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  : ملخص

إن الوساطة يف النزاع اإلداري حباجة إىل   
تفعيل، ملا هلا من دور بالغ األمهية يف تسوية نزاعات 

ملادة اإلدارية، واحلد من اإلختناق الذي تعاين منه ا
احملاكم اإلدارية، لذا جاءت هذه الدراسة من أجل 
حبث مدى إمكانية توسيع نطاق تطبيق الوساطة إىل 
النزاعات اإلدارية، و كمحاولة جادة إلزالة الغموض 

.الذي يكتنف املوضوع يف هذا النوع من النزاعات  

 
 
 
 

résumé : 
   Administrative conflicts 
mediation needs an activiation because 
of its significant role in the resolution of 
the administrative of suffocation which 
administrative courts suffer from, for 
this reason, this research was put 
forward in order to investigate to what 
extent to is possible to expand the 
application of mediation in the 
administrative conflicts but also as a 
serious attempt to take off the ambiguity 
surrounding this subject and kind of 
conflicts. 
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  :مقدمة  

اعات،         ال ة سو ل البديلة الطرق ن ب ة متم انة م ن الرا الوقت الوساطة تبوأت لقد

ت ث الذي ي القضا ق الطر عن عيدا م، اعا ل ودية حلول إيجاد ن املتقاض رغبة ظل السيما

امل القضايا تراكم بفعل فعالة، و عة سر عدالة م طموحا تحقيق عن اتزه ا أمام طروحة

التقا اليف ت و إجراءات وطول   .القضائية

الوساطة       مية بأ ن املتقاض لدى العام الو تزايد مت سا مجتمعة العوامل ذه

تجاوز أجل من ا، تحقق ال ة الكب املزايا من ستفادة إ ن باملشرع دفعت كما اعات، ال ة سو

الرسمية العدالة يأزمة القضا بالنظام التصق الذي لل ا حدة من التخفيف و ،.  

رقم      القانون صدور مع زائري ا املشرع كرسھ الذي التوجھ و قانون08/09و املتضمن

ة دار و املدنية من)1(جراءات ول الباب من ي الثا الفصل مرة ألول الوساطة أدرج حيث ،

القان ذا من امس ا عنالكتاب ع الذي مر ، للص ا خص ال تلك تفوق بمواد ا نظم و ون،

الوط ي القضا النظام ا ستحق ال انة امل ا منح املشرع   .نية

ي القانو قل ا إ برزت ح ، ة دار و املدنية جراءات بقانون العمل إستقر إن ما و

مواق و أراء و واسعة ساؤلنقاشات ال إ يجرنا ما ذا و الوساطة، تطبيق مجال شأن متباينة، ف

رقم القانون ام أح ضوء ع ة دار اعات ال ع الوساطة تطبيق جواز مدى   .؟08/09حول

الوسا          ف لتعر التطرق ن يتع الية ش ذه عن لإلجابة او مي أ و ول( طة ) املطلب

الوساطةو  مسألة داريطرح اع ي( ال الثا ا)املطلب إل املتوصل يجة الن استخالص قبل ،      .  

ول  ا-املطلب س تكر مية أ و الوساطة ف   :عر

من       املواد بموجب صراحة اعات ال ة سو الوساطة زائري ا املشرع تب إ994لقد

و 1005 املدنية جراءات قانون يوجدمن فال ي القانو قل ا جديد املصط ذا ألن و ، ة دار

للوساطة محدد ف ول ( عر ا)الفرع مي أ حول متفق ميع ا لكن ي( ، الثا   ).الفرع

ول             الوساطة-الفرع ف   :عر

حيث           ات، للمصط قانونية فات عر وضع املشرع وظيفة من س ل أنھ ماباعتبار غالبا

قليلة عية شر فات عر وجدت فقد ات املصط ف عر مة م ك ي و عات شر ال سن مما) أوال( يتو

اء الفق أمام واسعا املجال القضاء) ثانيا( ف رجال ينظر)ثالثا( و ال ة الزاو بحسب ل ا، ف لتعر

الوساطة إ ا   .م
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للوساطة-أوال الفق ف   :التعر

