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الملخص:
تعترب الوساطة من الطرق البديلة لفض املنازعات ،وقد عرفتها البشرية منذ القدم وتبناها الفقه
اإلسالمي بعد أن عدل إجراءاهتا ،وتطورت إىل أن أصبحت يف وقتنا احلايل أمرا ملحا تلبية ملتطلبات التطور يف
التقاضي الذي عرفه العص ر احلديث ،والذي أصبحت فيه احملاكم تعج بكثرة املنازعات واليت عجزت عن التصدي
هلا .وقد عاجل املشرع اجلزائري يف القانون رقم

-

املؤرخ يف

/

/

املتضمن قانون اإلجراءات

املدنية واإلدارية موضوع الوساطة اليت تقوم على احلوار والتفاوض بني األطراف املتنازعة من خالل شخص ثالث
حمايد يسمى الوسيط  .إن مهمة الوسيط األساسية تكمن يف إجياد حل يالءم طريف الزناع ،ويف ذلك ما يشبه نظام
حمافظ الدولة ،إال أن الوسيط ال حيمل صفة قاض ،فهو ميارس عمال استثنائيا بديال لعمل القاضي لفض الزناع،
من خالل استدعاء اخلصوم حلضور جلسات ا لوساطة يف سرية تامة ليستمع إىل أقواهلم وذلك قبل انعقاد جلسة
احملاكمة .و هتدف هذه الدراسة إىل تغطية اجلوانب اإلجرائية لنظام الوساطة كأحد احللول البديلة لتسوية
الزناعات املدنية واإلدارية وفقا للقانون اجلزائري إلبراز مدى تكفل املشرع هبذا النظام.
الكلمات المفتاحية:
الوساطة ،الطرق البديلة ،فض الزناعات ،الوسيط.
Abstract:
Mediation is one of the alternative methods for disputes settlement. It was known since
ancient times by humanity and adopted in Islamic jurisprudence after some modifications. It has
evolved to become an urgent necessity in the present time, to meet the evolved requirements of
litigating in which the courts become unable to handle it.
Under the law no. 08/09 of 25/04/2008 including the Civil and Administrative Act, the
Algerian legislator treated the subject of mediation which is based on dialogue and negotiation
between parties of the conflict through a neutral third person called the mediator.
Mediator’s main task is to find a solution that suits the two parties to the conflict, which is
similar to Commissioner of State system. However, the mediator does not have judge status, but he
performs an exceptional job as an alternative to the judge’s job in resolving disputes by summoning
the litigants to attend to the mediation sessions secretly before the trial session.
This study aims to cover the procedural aspects of the mediation system as an alternative
solution to resolve civil and administrative disputes in accordance with the Algerian law, in the aim
of highlighting how far the legislator ensured this system.
Keywords:
Mediation, alternative methods, disputes settlement, negotiation.
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مقدمة:
اعترب إنشاء هيئات القضاء اإلداري يف اجلزائر إصالحا قضائيا معتربا ،وبناءا على هذه
اخلطوة املهمة يف تاريخ اجلزائر القضائي ،مت تعديل قانون اإلجراءات املدنية – الذي أصبح ال
يتماشى بشكل أو بآخر مع نظام القضاء اإلداري من جهة ،ومن جهة أخرى ال يتماشى مع
خصوصية ومتيز اإلجراءات القضائية اإلدارية عن اإلجراءات القضائية العادية ،مما أدى
بالضرورة إىل الفصل بينهما بعد أن كانت مجيع اجلهات القضائية ختضع لنفس اإلجراءات
تقريبا ،مبوجب القانون رقم  10-12املؤرخ يف  7110/19/71واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية
واإلدارية ،لتتماشى قواعده وتتالءم مع نظام االزدواجية القضائية ،وباخلصوص مع النصوص
القانونية اليت صدرت بعد تبين نظام االزدواجية واليت منها القانون العضوي رقم 10-20
املؤرخ يف  0220/11/01واملتضمن تنظيم وتسيري واختصاصات جملس الدولة ،وكذا قانون
احملاكم اإلدارية رقم  17-20املؤرخ يف  ،0220/11/01وقانون حمكمة التنازع رقم 10-20
املؤرخ يف  0220/11/01وغريها من النصوص القانونية.
غري أنه وبعد جتربة دامت أكثر من ( 07أثىن عشرة) سنة تبني أن القواعد اليت مت
وضعها ال حتقق اهلدف الذي وضع النظام القضائي ألجله وهو سرعة حسم املنازعات وتسهيل
الفصل يف الدعاوى اإلدارية ،ناهيك عن محاية حقوق وحريات األفراد من تعسف اإلدارة
وحماولة املوازنة بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة ،هلذا السبب مت إحداث طرق وإجراءات
جديدة بديلة عن الطرق القضائية املعروفة والكالسيكية واليت أصبحت "غري قادرة على حفظ
احلقوق وفض املنازعات بزمن قصري" ومن هذه الطرق لدينا الصلح والوساطة ،وهذه األخرية
وضع هلا املشرع اجلزائري نظاما خاصا حيكمها على غرار نظريه األردين واألمريكي وكذلك
املغريب والغرفة التجارة الدولية بباريس 1وتشريعات أخرى.
اإلشكالية املطروحة:
ما مدى فعالية نظام الوسيط القضائي يف ختفيف العبء عن كاهل القاضي اإلداري يف
فض الزناعات وحتقيقه فعال مفهوم أحد الطرق البديلة لفض الزناعات ؟
أمهية املوضوع من الناحية العلمية والعملية:
إن مثل هذا املوضوع يكتسي أمهية بالغة خاصة وأنه ميدان خصب للبحث فيه ،وميكن أن
جنين منه مثارا تعود علينا بالفائدة اجلمة ،فمن الناحية العلمية البد من متابعة نظام
الوساطة ألنه حديث البناء وبناؤه مل يكتمل بعد ،والزالت تعتريه الكثري من النقاط الغامضة،
 -1رشيد ساسان :عقد ترخيص باستعمال العالمة التجارية ،رسالة دكتوراه ،جامعة عنابة ،7100 / 7101 ،ص
.22
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والسبب يف ذلك يعود إىل حداثته وعدم تطبيقه بشكل يسمح بتحديد مواطن النقص ح ى تتم
معاجلتها من الناحية القانونية والعملية.
أما من الناحية العملية فإن مثل هذا اإلجراء من شأنه أن يساعد طريف اخلصومة يف ربح
الوقت واجلهد واملال ،وهذا ما يريده األفراد على األقل ،إذ من شأنه أن خيتصر اإلجراءات
القضائية الطويلة واملعقدة واليت ترهق كاهل طريف اخلصومة وتبدد أمواهلم على احملامني
واملصاريف القضائية وغريها ،وتستهلك وقتا طويال قد تضيع فيها حقوقهم قبل استيفائها.
املنهج املتبع:
وعلى هذا األساس ارتأينا أن نتبع املنهج التحليلي الوصفي.
ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة سنقسم عملنا اىل مبحثني األول بعنوان كيفية
تعيني الوسيط واملبحث الثاين بعنوان موانع تويل مهمة الوساطة القضائية.
المبحث األول :تعيين الوسيط القضائي
إن القضاء مرفق هام يف الدولة احلديثة ألن هذه األخرية حترص على تقدمي اخلدمات
لسائر املواطنني دون متييز أو تفضيل ،فمرفق القضاء يضطلع بتلقي الدعاوى وتوجيهها وسريها
مث تصحيحها وإثباهتا واحلكم فيها.
ومن ناحية أخرى فإن إجراءات اللجوء إىل القضاء والتقاضي البد أن تكون ميسرة
ومبسطة وخالية من التعقيد والبطء ،رفعا للحرج والعنت على املتقاضني ،1لذا قام املشرع
اجلزائري مبجموعة من اإلصالحات آخرها تعديل قانون اإلجراءات املدنية مبوجب القانون
رقم  12-10واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،والذي استحدث من خالله -كما
سبق وذكرنا يف الفصل األول من هذا الباب – الوساطة القضائية واعتربها من قبيل الطرق
البديلة لفض املنازعات أسوة بالدول الرائدة يف هذا ااجمال كالواليات املتحدة األمريكية واملغرب
واألردن.
غري أن هذه الوساطة ال ميكن هلا أن تنجح كتجربة أوىل يف اجلزائر إال إذا وفر هلا
املناخ املالئم هلا وكذا الوسائل املناسبة ح ى حتقق األهداف املنوطة هبا ومن هذه الوسائل لدينا
الوسيط القضائي املسئول األول عن هذه املهمة ،ومن مث كان البد من دراسة اجلانب القانون
والتنظيمي الذي حيكمه ح ى نرى إن كان سيعوقه أو يساعده على التوفيق بني مصاحل طريف
اخلصومة املعروضة عليه.

