

 . 2010-2009منتوري، قسنطينة، 

م التجاري الدولي، مذكرة لنيل ، األمن القانوني لإلستثمار في الجزائر عن طريق التحكيحسان بقة -3
تخصص القانون العام لألعمال، كمية الحقوق، جامعة  ،فرع القانون العام ،شيادة الماجستير

 .2010عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

، اإلطار القانوني لمتحكيم اإللكتروني )دراسة مقارنة(، أطروحة مكممة رجاء نظام حافظ بني شمسه -4
، جامعة النجاح الوطنية ،الماجستير في القانون الخاص، كمية الدراسات العميالمتطمبات درجة 

 . scholar.najah.edu موقع ، منشورة عمى ال2009فمسطين، 

، الوساطة في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير ساجية بوزنة -5
انون العام لألعمال، كمية الحقوق والعموم في القانون، فرع القانون العام، تخصص الق

 . 2012-2011السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

، دور القاضي في التحكيم، بحث لنيل شيادة الماجستير في قانون األعمال، كمية سميم بشير -6
 .2003الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

وذجا(، ـم نمـمنازعات العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي )التحكي، الطرق البديمة لحل سناء بولقواس -7
دارة عامة، ـوم القانونية، تخصـتير في العمـدم لنيل شيادة الماجسـبحث مق ص قانون إداري وا 
 . 2012-2010ر، باتنة، ـوق والعموم السياسية، جامعة الحاج لخضـكمية الحق

حكيم الدولي الصادرة في المجال االستثماري بالجزائر، بحث ، التنفيذ الجبري ألحكام التفريدة حسين -8
لنيل درجة ماجيستير في القانون، تخصص قانون التنمية الوطنية، جامعة مولود معمري، تيزي 

 .2000-1999وزو، 
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، إجراءات التحكيم التجاري الدولي في القانون المقارن والقانون الجزائري، مذكرة نسرين كروم -9
دة، ــــب، البميـد دحمــــــعة سعـــوق، جامــــــة الحقــــال، كميــــون األعمــص قانــتخصر، ــماجستي
2005-2006. 

، الصمح كإجراء لحسم الخالفات أمام القضاء في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل نضال سالمي -10
 .2010-2009شيادة الماجستير تخصص القانون الدولي، كمية الحقوق، جامعة وىران، 

 

 :أعمال الملتقياتو االتـثالثا/ المق  

 :المــقــاالت( أ    

، ، نشرة المحامي، الرقابة القضائية عمى إجراءات التحكيم في القانون الجزائري الجديدأحمد الورفمي -1
 .  24-11، ص ص 2009، 9، عدد صادرة عن منظمة المحامين بسطيف

 منشور عمى الموقع  البديمة لحل النزاعات وعالقتيا بالقضاء، ، مدى فعالية الوسائلأحمد أنوار ناجي -2
www.majalah.new.ma ،دون ترقيم الصفحات. 

 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، النظام القانوني لمتحكيم التجاري الدولي في ظل إلياس عجابي -3
 ،3عدد  ، جامعة الجزائر،، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية اإلقتصادية والسياسيةالجديد
 .75- 55، ص ص 2010

 منشور عمى الموقع ، دور المحامي في إنجاح الوساطة القضائية،أمحمد برادة غزيول -4
www.sudanlaws.net ،دون ترقيم الصفحات. 

،  diwanerb2.com منشور عمى الموقع النزاعات، ، الوساطة في تسويةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5

 دون ترقيم الصفحات.

 ، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية اإلقتصادية والسياسية،، التحكيم وحصانة الدولةحسين العيساوي -6
 .522-489، ص ص 2011، 3عدد  ،جامعة الجزائر

http://www.majalah.new.ma/
http://www.majalah.new.ma/
http://www.sudanlaws.net/
http://www.sudanlaws.net/
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المجمة الجزائرية  واإلدارية، ةقا لقانون اإلجراءات المدنيـــاري الدولي طبــم التجــ، التحكيحورية يسعد -7
، ص ص 2010 ،1دد ــع زائر،ـــــــــعة الجــجامية، ـــياســــــادية والســــــــية اإلقتصـــوم القانونــــــلمعم

313-327. 