الفرمن     الفقيھ ف عر نجد للوساطة، ي الغر الفقھ ا أعطا ال ية الفق فات  التعر

J-P. Bonafé- schmittالوساطة بأن عتقد ا" إذ خالل من رسمية، حيان أغلب ون ت عملية

بمساعدتھ البحث و م نظر ات وج ب تقر ن، الطرف ن ب حوار تنظيم ع محايد، ثالث طرف يحاول

ل حل املطروحعن اع   .)2(ل

من   ي، الغر الفقھ بھ م سبق عما للوساطة م فا عر ي العر القانون رجال يخرج لم و

إذ ارة، بر الرحمان عبد ستاذ ف عر خالل من يتج ما ذا و ، للمصط القانونية الداللة حيث

ا بأ الوساطة ا" عرف ال ل البديلة لول ا أساليب من وديأسلوب حل إيجاد ع تقوم عات،

محايد ص بمساعدة النظر ات وج ب تقر و وار ا ق طر عن القضاء، مرفق خارج اع   .)3("لل

للوساطة-ثانيا شر ال ف    :التعر

الداللة   تحديد مة م زائري ا املشرع يتول لم خرى، املقارنة عات شر ال جل غرار ع

ذلك ر يظ و للوساطة، رقمالقانونية القانون نصوص ة وا قانون08/09بصفة املتضمن

أن إ باإلشارة إكتفى إذ ة، دار و املدنية اعات" جراءات ال ل بديل ق طر خالل" الوساطة من

امس ا الكتاب ضمن ا اعات" إدراج ال ل البديلة   ".الطرق

املادة   نص بتفحص است994و يمكن القانون، ذا املشرعمن قصده الذي املع خالص

أنھ ع ا م و الفقرة تنص حيث ع:" للوساطة، الوساطة إجراء عرض القا ع يجب

صوم ا..." ا نفس املادة من الثانية الفقرة تضيف القا"...و ن ع جراء، ذا صوم ا قبل إذا

ب التوفيق محاولة و م م واحد ل نظر ة وج لتلقي اعوسيطا لل حل إيجاد من م لتمكي م،   . 4"ي

ط         ر مة م يتو وسيطا القا ن ع بمقتضاه إختياري، إجراء الوساطة فإن عليھ، و

اع لل ودي حل إ التوصل ع م مساعد و صوم، ا ن ب وار   .ا

تك عندما املألوف، عن خرج و أخر ا ن ي ورو املشرع سلك ذلك، خالف ع فو بتعر فل

رقم ي ورو املرسوم من الثالثة املادة نص من و الفقرة بمقت CE/2008/52 الوساطة
ا2011ماي21املعدل ف جاء حيث ،:  

« Médiation, un processus structuré, quelle que soit la manière dont il 
est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige 
tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur 
la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur (…) » )5( . 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ريةاإلداالمدنية و  اإلجراءاتل قانون في ظلوساطة لحل النازعات اإلدارية ا   ــــــــــــــــــــــــ

432 

س   بموجبھ مركب، عمل ي ورو املشرع نظر الوساطة أن النص ذا من م يف و

إ ما بإراد أك أو وسيططرفان بمساعدة ما بي القائم اع لل حل إيجاد أجل من إلتفاق   .التوصل

للوساطة-ثالثا    ي القضا ف    :التعر

ا   بأ الوساطة للقضاة ية ورو املجموعة عرفت اعات"لقد ال ة سو ل إتفا ق طر

اع، ال بالنظر لف امل القا يقوم ا بواسط ال و القضاء أمام طراف،املطروحة موافقة عد

حل إيجاد ع م مساعد و النظر ات وج ب تقر ملحاولة بمقابل، إشرافھ تحت عمل وسيط ن بتعي

م بي املطروح اع   .(6)"لل

عتمد   ودية، بصفة اعات ال ل بديل ق طر الوساطة بأن القول يمكن سبق ما ع و

مستقل و محايد ون ي ثالث طرف وجود ع ا ر تلقيجو مة م يتو صوم، ا طرف من ثقة محل و

م بي القائم اع لل ي رضا حل إ م بأنفس التوصل ع م مساعد أجل من ا تقر و م نظر ات   وج