 - 1أ ,طاهري حسني :التنظيم القضائي اجلزائري ،دار هومة ،اجلزائر ،دون تاريخ ،ص .10
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وقد ارتأينا أن نعاجل يف هذا املبحث الشروط الواجب توافرها يف الوسيط القضائي وكذا
احلقوق اليت يتمتع هبا والواجبات اليت يلتزم هبا دون أننسى كيفية تعيينه وانتقائه ليقوم
مبهمته.
املطلب األول:الشروط الواجب توافرها يف الوسيط القضائي وتسجيله يف قائمة
الوسطاء
جيب أن تتوفر يف الوسيط شروط ضرورية ملمارسة مهامه وتسجيله قي قائمة الوسطاء
وإذا أكتشف أنه مل تتوفر فيه إحدى هذه الشروط بعد ممارسة عمله ميكن التصريح باستقالته
فورا.1
لذلك سنتناول هذا املطلب يف الفرعني اآلتيني.
الفرع األول :الشروط الواجب توافرها يف الوسيط القضائي:
جيب أن يتمتع الوسيط مبجموعة من الشروط ح ى يقبل على مستوى اهليئات
القضائية ،ومن هذه الشروط منها ما هو عام حبيث ميكن أن جندها يف مجيع من يعمل على
مستوى تلك اهليئات كالقضاة واحملامني واحملضرين والقضائيني وغريهم ومنها ما هو خاص،
خيص الوسطاء القضائيني فقط.
أوال  -الشروط العامة:
ح ى تنجح عملية الوساطة ينبغي أن يكون الشخص القائم هبا حيتكم إىل جمموعة من
املواصفات تساعده بطريقة أو بأخرى يف مساعدة طريف اخلصومة يف التفاوض مث يف إجياد
احلل املناسب ،ومن هذه الشروط لدينا:
 -10األهليـة:
جاء يف نص املادة  220من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أنه يشترط يف الوسيط
القضائي أن يكون م ؤهال للنظر يف املنازعة املعروضة عليه ،وبذلك يكون قد وضعنا أمامنا
احتمالني -فيما خيص معىن األهلية -االحتمال األول وهو أن يكون قد قصد االهلية املدنية
وهي أهلية األداء وهي صالحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية أي القدرة على التعبري
بنفسه عن إرادته تعبريا منتجا آلثاره القانونية يف حقه ويف ذمته.2

- LOUIS Dubois et CLAUDE Gueydan: Les grands texts du droit de l’ union euro penne.

1

DALOZ 5e édition. 1999. P. 202.

 - 2د .رمضان أبو السعود :النظرية العامة للحق ،الدار اجلامعية ،القاهرة ،مصر العربية ،سنة  ،0227ص .000
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وحسب مقتضيات املادة  91من القانون املدين فإن الشخص يكون كامل األهلية ملباشرة
حقوقه املدنية إذا ما كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بقواه العقلية ،ومن هنا تصبح تصرفاته
صحيحة ما مل يطرأ على أهليته عارض من عوارض األهلية.1
وأما االحتمال الثاين ويرجح انه املعىن احلقيقي للنص –ألنه ال يعقل أن يوظف أي
شخص يف أي منصب وهو غري بالغ أو به أحد عوارض األهلية -وهو اخلربة واملهارة الالزمتني
للقيام مبهمة الوساطة وكذا الكفاءة يف أداء اخلدمة ومدى قدرته على حل اخلالفات من دون أن
يفرض رأيه على طريف اخلصومة.
 -17الزناهـة:
وهي صفة أساسية ألداء مهمة الوسيط القضائي بطريقة سليمة فعلى الوسيط أن يكفل
أن يكون سلوكه فوق الشبهات ،2ويكون من بني األشخاص املعترف هلم حبسن السلوك
واالستقامة ،فيكسب بذلك ثقة كل من يتعاملون معه وخاصة طريف اخلصومة ،وتتأكد الزناهة
من خالل احلياد التام الذي جيعله يقوم مبهامه املنوطة به بدون حماباة أو حتيز أو حتامل.
 -10اللياقـة:
على الوسيط القضائي أن يتجنب عدم اللياقة يف كافة تصرفاته وأن يتصرف بشكل
يتناسب مع منصبه كوسيط قضائي وأن يتجنب املواقف اليت قد تؤدي على حنو معقول إىل
إثارة الشبهات أو يبدو أهنا تتسم باحملاباة أو التحيز،ب ويف هذا نصت املادة  00من املرسوم
التنفيذي رقم  011-12املؤرخ يف  01مارس  7112واملتضمن كيفيات تعيني الوسيط القضائي

3

على ":جيب على الوسيط القضائي أو أحد أطراف الزناع الذي يعلم بوجود املانع من املوانع
املذكورة أدناه  ،أن خيطر القاضي فورا قصد اختاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لضمان حياد
الوسيط واستقالليته:
إذا كانت له مصلحة شخصية يف الزناع
إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بينه أو بني أحد اخلصوم
إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد اخلصوم
إذا كان أحد أطراف اخلصومة يف خدمته
إذا كان بينه وبني أحد اخلصوم صداقة أو عداوة".