 وقعــــور عمى المــــــــمنش وية النزاعات المدنية،ـــــــ، الوساطة لتسمصطفى سعيد موسى خالد -8
www.lawjo.net ،دون ترقيم الصفحات .    

، 4عدد  ، دفاتر السياسة والقانون،، الوساطة القضائية في التشريع الجزائريخيرة عبد الصدوق -9
  .109 -104ص ص ، dl.dropboxusercontent.com ، منشور عمى الموقع 2011

، اآلثار اإليجابية إلتفاق التحكيم التجاري وفق أحكام القانون األردني والمقارن، رضوان عبيدات -10
 .دون ترقيم الصفحات، twww.lawjo.neمنشور عمى الموقع 

، 9، عدد ة مجمس الدولة، مجم، قراءة أولية لقانون اإلجراءات المدنية واإلداريةرمضان غناي -11
 .50 -35، ص ص 2009

)محاضر الصمح والوساطة كسندات تنفيذية وفق  الطرق البديمة لحل النزاعات، شريفة ولد شيخ -12
، صادرة عن كمية والعموم السياسية(، المجمة النقدية لمقانون انون اإلجراءات المدنية واإلداريةق

 .134 -90، ص ص 2012 ،2عدد  معة مولود معمري بتيزي وزو،الحقوق لجا

، جامعة مجمة العموم القانونية، قانون التحكيم المغربي في محيطو المغاربي، عبد اإلله برجاني -13
 .163-109، ص ص 2009 ،13عدد  عنابة،

، صادرة عن منظمة (، نشرة المحاميوالتحكيم )آفاق وتحديات، القضاء عبد الحميد األحدب -14
 . 28-23، ص ص 2010، 11، عدد المحامين بسطيف

 منشور عمى الموقع ، الوسائل البديمة لمتقاضي في القانون المغربي،عبد الرزاق عريش -15

marocdroit.com  ،27-1ص  ص. 

 عـوقـــــى المــور عمــــمنش رب،ـــــة بالمغـاقيـــــــة اإلتفــــاطـــام الوســـــ، نظجةـد غميـــد المجيــعب -16

www.lasportal.org  ،131-113ص  ص. 

http://www.lawjo.net/
http://www.lawjo.net/
http://www.lawjo.net/
http://www.lasportal.org/
http://www.lasportal.org/
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، 9، عدد صادرة عـن منظمة المحامين بسطيف رة المحامي،ـ، نش، الوساطة القضائيةي لوشانعم -17
 .26 -25، ص ص2009

، دور الوسائل البديمة في تسوية نزاعات الممكية الفكرية، منشور عمى حديثة الجازيعمر مشهور  -18

                                   .دون ترقيم الصفحات ،www.aljazylaw.com الموقع

صادرة عن منظمة  ،اميالمحنشرة المنازعات اإلدارية،  ، التحكيم فيمصطفى تراري تاني -19
 .10-9، ص ص 2009، 9، عدد ن بسطيفالمحامي

، اآلليات والوسائل البديمة لحسم منازعات العقود التجارية، منشور عمى هاني محمد البوعاني -20
  . دون ترقيم الصفحات ،www.arabruleoflaw.orgالموقع 

 

 :أعمال الملتقياتب(    

جراءات تعيين أحمد عمي محمد الصالح -1 الممتقى  وفقا لمقانون الجزائري، الوسيط القضائي، شروط وا 
 منشور عمى الموقع ،2009جوان  16و 15الجزائر، يومي  الدولي حول ممارسات الوساطة،

www.crjj.mjustice.dz ، 9 -1ص ص. 