ي الثا الوساطة-الفرع س تكر داف   :أ

فقد            القانونية،، نظمة مختلف ا د ش ال القانونية التحوالت عن لألوضاععالوة ان

ة سو ل بديل ق كطر الوساطة تب نحو املشرع دفع حاسما دورا ي القضا بالعمل املحيطة ئة الس

من نذكر و داري، القضاء و العادي القضاء ن ب ا مش قاسما داف تلك عت حيث اعات، ال

ا م   :أ

ج-أوال عقد تجنب و التقا مدة طول من د القضائيةا   :راءات

القضايا             ستغرق ما ا كث و املنازعات، الفصل مدد طول من املتقا ي عا إذ

العدالة من ن املتقاض ياء إس إ أدى الذي مر ا، ل سنوات داري القضاء أمام املطروحة

برمتھ ي القضا النظام إليھ آل ما ع م ط و   .(7)الرسمية

فإنّ و        اع، ال تحكم ال للقاعدة م قاض الغالب الوضع داري القا ان ملا

من اد وا املعّمق البحث القا ستغلھ ال طو زمنا شك بال يأخذ القاعدة ذه وإحداث شاء إ

يديھ ن ب ال املنازعة ع ا وتطبيق القاعدة إبداع  .(8)أجل

وء           أن شك ال القضاياو الفصل مدة من د يز الطعن، م حق إستعمال إ طراف

اعات، ال حل والسرعة جراءات املرونة ا ا م م أ من ال الوساطة خالف ع املطروحة،

ا التقيد الوسيط و طراف ع ن يتع محددة إجراءات توجد ال أنھ مطلق(9)ذلك لألطراف إنما و ،

ة ر املجالا ذلك يتجاوز ال أن م امل اع، لل ودي حل إ للتوصل مناسبا يرونھ الذي ق الطر إتباع

ستة املقدر و املشرع، طرف من املحدد أق) 06( الزم كحد ر   .)10(أش
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التقا-ثانيا        اليف ت   : تقليص

ا          جراءات عقد و املنازعات الفصل أمد طول عن القضائية،عالوة بالدعوى ملرتبطة

بالعملية املتعلقة ة الكب ف املصار من ن املتقاض ي أو)11(عا قضائية ف مصار تمثل ال تلك سواء ،

القضية م توكيل لقاء ن للمحام عاب كأ تدفع   .ال

الكث         طراف ع يوفر أن شأنھ من اعات، ال ع القضائية الوساطة نظام تطبيق إن

اليف الت ،)12(من التقا اليف ت تبلغھ الذي د ا إ االت ا أسوأ تصل أن يمكن ال ال ،

ذلك مستخدما الوسيط، ا يتلقا ال عاب قيمة تحديد مة م يتو الذي و القا أن باعتبار

عا تحديد املتبع املقياس يتعلق ما عادة و الواسعة، ة التقدير الوساطةبسلطتھ نجاح بمدى

عقيداتھو  و املطروح اع ال   .طبيعة

من          املد إعفاء ع بالنص اليف، الت ذه تقليص عيدا عات شر ال عض ب تذ و

القائم اع ال ين ودي إتفاق إ التوصل حالة القضائية ف املصار   .)13(نصف

اع-ثالثا        ال أطراف أسرار ع الغاملحافظة   : تجاه

جميع         ون ت حيث لسات، ا علنية مبدأ التقا ا عل يقوم ال الضمانات م أ من

املتعلقة تلك عدا ، الغ متناول اع ال بأطراف املتعلقة العامةاملعلومات داب و العام بالنظام

سمعو  يقوض و ن املتقاض بمراكز املساس شأنھ من ذلك و سرة، يجعلحرمة مما ، الغ لدى م

الغ تجاه م أسرار ع املحافظة أرادوا ما إذا ضرورة من أك الوساطة إ م أن)14(و و السيما ،

ل التأو يحتمل ال قط بنص الضمانة ذه كفل قد أسرار)15(املشرع إفشاء الوسيط ع يحظر بل ،