 - 1د .حممد الصغري بعلي :املدخل للعلوم القانونية ،دار العلوم ،عنابة ،اجلزائر ،سنة  ،7112ص .010
 - 2مبادئ بانغالور بشأن السلوك القضائي ،نشرة القضاء ،العدد  ،27ص .27
 - 3جريدة رمسية :رقم  ،02السنة  ،7112ص .7
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 -19االستقالليـة:
على الوسيط القضائي أن يدعم وجيسد استقالل السلطة القضائية متاما كالقضاة،
فيمارس مهامه بصورة مستقلة وفقا لفهم واع للقانون ،وعلى أساس التحرر من أي مؤثرات دخيلة
أو أي إغراءات أو ضغوط أو هتديدات أو تدخل مباشر أو غري مباشر من أي جهة أو ألي سبب،
وقد وضح املشرع اجلزائري ذلك يف نص املادة  220من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
بقوله" :أن يكون حمايدا ومستقال يف ممارسة الوساطة".
وعلى الوسيط القضائي أن يك متحررا أيضا من العالقات غري املالئمة مع السلطتني
التنفيذية والتشريعية ،خاصة إذا تعلق األمر باملنازعات اإلدارية اليت تكون الدولة على
اختالف مستوياهتا طرفا فيها ،وأن يشجع ويدعم الضمانات الالزمة للقيام بواجباته القضائية.1
ثانيا  -الشروط اخلاصة:
حددت هذه الشروط مبوجب املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم  011-12واحملدد
لكيفيات تعيني الوسيط القضائي ،ومن هذه الشروط لدينا:
الشرط األول :القدرة على حل الزناعات ،إذ ينبغي على الوسيط القضائي أن ميلك
اخلربة واملهارة 2الكافيتني حلل اخلالفات بني طريف اخلصومة ،وهذه اخلربة ال تتأتى من عدم،
بل هي نتيجة تكوين خاص يف هذا ااجمال ،ففي املغرب يقوم املركز الدويل للوساطة والتحكيم
بالرباط بتنظيم دورات تدريبية يف ممارسة الوساطة والتحكيم يؤطرها وينشطها أخصائيون
وخرباء دوليني ،وذلك بغية التعرف على مناخ الوسائل البديلة حلل الزناعات ،واكتساب املؤهالت
األساسية وتقنيات التفاوض الضرورية من أجل تدبري أفضل للزناع.3
الشرط الثاين :أن يكون من األشخاص احلائزين على شهادة جامعية أو دبلوم أو تكوين
متخصص أو أي وثيقة أخرى تؤهله لتويل الوساطة يف نوع معني من املنازعات ،فبموجب املادة
الثالثة من املرسوم التنفيذي رقم 011-12مل حيدد املشرع نوع الشهادة وال طبيعتها ومل يعر
اهتماما إن كانت من اجلامعة أو مؤسسة أخرى ،وذلك خبالف الوضع يف املغرب إذ ينبغي على
الوسيط أن يكون حائزا على شهادة مشاركة يف هناية دورته التدريبية على يد أخصائيون
وخرباء ،يف املركز الدويل للوساطة والتحكيم بالرباط.

1

وهي الوساطة القضائية.

- Brian J – Wallace: a. c Resoling commercial lease Disputes Edition law son Luundell. 2004.

2

P.02.

 - 3املركز الدويل للوساطة والتحكيم ،موقع إلكتروين:
http:www.cimar.org.ma /spip§rubrique103&rub=6.01 /07 /2010.P3.
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الشرط الثالث :أن ال يكون الوسيط القضائي قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة ،غري
ارتكابه هلذه األفعال ينبغي أن يكون عمديا ،مما يعين أنه يف حال ارتكب جنحة أو جناية من
دون قصد جنائي فإنه ميكنه أن ميارس مهمة الوسيط القضائي ،خاصة وأن املشرع اجلزائري
استثىن صراحة اجلرائم غري العمدية.
الشرط الرابع :أن ال يكون قد حكم عليه كمسري من أجل جنحة اإلفالس ،1ومل يرد
اعتباره ،فحسب مقتضيات املادة  022من القانون التجاري فإنه إذا ما وقعت شركة يف حالة
التوقف عن الدفع تطبق العقوبات اخلاصة بالتفليس بالتدليس على القائمني باإلدارة واملديرين
أو املصفني يف شركة ا ملسامهة أو املصفني يف شركة ذات املسؤولية احملدودة ،الذين يكونون قد
اختلسوا دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا جزءا من أصوهلا أو الذين أقروا مبديونية الشركة
مببالغ ليست يف ذمتها ،2وعليه على الوسيط القضائي أن ال يكون قد حكم عليه نتيجة ارتكابه
األفعال أعاله.
الشرط اخلامس :أن ال يكون قد عزل لدى توليه منصب ضابط عمومي ،أو مل يشطب
امسه إذا كان حماميا -والذي يعمل على تقدمي النصائح واالستشارات القانونية ومساعدة
ومتثيل اخلصوم وضمان الدفاع عنهم -ويعد الشطب من أشد العقوبات املهنية يف احملاماة
وأخطرها ،وتكون يف احلاالت اليت يثبت فيها أن احملامي املعين املتابع قد ارتكب أخطاءا مهنية
خطرية أو جنايات أو جنح يعاقب عليها القانون العام.3
الشرط السادس :أن ال يكون الوسيط القضائي قبل توليه مهمة الوساطة قد عزل
مبقتضى إجراء تأدييب هنائي عندما كان موظفا عموميا جراء ارتكابه خطأ تأدييب من الدرجة
الثالثة ،وذلك حسب مقتضيات املادة  079من األمر رقم 12-01املؤرخ يف  70مارس 0212
واملتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات واإلدارات العمومية.
الشرط السابع :أن ال يكون قد تعرض إىل عقوبة عن جرمية خملة بالشرف ،واملالحظ
يف هذا الشرط أن املشرع اجلزائري مبوجب نص املادة  220من قانون اإلجراءات املدنية
واإلدارية مل يدرج إن كانت هذه اجلرائم قد ارتكبت عن عمد أم أهنا غري عمدية والسبب يف
ذلك يعود إىل أن هذا النوع من اجلرائم فيه نوع من احلساسية بالنسبة للمجتمع اإلسالمي
1