، دور القاضي في الصمح والتوفيق بين األطراف عمى ضوء أحكام قانون اإلجراءات حميمة حبار -2
جوان  16و 15، عدد خاص باليومين الدراسيين ، مجمة المحكمة العمياالمدنية واإلدارية الجديد

 .622 -597 ، ص ص2008(، 2عن الطرق البديمة لحل النزاعات )ج

ة، ــاطـات الوســــول ممارســـــقى الدولي حــ، الممتزاع اإلداريـــة والنـاطــالوس ،اولةــقة بن صــشفي -3
دون ، www.crjj.mjustice.dz  منشور عمى الموقع ،2009جوان  16و 15الجزائر، يومي 
 .ترقيــم الصــفحات

، عدد خاص باليومين الجديد، مجمة المحكمة العميا، قانون التحكيم الجزائري عبد الحميد األحدب -4
  .216-21، ص ص 2008(، 1جعن الطرق البديمة لحل النزاعات )جوان  16و 15الدراسيين 

 

http://www.aljazylaw.com/
http://www.arabruleoflaw.org/
http://www.crjj.mjustice.dz/
http://www.crjj.mjustice.dz/
http://www.crjj.mjustice.dz/
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ول ــي حـتقى الدولـالممزائر، ـــــــة في الجـيمي لموساطـانوني والتنظـــار القـ، اإلطالم ذيبـد السـعب -5
 وقعـــــور عمى المـــــمنش ،2009وان ـــــج 16و 15ي ـر، يومـزائـــــالج ة،ـاطــات الوســارسـمم

www.crjj.mjustice.dz ،دون ترقيم الصفحات.  

، عدد خاص باليومين الدراسيين مجمة المحكمة العميا، الطرق البديمة لحل النزاعات، عمر الزاهي -6
   .594 -585 ، ص ص2008(، 2عن الطرق البديمة لحل النزاعات )ججوان  16و 15

، عدد خاص باليومين مجمة المحكمة العميا، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، عمر زودة -7
 .  138-217 ، ص ص2008(، 1جعن الطرق البديمة لحل النزاعات )جوان  16و 15الدراسيين 

ول ـي حـى الدولـالممتقل(، ــر ومستقبــزائر )ماضي، حاضـــة في الجـاطـ، الوسمــاسـد بن بمقـريـف -8
  وقعــور عمى المــمنش ،2009وان ـــج 16و 15ي ـر، يومـزائـــالج ة،ــاطـات الوســــارسـمم

www.crjj.mjustice.dz، دون ترقيم الصفحات. 

عن جوان  16و 15عدد خاص باليومين الدراسيين  مجمة المحكمة العميا، الوساطة، ،كمال فنيش -9
 .583 -567 ، ص ص2008(، 2الطرق البديمة لحل النزاعات )ج

المحكمة مجمة ، صالحيات القاضي في الصمح التمقائي لمخصوم، مختارية كراطال بن حواء -10
عن الطرق البديمة لحل النزاعات جوان  16و 15عدد خاص باليومين الدراسيين  العميا،

 .633 -623 ، ص ص2008(، 2)ج

 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الوساطة كطريق لحل الخالفات في ظل مصطفى تراري تاني -11
عن الطرق جوان  16و 15، عدد خاص باليومين الدراسيين ، مجمة المحكمة العمياالجديد

 .565 -555 ، ص ص2008(، 2البديمة لحل النزاعات )ج

 

 

 

 

http://www.crjj.mjustice.dz/
http://www.crjj.mjustice.dz/
http://www.crjj.mjustice.dz/
http://www.crjj.mjustice.dz/
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 / النصوص القانونية:رابعا  

  اإلتفاقيــــــــــات: أـ(    

التي  تضمن اإلنظمام بتحفظ إلى اإلتفاقيةي، 1988نوفمبر  5، مؤرخ في 322-88مرسوم رقم ــ 
، والخاصة بإعتماد 1958يونيو  10صادق عمييا مؤتمر األمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 

 .1988نوفمبر  23، صادرة في 48دد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذىا، ج ر ع
 

  :الدسـتــــــور (بـ    

، 438-96ب المرسوم الرئاسي رقم صادر بموج، لجزائرية الديمقراطية الشعبيةدستور الجمهورية اــ 
يو في إستفتاء ور المصادق عمـ، يتعمق بإصدار نص تعديل الدست1996ديسمبر  7مؤرخ في 

 ، معدل ومتمم.1996ديسمبر  8في  ، صادرة76عدد  ، ج ر1996رنوفمب 28
 

  النصوص التشريعية: (جـ   

 عدد راءات المدنية، ج رـاإلجن من قانو ـ، يتض 1966و ـيوني 8، مؤرخ في 451-66أمر رقم  -1
 ، ممغى. 1966 يونيو 9 ، صادرة في47