ذلك املع منھ طلب م لألخر   .طرف

عا م-را القضائيةنالتخفيف ات ا أمام القضايا   :تراكم

العبء   تخفيف اعات، ال ع الوساطة تطبيق من املشرع تغيھ ي دف أس يتمثل

املرفوعة للقضايا التصاعدي سق ال ظل السيما ا، أنواع و ا درجا بمختلف القضائية املحاكم ع

املطلو  الفعالية و بالسرعة ا حل عن ا ز و ا، يقودأمام أن شأنھ من بديل ق طر فالوساطة ة،

السند صفة سب يك و القا عليھ يصادق وساطة إتفاق يضمن اع لل ودي حل إ طراف

تفاق ذا يجة فن املعروفة، الطعن طرق من ق طر بأي فيھ للطعن قابال ون ي ال و التنفيذي،

القضاء إ وء ال من يقلل ما و و صومة ا   .إنقضاء

يو   الذي التا دول ا ا، فض عن ز ال و للقضايا املضطرد ايد ال ع أدل س ل و

من املمتدة ة الف ة دار املواد لة امل للقضايا التصاعدي سق   :)16( 2007إ2004ال
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لة السنوات امل ا القضايا ف املفصول الفصل القضايا سبة

 القضايا

 باملائة68.19 20568      30161     2004        

 باملائة70.77 24343 34396 2005        

 باملائة69.60 22661 32559 2006        

 باملائة75.79 27415 36173 2007        

القض م سا أن شأنھ من اعات، ال ة سو ل بديل ق طر الوساطة أن يت كذا اءو

منحا عرف ال ة دار املحاكم مستوى ع السيما و ي، القضا از ا منھ ي عا الذي ز ال ع

ذلك لكن اص، ا القانون اص أ مع العامة اص عالقات تزايد بفعل للقضايا، تصاعديا

بال اعات ال من النوع ذا ة سو يل س ا مزايا من ستفادة انية إم بحث إستد نظر

ا تم ال صوصية ي( ا الثا   ). املطلب

ي الثا داري -املطلب اع ال الوساطة مسألة   : طرح

املادة           أثارت رقم994لقد القانون لة08/09من مش ، ة دار و املدنية باإلجراءات املتعلق

ال مجال أن أكدت حينما ة، دار اعات ال قضاياالوساطة عدا املواد جميع إ يمتد وساطة

حاسم خالف حصل قد و العام، بالنظام يمس أن شأنھ من ما ل و العمالية القضايا و سرة شؤون

تدخل ة دار اعات ال انت إذا ما و النص، ذا مضمون ال،قراءة أم الوساطة تطبيق نطاق

أما و يان، فق ان إتجا برز الصدد ةذا التجار و املدنية املواد ع الوساطة مجال فيحصر ( ول

ول  ة)الفرع دار اعات ال إ ا مجال من خر تجاه يوسع نما ب ي( ، الثا  ).الفرع

ول      داري -الفرع اع ال ع الوساطة تطبيق  : حظر

ي      القانو الفقھ من جانب تب تجاه)17(لقد شددا م املادةموقفا الوساطة مسألة

للوساطة املطلق الرفض ا م ستفاذ ال ية الفق راء من العديد املوقف ذا وتج ة، دار

ند س و ة، دار املنازعات بالفصل وحده داري القضاء إختصاص ع والتأكيد املجال، ذا

ال فكرة ا م أ من مختلفة، و رات م إ داري ؤالء القانون تحكم ال العام ،)أوال( نظام
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اع ال أطراف من طرف ل لھ يخضع الذي ي القانو النظام اختالف عن املركز) ثانيا(عالوة تباين و

داري اع ال ألطراف ي   ).ثالثا( القانو

داري -أوال       اع ال الوساطة ظر كأساس العام النظام   :فكرة

ب        الفقھذ من ة،)18(جانب دار املنازعات الوساطة إ وء ال حظر بأن القول إ

العام النظام فكرة أساسھ يجد من)19(إنما النوع ذا أن باعتبار العام، بالنظام يتعلق اعات ال