 -تصنف جرائم اإلفالس اىل ثالث فئات ،تشمل الفئة األوىل جرائم التفليس اليت تضم التفليس بالتقصري

والتفليس بالتدليس وتشمل الفئة الثانية جرائم شبهت جبرمية التفليس وميكن نسبها اىل مديري الشركات وتشمل
الفئة الثالثة جرائم قد ترتكب من طرف وكيل التفليسة أو قريب املدين أو الدائن أو أحد من الغري.
2

 -أ  ,راشد راشد :األوراق التجارية واإلفالس والتسوية القضائية يف القانون التجاري اجلزائري ،ديوان

املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،سنة  ،0222ص .012
 - 3أ .طاهري حسني :مرجع سابق ،ص .20
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عموما واجلزائري خصوصا ح ى ولو كانت عن غري قصد ،ألن املهم وقوعها ومن أمثلة اجلرائم
املخلة بالشرف الزنا ،الفعل املخل باحلياء ،االغتصاب ،...باإلضافة إىل شرط أن ال يكون
ممنوعا من ممارسة حقوقه املدنية.
الفرع الثاين :التسجيل يف قائمة الوسطاء القضائيني
ساير املشرع اجلزائري التوجه العاملي أو الدويل احلديث ،فاستحدث نظام الوساطة يف
أحكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم  ،10-12على اعتبار أن الوساطة سلوك حمبب
للنفس البشرية اليت ترفض اإلمالء وأساليب القوة من السلطة العامة ح ى ولو كان جهاز
القضاء ،1لذا وضع املرسوم التنفيذي رقم  011-12املتضمن كيفية تعيني الوسطاء القضائيني
إجراءات االلتحاق مبنصب وسيط قضائي تبدأ بطلب يودع لدى النائب العام.
أوال  -طلب التسجيل:
على كل شخص توافرت فيه الشروط املذكور أعاله سواء العامة أو اخلاصة أن يعد طلبا
يف التسجيل يف قائمة الوسطاء القضائيني على املستوى اهليئة القضائية -سواء هيئات القضاء
العادي أو هيئات القضاء اإلداري -اليت يقع بدائرة اختصاصها مقر إقامته ،يوجه الطلب إىل
النائب العام لدى ااجملس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة املترشح.
غري أن الغريب يف األمر أن املشرع اجلزائري خص فقط النائب العام بااجمالس القضائية
لدرا سة الطلبات ،ومل يذكر حمافظي الدولة على مستوى احملاكم اإلدارية خاصة وأن الوساطة
القضائية ميتد نطاقها إىل املنازعات اإلدارية وليس فقط املنازعات العادية ،لعل السبب يف ذلك
يعود إىل أنه يريد أن ينيط النظر يف طلبات املترشحني الراغبني يف التسجيل يف قائمة
الوسطاء القضائيني على يد النائب العام دون غريه ليس فقط للمجلس القضائي بل أيضا
للمحكمة اإلدارية اليت يقع بدائرة اختصاصها مقر املترشح.
ثانيا  -ملف املترشح:
نصت املادة السادسة من املرسوم التنفيذي رقم  011-12على أنه ":جيب أن يرفق
الطلب مبلف يشمل الوثائق اآلتية:
مستخرج صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم  )10ال يزيد تارخيه عن ثالثة
أشهر.
شهادة اجلنسية
شهادة تثبت مؤهالت املترشح
1

 -د .عبد الرمحن بربارة :شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،منشورات بغدادي ،اجلزائر ،سنة ،7112