، صادرة 78 عدد تضمن القانون المدني، ج ر، ي1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  -2
 متمم. ، معدل و 1975سبتمبر  30في 

صادرة ، 24د عد تضمن قانون األسرة، ج ر، ي1984يونيو  09المؤرخ في ، 44-81قانون رقم  -3
 متمم.  ، معدل و 1984يونيو  12في 

اعات الجماعية في العمل ، يتعمق بالوقاية من النز 1990فيفري  6مؤرخ في ، 93-99قانون رقم  -4
 .  1990فيفري  7، صادرة في 6وممارسة حق اإلضراب، ج ر عدد  وتسويتيا

ة، ـة واإلداريـدنيـت المراءاــون اإلجـانـمن قـ، يتض2008ر ـرايــفب 25ي ـؤرخ فـــ، م99-98م ـون رقـقان -5
 . 2008أبريل  23، صادرة في 21ج ر عدد 
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 المـــراسيم: (د   

، الوسيط القضائي، يحدد كيفيات تعيين 2009مارس  10، مؤرخ في 499-99مرسوم تنفيذي رقم ــ 
 .2009مارس  15، صادرة في 16عدد  ج ر

 

 اإلجتهاد القضائي:( هـ  

، 2، المجمة القضائية، عدد 25/9/1988صادر عن المجمس األعمى بتاريخ ، 15242قرار رقم  -1
1992. 

، 1، المجمة القضائية، عدد 13/12/1989صادر عن المحكمة العميا بتاريخ ، 56486قرار رقم  -2
1994. 

، 1، المجمة القضائية، عدد 18/06/1991، صادر عن المحكمة العميا بتاريخ 75414قرار رقم  -3
1993. 

المجمة  ،24/9/1995ن الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا بتاريخ ـصادر ع، 432633م قرار رق -4
 .1995، 2عدد ، القضائية

، 2، المجمة القضائية، عدد 17/11/1998صادر عن المحكمة العميا بتاريخ ، 349569قرار رقم  -5
2000  .  

 . 3/5/1999اريخ ، صادر عن مجمس الدولة، بت459861قرار غير منشور رقم  -6

 . 11/3/2002بتاريخ  مجمس الدولة، ، صادر عن 994947قرار غير منشور رقم  -7
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 / مراجع أخرى:خامسا  

ات ــــازعـف في منـمــر المحـــــم والخبيـــــاء، التحكيـــــراءات القضـــــة إلجـارنــــــــ، مقطــاسـارق البــد طـأحم -1
 ، intl.com-events.exicon دودة،ـــو المحــودي أوجيــركة سعـــيانة، شـــل والصـــــــود العمــــــعق

 . دون ترقيــم الصفحات

، الكممة اإلفتتاحية لوزير العدل التي ألقاىا بمناسبة أشغال اليومين الدراسيين حول الطيب بمعيز -2
 16و 15باليومين الدراسيين  الطرق البديمة لحل النزاعات، مجمة المحكمة العميا، عدد خاص

 .18ـ13ص  ، ص2008(، 1ج عن الطرق البديمة لحل النزاعات )

، الوصول إلى العدالة في الدول المتوسطية الشريكة، مشروع يورميد لمعدالة الثاني، جوليان لويمييه -3
 . دون ترقيم الصفحات، euromed.justiceii.eu  منشور عمى الموقع
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  5- Jean ROBERT et Bertrand MOREAU, L’arbitrage (droit interne, droit 

internationale privé), 6eme  édition, Dalloz, Paris, 1993. 

  6- Jean VINCENT et serge GUINCHARD, Procédure civile, 24eme édition, 
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     B-) ARTICLES ET COLLOQUE: 

1/ ARTICLES: 

  1- Amar ZAHI,  La conciliation et le processus arbitral,  in revue algérienne 

des sciences juridiques économiques et politiques,  Alger, no 4, 1993, 

pp 711-722. 