ؤ و  يدعم و الوساطة، ق طر عن ا سو يجوز فال بالتا و العامة، ة املص تحقيق دف الءس

املادة نص من ي الثا الشق ورد بما م حيث994موقف ، ة دار و املدنية جراءات قانون من

ع ينطبق ما ذا و الوساطة، تطبيق مجال من العام بالنظام املتعلقة املنازعات صراحة بعدت اس

د القانون نطاق واسعا ا ح العام النظام فكرة شغل إذ داري اع اعال ال يحكم الذي اري،

ي املد اع ال يحكم الذي اص ا القانون نطاق عليھ مما أك دورا الفكرة ذه وتلعب داري،

ا ذم التصرف ة حر ا ل و اصة ا ة املص تحقيق دف س ي املد اع ال فأطراف التجاري، و

اع ال أطراف أحد ون ت ال دارة خالف ع تحقيقاملالية، أجل من املالية ا ذم توجھ و داري

العامة ة ع)20(املص بطا سم ت اعات ال من النوع ذا تحكم ال القواعد جميع أن نجد لذلك ،

زائر ا و سا فر غرار ع داري للقانون الفر وم باملف تأخذ ال الدول السيما العام   .النظام

ا-ثانيا النظام داري تباين اع ال أطراف لھ يخضع الذي ي   :لقانو

خر         البعض أطراف)21(يث لھ يخضع الذي ي القانو النظام الوا التباين مسألة

اعات، ال من النوع ذا ع الوساطة تطبيق انية إم بعاد اس عليھ ندون س و داري، اع ال

ال كطرف دارة إرادة أن وباعتبار داري، القانون قواعد وشروط بحدود مقيدة ون ت اع

ام إح واجب دارة عاتق ع يقع و بل ا مخالف ع تفاق أو ا إغفال لألطراف يمكن ال قواعد

حاجزا عد الذي مر اص، ا القانون قواعد ا تحكم حرة خر الطرف إرادة ون ت نما ب القانون،

أطراف الوساطةأمام ق طر عن تھ سو انية إم اع   .ال

الفشل،       ون سي ا مص فإن داري اع ال شأن الوساطة إ وء ال تم إن و ح و

دف س نما ب العامة ة املص تحقيق إ دارة س حيث صوم، ا مصا تمايز إ بالنظر

تتص نا و صية، ال ة املص تحقيق خر ةالطرف سو لل مسا أية ا مع تتحطم و املصا ادم

القائم اع لل   .الودية

داري -ثالثا        اع ال ألطراف ي القانو املركز   :تفاوت
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املركز          تباين إ بالنظر داري، اع ال ع الوساطة تطبيق بعاد اس إ البعض ب ذ

ا ال أطراف ان فإذا اع، ال ألطراف ي الالقانو القاعدة ذه فإن القانونية، م مراكز ساوى ت ي املد ع

داري  اع ال ع ون)22(تنطبق ي حيث ح، فراد درجة نفس ع ا يجعل ال ا متّم مركزا لإلدارة

القضاء بالتا)23(أمام و عن، اع ال ة سو ألجل املركز ذا عن دارة تنازل ان بم ة الصعو من

الوساطة ق  .طر

الكتاب             من ول الباب من ي الثا الفصل تطبيق أن ؤالء عتقد سبق، ملا يجة بالن و

رقم القانون من امس سابقا،08/09ا ور اختصاص املذ تدخل ال اعات ال ع يقتصر

نطاق من داري القضاء باختصاص املتعلقة املنازعات تخرج بالتا و فقط، العادي تطبيقالقضاء

امھ   . أح

إ       داري اع ال أطراف وء حظر أن إال رات، امل ذه ة وجا من الرغم ع و

عدم وقضاء قانونا و ا فق بھ املسلم من ان فإذا الصواب، عن خروجا عت مطلقا حظرا الوساطة

يحول  ال ذلك فإن ة، دار املنازعات من طائفة ع الوساطة تطبيق اصالحية تطبيق انية إم دون

ة دار اعات ال من أخرى طائفة  .ع

ي الثا داري -الفرع اع ال الوساطة إ وء ال   :مشروعية

إ            وء ال جواز و داري، اع ال ع الوساطة بتطبيق يتعلق فيما العام املبدأ إن