ص .170
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شهادة اإلقامة".
مبوجب املادة أعاله جند أن امللف يتكون من جمموعة من الوثائق اإلدارية اليت تثبت
مدى توفر الشروط الالزمة يف الذي يريد أن يتوىل مهمة الوسيط القضائي ،واملالحظ أهنا
جاءت بصيغة الوجوب مما يعين أنه جيب توافر هذه الوثائق حتت طائلة عدم القبول يف حال
عدم توفر وثيقة واحدة.
 -10مستخرج صحيفة السوابق القضائية:
خصت املادة أعاله أي نوع من صحيفة السوابق القضائية وهي البطاقة رقم ثالثة،
وكذلك مدة صالحية هذه الوثيقة املقدرة بثالثة أشهر ،وهذا أمر طبيعي إذ جيب توفرها ح ى
تتأكد اجلهة املختصة بدراسة امللف من عدم ارتكاب املترشح أي من اجلرائم املنصوص عليها يف
املادة الثانية من املرسوم اآلنف الذكر وكذا املادة  220من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،
وهي اجلرائم املخلة بالشرف – سواء كانت خمالفة أو جنحة أو جناية -واجلرائم العمدية –
اجلنايات واجلنح -وجنحة اإلفالس وعدم رد االعتبار...
 -17شهادة اجلنسية:
شهادة اجلنسية أيضا من الوثائق الضرورية يف امللف ويستوي يف هذه احلالة أن تكون
اجلنسية أصلية أو مكتسبة ،وهنا لنا رأيان األول نقترح أن يضاف للنص كلمة جزائرية والثاين
حسنا فعل املشرع أن مل يفرق بني اجلزائريني من جنسية مكتسبة أو أصلية ح ى يزيد من
حلمة اجلزائريني يف مشاعر انتمائهم وإخالصهم الوطين.
 -10شهادة تثبت مؤهالت املترشح وشهادة اإلقامة:
ميكن لكل شخص حامل لشهادة جامعية أو دبلوم أو تكوين متخصص أو أي شهادة أخرى
تؤهله لتويل الوساطة يف نوع معني من الزناعات ،أن يترشح ملنصب وسيط قضائي ،بشرط أن
يضع طلبه مع امللف لدى اجلهة القضائية اليت يقع بدائرة اختصاصها مقر املترشح ،لذا فإن
شهادة اإلقامة ضرورية.
ثالثا  -التحقيق اإلداري:
يقوم النائب العام على مستوى اجلهة القضائية اليت أودعت فيها طلبات الترشح بتحقيق
إدارية بواسطة الشرطة القضائية أو األمن ليتأكد من صحة الوثائق الواردة أمامه وذلك على
مستوى املؤسسات اليت حتصل املترشح على شهادته فيها أو املؤسسات اليت سبق وأن عمل هبا،
ويتأكد كذل ك من عدم ارتكابه ألي جرم من خالل سجل السوابق القضائية بااجملس القضائي،
وبعد قيام النائب العام بالتحقيق حيول امللف إىل رئيس ااجملس القضائي الذي يستدعي جلنة
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االنتقاء لدراسة الطلبات والفصل فيها وذلك وفقا ملقتضيات املادة  12من املرسوم التنفيذي
رقم.011-12
املطلب الثاين :جلنة انتقـاء الوسيط وتعيينه يف التشريع اجلزائري
سنتطرق هلذا املطلب يف الفرعيني اآلتيني:
الفرع األول :جلنة االنتقـاء
وهي جلنة متواجدة على مستوى اجلهة القضائية تتشكل من جمموعة من األعضاء
وختتص بالفصل يف طلبات الترشح ملنصب الوسطاء القضائيني.
أوال  -تشكيلة اللجنة:
حسب مقتضيات املادة  10من املرسوم التنفيذي رقم  011-12تتشكل جلنة االنتقاء
اليت جتتمع مبقر ااجملس القضائي من جمموعة من األعضاء منهم:
 -10رئيس اللجنة:
يتوىل مهمة رئاسة جلنة االنتقاء اليت تقوم بانتقاء الوسطاء القضائيني رئيس ااجملس
القضائي ال ذي يقع يف دائرة اختصاصه مقر الوسطاء ،وألمهية املنصب كان البد من أن يشرف
رئيس ااجملس القضائي على رئاسة هذه اللجنة ح ى يضمن أن تتم عملية الفصل يف طلبات
الترشح بشفافية ولكي يسهر على تطبيق القانون.
 -17النائب العام:
يعترب النائب العامة عضوا يف جلنة االنتقاء ،ووجوده يف اللجنة له مربره على اعتبار
أنه أدرى بكل ملف حبكم أنه قام بتحقيق إداري يف كل ملف معروض عليه ،فيمكنه بذلك أيعطي
صورة واضحة عن كل ملف.
 -10رؤساء احملاكم التابعة لدائرة اختصاص ااجملس القضائي املعين:
تتشكل اللجنة أيضا من جمموع رؤساء احملاكم التابعة لدائرة اختصاص ااجملس القضائي
املعين ،واجلدير باالهتمام أن نص املادة الثامنة من املرسوم التنفيذي مل يتعرض بالذكر
للمحاكم اإلدارية وكأنه ال يعترف بالوساطة يف املادة اإلدارية مما جيعل النص ناقصا،
وباإلضافة إىل رؤساء احملاكم ،رئيس أمانة ضبط ااجملس القضائي ليتوىل أمانة اللجنة.
ثانيا  -اختصاص اللجنة:
ختتص جلنة االنتقاء اليت يتم استدعاء أعضائها من طرف رئيس ااجملس القضائي
بدراسة طلبات الترشح دراسة وافية بشفافية من دون حتيز أو حماباة – على األقل هذا ما
يفترض هبا أن تفعل -فتقوم بتفقد مدى توفر مجيع الوثائق املطلوبة من عدمها ،مث االطالع
على التحقيق اإلداري الذي قام به النائب العام ح ى تكون فكرة عن املترشحني وح ى تتمكن
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من وضع معايري وأسس تعتمد عليها يف عملية االنتقاء ،ليتم يف األخري اختيار الوسطاء
القضائيني ،وبذلك يكون للمجلس قائمة مت إعدادها على مستواه ،غري أن عمل الوسيط القضائي
باجلهة اليت هو مسجل فيها ال يكون نافذا إال إذا وافق عليها وزير العدل حافظ األختام مبوجب
قرار.1
الفرع الثاين :تعييـن الوسيط
قبل أن يبدأ الوسيط القضائي بأداء املهام املنوطة به عليه أوال أن يؤدي اليمني الذي من
خالله سوف يكون مسؤوال عن كل ما يقوم به من عمل داخل اهليئات القضائية اليت يكون
مدرجا امسه يف قائمة وسطائها القضائيني.
أوال  -أداء اليمني:
جاء يف نص املادة  01من املرسوم التنفيذي رقم  011-12املتضمن كيفية تعيني الوسيط
القضائي ،أن هذا األخري عليه أن يؤدي اليمني قبل أن يؤدي مهامه أمام ااجملس القضائي املعني
يف دائرة اختصاصه مثله مثل اخلبري والقاضي واحملامي وذلك ح ى خيلص يف مهمته وحيافظ
عليها بكل ما أويت من قوة ويشهد اهلل على ذلك ،فيؤدي اليمني اآلتية ":أقسم باهلل العلي