  2- Anne METTETAL, Du retour au juge dans le règlement transactionnel des 
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أدى تطور المجتمع الجزائري وتعقد المعامالت الناشئة عن مختمف عالقات أفراده إلى قيام نزاعات يحتاج حميا إلى نوع من السرعة        
رية، وىو ما ال نجده عمى فعالة وسو  بطريقة سريعة ىذه النزاعاتتسمح لألفراد بحل  صار من الضروري تبني آليات جديدة . لذاوالفعالية

 مستوى الجيات القضائية المعروفة ببطء إجراءاتيا.
الطرق " (5انون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الكتاب )وذلك بموجب ق اآلليات تمكتبني  الجزائري عمى المشرعىذه الضرورة قد حتمت و 

 وتتمثل في كل من الصمح، الوساطة والتحكيم. "لحل النزاعات البديمة

منيما عمى وجو التبادل  طراف نزاعا قائما أو يتوقيان بو نزاعا محتمال، وذلك بأن يتنازل كلعقد ينيي بو األ بأنوالصمح ويعرف        
عات يتمثل في تدخل شخص من الغير مكمف بمساعدة األطراف عمى حل النزاع عن إجراء لحل النزا بأنياالوساطة تعرف ما عن حقو. ك

إلى شخص أو عدة أشخاص  عن طريق المجوءيتم أما فيما يخص التحكيم فيو إجراء لحل النزاعات  ريق تشجيع اإلتصال والحوار بينيم،ط
 خواص، أو إلى ىيئات متخصصة.

الصمح والوساطة ىما طريقين بديمين عن القضاء متصمين ف بل المشرع ال تستبعد تدخل القاضي،والطرق البديمة المتبناة من ق       
في عدة حاالت، كما في حالة  عند إجرائوتدخل ي إال أن القاضي . أما التحكيم فبالرغم من أنو غير متصل بيذه الدعوى بالدعوى القضائية

 الرقابة التي يمارسيا ىذا االخير عمى التحكيم، أو في حالة المساعدة التي يمنحيا لو.

أنو تحقيق فعالية ىذا ، ألن ذلك من شوالمجوء إلى الطرق البديمة يعود بالنفع العام عمى مرفق القضاء وعمى المتقاضين عمى السواء       
 المرفق، كما من شأنو الحفاظ عمى الروابط اإلجتماعية واإلقتصادية، مما يساىم في تحقيق السمم اإلجتماعي.

 

      Le progrès de la société algérienne et la complexité des transactions émergentes des différentes relations entre 

ses individus, a engendré des conflits qu’il faut résoudre avec une certaine rapidité et efficacité. 

       L’adoption de nouveaux mécanismes est donc nécessaire pour permettre aux individus de résoudre leurs 

différends d’une façon rapide, efficace et discrète, sachant que ces qualités sont inexistantes au niveau des 

juridictions connus par la longueur de leurs procédures. 

Cette nécessité a obligé le législateur algérien à adopter ces nouveaux mécanismes dans le Code de procédure civile 

et administrative, livre (5) "des modes alternatifs de règlements des litiges", il s’agit de la conciliation, la médiation 

et l’arbitrage. 

       La conciliation est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une 

contestation à naître et ce, au moyen de concessions réciproques. Alors que la médiation est une procédure de 

règlement des conflits qui consiste dans l’interposition d’une tierce personne chargée d’aider les parties dans la 

résolution du litige. 

En ce qui concerne l’arbitrage, c’est une procédure de règlement des litiges par recours à une ou plusieurs personnes 

privées, ou des institutions spécialisées. 

       Ces modes alternatifs de règlements des litiges (MARD) n’écartent pas l’intervention du juge, car la 

conciliation et la médiation sont des modes alternatifs liées à l’action judiciaire, aussi pour l’arbitrage, malgré qu’il 

n’est pas liée à cette action judiciaire, le juge peut y intervenir dans plusieurs cas, comme dans le contrôle qu’il 

procède sur l’arbitrage, ou dans le cas de l’assistance qu’il porte au tribunal arbitral. 

       L’utilisation des MRD porte un intérêt général au service de la justice ainsi qu’aux justiciables, car le législateur 

en adoptant les MARD a tenté de donner une efficacité à ce service et de conserver les liens et relations sociales et 

économiques, pour la réalisation d’une paix sociale. 

 