املبدأ ذا يجد و ة، دار املنازعات جراءاتالوساطة لقانون يدي التم املشروع أساسھ

ة دار و املادة)أوال( املدنية نص التحديد وجھ ع و   ).ثانيا( منھ994،

رقم- أوال    للقانون يدي التم املشروع ام أح   :08/09قراءة

جر         قانون ملشروع ية التحض لألعمال املتأنية القراءة خالل من املدنيةيبدو اءات

مسايو يكمن الوساطة تب من سا دف ال أن ديد، ا ة الدوليةدار عية شر ال املنظومة رة

معو  القضائية ا تنظيما شابھ ت ال الدول تلك والسيما املقارن، القانون املسألة تطورات مسايرة

ي الفر القانون إ بالعودة و ، الوط ي القضا املشرعالتنظيم أن للشك مجاال يدع ال بما ت

عات ال ة سو إتاحتھ ذلك ع أدل س ل و ة، دار اعات ال الوساطة كرس قد الفر

ا ق طر عن ية ع)24(الضر سار و يعھ، ع عمل و الفر الدولة مجلس كرسھ ما ذا و ،

سنة منذ ي ورو املشرع الن   .2008ذات
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ة،و         دار اعات ال بالوساطة تمام إ سباقة كية مر املتحدة الواليات انت قد

عام الفدرا املشرع ا نا ت ة1990حيث دار اعات ال بحل املتعلق للقانون كذلك)25(بإصداره و ،

سنة سري السو الفدرا للمشرع سبة بال   .2007الشأن

الوارد-ثانيا   العام داري 994املادةاملبدأ اع ال الوساطة بجواز   :يق

ا          مفاد ل، التأو تحتمل ال مسلمة إ يف ، ة دار و املدنية جراءات قانون تفحص إن

بـ املتعلق امس ا الكتاب ضمن الوساطة أدرج قد املشرع اعات" أن ال ل البديلة و" الطرق و

ام أح تطبق مستقل املشرعكتاب أراد لو و ما، بي مفاضلة دون ي املد اع وال داري اع ال ع ھ

ذا عبء اء الفق كفى و املدنية باإلجراءات املتعلق ول الباب ضمن ام ح تلك ألدرج ذلك خالف

  .النقاش

املادة         نص من م يف رقم994كما القانون و 08/09من املدنية باإلجراءات ةاملتعلق دار

أن كما داري، القا دون ي املد القا ع مر يقصر لم و القضاة جميع خاطب املشرع أن ،

ذه من ي الثا الشق أن و السيما املواد، جميع ع الوساطة تطبيق نحو ت إتج عية شر ال النية

الوسا إ وء ال ا ف يحظر ال املنازعات صر ا يل س ع حدد قد مراملادة يتعلق و طة

إ شر لم و العام، بالنظام املتعلقة املنازعات و سرة شؤون منازعات و جتماعية باملنازعات

ة دار املنازعات بعاد   .)26(اس

مجال      من ة دار اعات ال بعاد إس تقصد لم عية شر ال رادة أن إ نخلص ا، أخ و

و القضائية، الوساطة العدلتطبيق ر وز ا ع ع ال العمومية السلطات إرادة مع سق ي ما ذا

حول الدو امللتقى أشغال بمناسبة ا ألقا لمة بلع الطيب السيد ختام ممارسات" حافظ

القضائية أن"الوساطة ع أكد عندما حال" ، تطبق القضائية داريالوساطة و ي املد املجال يا

او  إ وقتستوسع أقرب ي زا ا   .)27(..."ملجال

املتعلقة           ة دار اعات ال ع يقتصر الوساطة جواز عدم بأن قرار يمكن طار ذا و

تطبيق دائرة من ا إخراج يمكن فاألو امل، ال القضاء منازعات جائزا ون ي نما ب باملشروعية،

ملناز  سبة بال الشأن و كما كماالوساطة الثانية ع ا تطبيق يمكن نما ب ة، دار القرارات عات

عقد و العامة شغال عقد و العمومية الصفقات كعقد ا أنواع بمختلف ة دار العقود منازعات