العظيم أن أقوم مبهميت بعناية وإخالص وأن أكتم سرها ،وأن أسلك يف كل الظروف سلوك
الوسيط القضائي الزنيه والويف ملبادئ العدالة واهلل على ما أقول شهيد".
ثانيا  -ممارسة الوسيط ملهامه:
يف احلاالت العادية ميارس الوسيط القضائي مهامه بعد أن يتم اختياره من القوائم اليت
يتم إعدادها على مستوى كل جملس قضائي ،وعليه فإن على اجلهة القضائية أن تعني وسيطا
م سجال يف قائمة الوسطاء املتواجدة على مستوى ااجملس القضائي الذي يقع يف دائرة
اختصاصها ،ويف هذا اخلصوص جيدر بالوسيط أن ال يكون قد سجل نفسه يف أكثر من قائمة
وإال عرض نفسه للشطب من القائمة.2
أما يف حالة الضرورة فإنه ميكن اختياره بصف استثنائية ملمارسة مهامه خارج اختصاص
ااجملس القضائي املعني به ،كما ميكن للجهة القضائية يف حالة الضرورة أن تعني وسيطا غري
مسجل يف القوائم اليت يتم إعدادها على مستوى كل جملس قضائي ويف هذه احلالة جيب على
الوسيط قبل أن يباشر مهامه أن يؤدي أمام القاضي الذي قام بتعيينه اليمني.
وحسب مقتضيات املادة  229من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فإن مهمة الوسيط
تكمن يف تلقي وجهة نظر طريف اخلصومة بسرية تامة ،بعد أن يقوم بدعوهتم للحضور إىل أول
 - 1املادة :12املرسوم التنفيذي رقم  12ـ  011واملتضمن كيفيات تعيني الوسيط القضائي.
 - 2املادة  :17 / 19املرسوم التنفيذي رقم  12ـ  ،011مرجع سابق.
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لقاء للوساطة ،فيحاول التوفيق بينهم على أمل أن يتوصلوا إىل حل حيل اخلالف الناشب بينهما
على خالف التحكيم الذي يتمتع فيه احملكم بسلطة قضائية ألنه يصدر حكما ملزما للطرفني،1
ويف سبيل هذه املهمة الشاقة أناط املشرع اجلزائري الوسيط إمكانية مساع كل شخص يقبل ذلك
ويرى يف مساعه فائدة لتسوية الزناع لكن هذه السلطة مرهونة بقبول طريف اخلصومة.2
املطلب الثالث :حقوق وواجبات الوسيط القضائي
ح ى يؤدي الوسيط املهمة اليت أناطه إياه املشرع اجلزائري على أكمل وجه كان عليه أن
مينحه بعضا من احلقوق و حيمله جمموعة من االلتزامات اليت عليه أن يلتزم هبا ح ى ال يعرض
نفسه للشطب من قائمة الوسطاء القضائيني ،لذا سنعاجل يف هذا املطلب ما يأيت:
 حقوق الوسيط القضائي واجبات الوسيط القضائيالفرع األول :حقوق الوسيط القضائي.
يتمتع الوسيط القضائي مبجموعة من احلقوق بعضها يتمتع هبا قبل أن يباشر مهمة
الوساطة واألخرى أثناء القيام مبهمته واألخرى بعد أيتم عمله.
فأما بالنسبة للنوع األول من احلقوق وهي اليت يتمتع هبا قبل أن يبدأ يف الوساطة واليت
منها احلصول على تسبيق مبوجب طلب يودع لدى القاضي فيخصمه من أتعابه النهائية.3
وأما بالنسبة للنوع الثاين من احلقوق واليت يتمتع هبا لدى قيامه مبهمة الوساطة وهي:
ـ إمكانية دعوة اخلصوم للحضور إىل جلسة الوساطة.
إمكانية طلب جتديد مدة الوساطة بثالثة أشهر أخرى بعد موافقة اخلصوم.
إخطار القاضي بكل الصعوبات اليت تعترضه يف مهمته.
وأما النوع الثالث وهي تلك احلقوق اليت أناطه هبا املشرع بعد االنتهاء من مهمته وهي:
طلب إهناء الوساطة إىل القاضي يف أي وقت يراه.4
احلصول على مقابل أتعاب يقدره له القاضي الذي قام بتعيينه ،يتقاسم أطراف
اخلصومة هذه األتعاب مناصفة ما مل يتفقا على خالف ذلك ،ويف هذا املسألة جيدر التنويه إىل
 - 1حممد حممود حممد جربان :التحكيم اإللك تروين كوسيلة حلل منازعات التجارة الدولية ،مذكرة ماجستري
يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق ،جامعة الشرق األوسط ،األردن ،7112 ،ص .02
 - 2املادة  :011قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.
 - 3املادة  :17 / 07املرسوم التنفيذي رقم  12ـ  ،011مرجع سابق.
 - 4املعين الذي أريد به هنا هو أن الوسيط ميلك سلطة تقديرية ما إن كانت عملية الوساطة قد انتهت ،ح ى ولو
مل تنتهي املدة املقررة هلا وهي ثالثة أشهر وذلك مبوجب طلب يقدم لدى القاضي ليقوم هذا األخري بإهنلئها،
تطبيقا لنص املادة  0117من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.
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أن القاضي الذي يقوم بتقدير األتعاب يراعي لدى تقديرها احلالة أو الوضعية االجتماعية
لألطراف ،وذلك تطبيقا لنص املادة  07من املرسوم التنفيذي رقم  011-12ويعاب على هذا
النص أنه مل حيدد بشكل صريح وواضح أتعاب الوسيط وتركه لتقدير القاضي وربطه باحلالة
االجتماعية لألطراف مما يعد إجحافا يف حق الوسيط -لعل السبب يف ذلك يعود على حداثة
التجربة يف حد ذاهتا وكذا رغبة يف إجناحها يف اجلزائر -إذ كان جيدر هبم حتديد األتعاب
حسب معيار عدد ساعات العمل كما هو احلال يف املغرب.1
الفرع الثاين :واجبات الوسيط القضائي.
يتعني عل ى الوسيط القضائي أن يلتزم بالواجبات اليت أمليت عليه من النظام القانوين
الذي خيضع له وإال عرض نفسه للشطب من قائمة الوسطاء القضائيني على مستوى اهليئة
القضائية اليت يعمل لديها ومن هذه الواجبات لدينا:
أوال  -القيام بالتزاماته:
جاء املادة  09من املرسوم التنفيذي رقم  011-12لتؤكد على الوسيط القضائية بعدم
اإلخالل بالتزاماته ،والسؤال الذي يتبادر إىل الذهن هو طبيعة هذه االلتزامات فهل يقصد هبا
التوفيق بني طريف اخلصومة لتمكينهم من إجياد حل يناسب مصلحتهما أم هناك التزامات أخرى،
لعل اإلجابة على هذا التساؤل تكمن يف مضمون اليمني اليت قام الوسيط بتأديتها أمام اجلهة
اليت قامت بتعيينه ،والذي يتضمن جمموعة من االلتزامات تعهد الوسيط أمام اهلل وأمام
القاضي بالقيام هبا واليت من بينها:
بذل العناية الكافية عند القيام مبهمته.
اإلخالص والوفاء ملبادئ العدالة.
2

حفظ سر ما مت أمامه من أقوال وأفعال وما رآه من ملفات إزاء الغري  ،ألن األمر يتعلق
بطريف اخلصومة والقاضي الذي سوف يقضي بينهما فقط ال غري.
الزناهة واحلياد لدى قيامه بعمله.
ثانيا  -عدم احلصول على أتعاب غري تلك النصوص عليها:
حددت املادة  07من املرسوم التنفيذي رقم  011-12كيفية تقاضي الوسيط القضائي
أتعابه واليت يقدرها القاضي الذي يقوم بتعيينه ،والذي يتقاضاه بعد ان ينتهي من مهامه ،كما
ميكنه أن يأخذ تسبيقا بناءا على طلب يقدم لدى القاضي ليخصم فيما بعد من أتعابه النهائية،

 - 1املوقع اإللكتروين:

. http:www.cimar.org.ma /spip§rubrique103&rub=6.01 /07 /2010.P4

- Arnaud stimec: les limites de la médiation. article publie dans le de bulletin liaison de
l’laboratoire anthropologie juridique université paris Sorbonne n 22 septembre 1997.
2
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غري أنه إذا حاول أ يتقاضى أتعابا غري تلك املنصوص عليها يف املادة أعاله كأن حيصل عليها
باالتفاق بني األطراف من دون علم القاضي أو أي أحد آخر أو أن حيصل عليها بطرق أخرى غري
مشروعة ،فإنه سيعرض نفسه للشطب من قائمة الوسطاء القضائيني ،وسيعيد املبالغ املقبوضة
من غري وجه حق
المبحث الثاني :موانع تولي الوسيط لمهامه وشطبه من قائمة الوسطاء
حدد املرسوم التنفيذي رقم  011-12املتضمن تعيني الوسيط القضائي حاالت منع هذا
األخري من القيام مبهام الوساطة ،واليت تتفق نوعا ما مع حاالت رد القضاة الواردة يف نص
املادة 790من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،1وكذلك حدد احلاالت اليت تعرضه للشطب
من قائمة ا لوسطاء القضائيني ،لذا سنعاجل هذا املبحث يف مطلبني ،يتضمن األول حاالت املنع من
ممارسة الوساطة ،والثاين حاالت شطب الوسيط القضائي.
املطلب األول :حاالت املنع من تويل الوساطة
جاء يف نص املادة  00من الرسوم التنفيذي أعاله أنه" :جيب على الوسيط القضائي أو
أحد أطرا ف الزناع الذي يعلم بوجود مانع من املوانع املذكورة أدناه ،أن خيطر القاضي فورا قصد
اختاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لضمان حياد الوسيط واستقالليته:
إذا كانت له مصلحة شخصية يف الزناع.
إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بينه وبني أحد اخلصوم.
إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد اخلصوم.
إذا كان أحد أطراف اخلصومة يف خدمته.
إذا كان بينه وبني أحد اخلصوم صداقة أو عداوة".
وبذلك تكون هذه املادة قد حددت على سبيل احلصر حاالت رد الوسيط القضائي واليت
سنعاجلها على حنو من التفصيل.
الفرع األول :وجود مصلحة شخصية يف الزناع
ويقصد باملصلحة الشخصية املنفعة اليت سوف حيققها الوسيط القضائي وقت النظر يف
الزناع املعروض عليه فيكون الغرض من النظر فيها احلصول على حق أو مركز قانون ،حبيث
يكون هو أحد أطراف اخلصومة ،ففي هذه احلالة ميكن للطرف الثاين أن يطلع القاضي يف احلال
ح ى يباشر إجراءات الرد ،وهناك حالة أخرى ،2وهي حالة أن يكون الوسيط ميارس مهنة
 - 1املادة  :00املرسوم التنفيذي رقم  12ـ  ،011مرجع سابق.
 - 2حددت املادة  :00حاالت الرد وهي ،إذا كان له أو لزوجه مصلحة يف الزناع ،إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه
أو بني زوجه وبني أحد اخلصوم أو أحد احملامني أو وكالء اخلصوم يف الدرجة الرابعة...
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التجارة باسم مستعار أو باسم أحد أقاربه هنا أيضا على الوسيط يف حالة حدوث نزاع على
مستوى القضاء أن يعلم القاضي بنفسه الختاذ ما يراه مناسبا ،فيقوم برده وتعيني وسيط آخر
من قائمة الوسطاء القضائيني.
الفرع الثاين:وجود قرابة مع أحد اخلصوم
والقرابة هنا نوعان قرابة النسب أو املصاهرة فالنوع األول هي اليت تضم كل من
جيمعهم أصل مشترك وتكون قرابة مباشر أو قرابة حواشي ،فقد جاء يف نص املادة  00من
القانون املدين أن ":القرابة املباشرة هي الصلة ما بني األصول والفروع ،وقرابة احلواشي هي
الرابطة ما بني أشخاص جيمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا لآلخر ".وعلى هذا
األساس فإنه جيب أن ال تكون هناك عالقة قرابة مباشرة 1أو قرابة حواشي 2للوسيط مع أحد
أطراف الزناع املعروض عليه.
وجيب أيضا أن ال تربط الوسيط القضائي عالقة قرابة باملصاهرة بينه أو بني أحد
اخلصوم ،3كأن يكون أحد اخلصوم من أقارب زوج الوسيط أو العكس ،ويف هذه احلالة أيضا على
الوسيط أو أحد اخلصوم إعالم القاضي فور علمه باألمر ح ى يتخذ ما يراه مناسبا.
الفرع الثالث :وجود خصومة مع أحد اخلصوم
وتكون هذه احلالة عندما يناط وسيط قضائي مبهمة التوفيق بني طرفني يف نزاع ما،
ويكون هذا الوسيط يف خصومة قضائية أمام جهة أخرى مع أحد أطراف الزناع الذي عرض
عليه ح ى يوفق بينهما ،فمخافة أن ينحاز الوسيط إىل الطرف الثاين ضد الطرف الذي هو يف
خصومة معه ،عليه أن خيطر هو أو الطرف املعين باخلصومة مع الوسيط نفسه القاضي فورا
ح ى يرده ويعني مكانه وسيط آخر من القائمة.
الفرع الرابع :إذا كان أحد أطراف اخلصومة يف خدمته
وتكون يف حالة إذا ما كان أحد أطراف اخلصومة يعمل لدى الوسيط القضائي خاصة إذا
ما أخذنا بعني االعتبار أنه ميكن للوسيط القضائي أن يكون حماميا أو موظفا أو تاجرا أو ضابط
 - 1هذه احلاالت هي حاالت واردة على سبيل املثال ال على سبيل احلصر ،فاملهم يف املوضوع أن تكون هناك مصلحة
شخصية يف الزناع.
2

 -القرابة املباشرة هي الصلة بني األصول والفروع ويراعي يف ترتيب درجة القرابة املباشرة اعتبار كل فرد