ا غ و ق)28(متياز طر عن ا سو جواز أو باب فمن ا ف جائزا التحكيم و الص ان فإذا ،

  .الوساطة

تقوم           ال ا أ باعتبار ة، دار املنازعات من الطائفة ذه طبيعة مع تتعارض ال فالوساطة

ما م ل إحتفاظ أساس ع ا ر جو تقوم ما بقدر حقوقھ، عن طراف من أي تنازل ع
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ا عاد أ بجميع القضية ع املشرف و القا يبقى و م، يرض ودي حل إ والتوصل بحقوقھ

غفلاو  كأن العام النظام قواعد من لقاعدة مخالفة ثمة أنھ لھ ن تب فإذا الوساطة، يجة لن ملراقب

ع لھ أمكن العامة، موال عن التنازل انية إم عدم قاعدة الوساطةإعمال إتفاق ع املصادقة دم

او  غاية إ القضائية الدعوى إجراءات ستأنف و ة دار املحكمة إ القضية اعترجع ال لفصل

ي قضا قرار ق طر   .عن

 :خاتمــــة    

تؤدي        ال داري اع ال ا س يك ال صوصية ا أن إ نخلص سبق ما ل ع سا تأس و

أطراف ع الوساطة عرض للقا يجوز إنما و إبتداء، الوساطة تطبيق مجال من بعاده إس إ

املة ال السلطة لھ و داري اع يخالفال أنھ لھ ن تب فإن مر، اية الوساطة إتفاق رقابة

داري  القانون عليھ، مبادئ يصادق لم إقتصادية أو إجتماعية ة مص أو قانونية قاعدة مع نا ي أو

ع الوساطة تطبيق ظر قطعيا را م يوجد ال فإنھ التا و العكسية، الة ا عليھ يصادق و

اعات  اال لتطبيق ة م حاجة ثمة بل ة،   .دار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

وامش   :ال
، المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -)1(

 .2008أفریل  23، الصادرة في 21الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
(2  - )  «  processus le plus souvent formel par lequel un tiers neutre tente à travers 
l’organisation d’échanges entre les parties de permettre à celles-ci de confronter 
leurs points de vue et de rechercher avec son aide une solution au conflit qui les 
oppose ». V. J-P. Bonafé- Schmitt, la médiation, une autre justice, éd. Syros 
Alternatives, coll. Alternatives sociales, 1992, p.25. 

بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة، الطبعة الثالثة، منشورات بغدادي،  -)3(
   522، ص 2011الجزائر، 

  .المذكور سابقا 08/09ن قانون رقم م 994المادة  -)4(
)5( - Art. 03/1 de Directive 2008/52/CE, du Parlement européen et du Conseil 

européen du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale,modifié le 21 mai 2011,  J.O.U.E. , du 24 mai 2008, L136/3, en annexe 
ІІІ. 

)6(  « la médiation judiciaire peut se définir comme un mode conventionnel de 
règlement des litiges intervenant dans le cadre d’une instance judiciaire, par lequel le 
juge, saisi d’un litige et après avoir recueilli le consentement des parties, désigne un 
tiers chargé, sous son contrôle et contre rémunération de confronter leur points de 
vue respectifs et de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose ».  Jean-
Philippe TRICOIT, op.cit., p.15. 
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  .65، ص 2008اإلنجاز التحدي، دار القصبة للنشر، الجزائر، : لةالطیب بلعیز، إصالح العدا -)7(
محاضرات في القانون اإلداري، مقدمة لطلبة الماجستیر، األكادیمیة العربیة المفتوحة، ، عوابدي عمار-)8(

   ).غیر منشورة( ،16، ص 2010/2011الدانمارك، قسم القانون، شعبة القانون، السنة الجامعیة 
: ، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، حول الطرق البدیلة لحل النزاعات"الوساطة "  فنیش كمال، -)9(

  .583، ص 2009الوساطة و الصلح و التحكیم، الجزء الثاني، الجزائر، 
ال یمكن أن : " السالف الذكر على أنھ  08/09من قانون رقم  996تنص الفقرة األولى من نص المادة   -)10(
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