عند الصعود لألصل درجة ما عدا األصل وتكون صاعد إذا كانت بني اإلبن وأبيه أو بني إبن اإلبن واجلد وإن عال،
د .حممد الصغري بعلي :املدخل للعلوم القانونية ،مرجع سابق ،ص .090
 - 3قرابة احلواشي هي الرابطة ما بني أشخاص جيمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا لآلخر كاإلخوة،
وعند ترتيب درجة احلواشي تعد الدرجات صعودا من الفروع لألصل املشترك مث نزوال منه اىل الفرع اآلخر.
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عمومي أو ممثل قانوين جلمعية ما ،لذا ينبغي أن خيطر الوسيط أو أحد أطراف اخلصومة املعين
القاضي فورا بأن أحد اخلصوم يعمل لدى الوسيط القضائي فيقوم باستبداله فورا بأحد
الوسطاء القضائيني من قائمة الوسطاء لدى ااجملس القضائي.
الفرع اخلامس :وجود صداقة أو عداوة
ويستوي يف ذلك أن تكون الصداقة أو العداوة قائمة أو سابقة مع أحد اخلصوم ،وهذا
أمر ال ميكن العلم به إال إذا أعلن املعنيان باألمر ذلك ،فال وجود خلصومة قضية أو لعالقة
قرابة ،باألمر يتعلق بالصداقة أو العداوة اليت ال ميكن أن يعلم هبا إال املقربون للمعنيني باألمر،
وعلى كل حال فإن الوسيط القضائي م ى علم بأن أحد أطراف الزناع من أصدقائه أو من
أعدائه وكذلك الوضع بالنسبة لصديقه أو عدوه الذي حيمل صفة خصم يف نزاع عرض على
الوسيط ،عليهما أن خيطرا القاضي فورا ح ى يتم استبداله.
املطلب الثاين :شطب الوسيط القضائي
جاء يف نص املادة  09من املرسوم التنفيذي رقم 011-12املتضمن تعيني الوسيط
القضائي أن الوسيط القضائي الذي خيل بالتزاماته أو يتهاون يف تأدية مهامه يعرض نفسه إىل
الشطب من قائمة الوسطاء القضائيني.
كما جاء يف نص املادة  00من املرسوم أعاله أن الوسيط الذي يتقاضي أتعابا غري تلك
املنصوص عليها يف املادة  07من نفس املرسوم سوف يعرض نفسه للشطب.
وعليه فإنه باستقراء املواد أعاله ميكن أن نستخرج احلاالت اليت تعرض الوسيط
للشطب ،واليت سوف نستعرضها يف الفروع أدناه.
الفرع األول :قبض مبالغ دون وجه حق
يتعرض الوسيط القضائي إىل الشطب من قائمة الوسطاء القضائيني ،إذا ما حصل على
مبالغ مالية على اعتبار أهنا أتعاب من دون وجه حق ،مبعىن من دون علم القاضي الذي يقوم
بتقديرها له كأن يتفق مع أحد أطراف اخلصومة ضد الطرف اآلخر مبقابل مايل يتقاضاه سرا،
وقد تعرض املرسوم التنفيذي املطبق لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية خاصة يف الفصل
املتعلق بالوساطة جلزاء آخر مع الشطب وهو استرجاع املبالغ املقبوضة من غري وجه حق ،غري
أنه مل يذكر إن كان بإمكان الوسيط أن يسجل نفسه مرة أخرى بعد مرور فترة زمنية معينة.
الفرع الثاين :التخلي عن االلتزامات
يتعرض للشطب أيضا الوسيط القضائي الذي خيل بااللتزامات اليت استحدث منصبه
ألجل الوساطة القضائية ،كسماع أحد اخلصوم وعدم مساع الطرف اآلخر أو أن حياول أن يفرق
بني الطرفني عوض أن يوفق بينهما ،ومن االلتزامات أيضا أن يكتم كل ما يدور أمامه من أحداث
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بني الطرفني ،وكذلك أن يعلم بتوفر مانع من موانع تويل الوسيط ملهمة الوسيط ويتعمد إخفاءها
على القاضي ،وعليه فإن الوسيط يتعرض للشطب من القائمة مباشرة م ى ثبت أنه أخل بإحدى
االلتزامات املذكورة أعاله.
الفرع الثالث :التهاون يف تأدية املهام
يعد من قبيل التهاون يف تأدية املهام أن يقوم الوسيط باملماطلة لدى قيامه مبهامه
فتنتهي املدة اليت تستنفذ يف الوساطة ،وتعود بذلك القضية إىل اجللسة ،وم ى ثبت أن الوسيط
القضائي هتاون بشكل أو بآخر فإنه يتعرض للشطب من قائمة الوسطاء القضائيني لدى ااجملس
القضائي الذي يعمل فيه.
الفرع الرابع :التسجيل يف أكثر من قائمة
جاء يف نص املادة  19من املرسوم التنفيذي رقم  011-12املتضمن كيفية تعيني الوسيط
القضائي يف فقرهتا الثانية أنه ال جيوز ألي كان التسجيل يف أكثر من قائمة للوسطاء القضائيني
وإال تعرض للشطب من هذه القائمة.
املالحظ أن هذه الفقرة مل توضح إن كان سيشطب من قائمة واحدة أم من القائمتني معا
خاصة وأنه ميكن أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن ،وبالتايل ميكن أن يسجل نفسه يف
أكثر من جملس يقع اختصاصه مقر إقامة املترشح.
خاتمـة:
إن مهمة الوسيط األساسية تكمن يف إجياد حل يالءم طريف الزناع ،ولذلك جيب أن تكون
له القدرة على حل الزناعات وميلك اخلربة واملهارة الكافيتني حلل اخلالفات بني طريف
اخلصومة .وأن اإلجابة على اإلشكالية املطروحة قد متت من خالل الشروط اليت وضعها املشرع
وخاصة شرط التكوين واخلربة والزناهة وغري مسبوق بأحكام قضائية سالبة للحرية ،وبتوفر
هذه الشروط يصبح نظام الوسيط القضائي فعاال حبيث يستطيع أن خيفف العبء عن القاضي
اإلداري ألنه سوف حيل معظم الزناعات قبل أن تصل للقاضي اإلداري ،وبذلك حيقق فعال
النظام البديل للتقاضي.
ومن خالل دراستنا هذه توصلنا اىل مجلة من النتائج كما توصلنا اىل أن هذا النظام
تنتابه بعض النواقص نعاجلها جبملة من التوصيات نذكرها فيما يلي.
أوال – النتائج:
نذكر أهم النتائج املتحصل عليها.
 - 0مهمة الوسيط القضائي فيها ما يشبه نظام حمافظ الدولة الذي تكمن مهمته
األساسية يف دراسة الدعوى دراسة وافية ليجد حال قانونيا يسهل ويسرع من عملية الفصل يف
- 177 -

الوسيط القضائي في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدعوى ،غري أن الفارق اجلوهري بينه ما أن الوسيط ال حيمل صفة قاض ،بل أكثر من ذلك فهو
ميارس عمال استثنائيا بديال لفض الزناع.
أما حمافظ الدولة فهو ميارس عمال قضائيا حبتا حبيث ال يلتقي أبدا باخلصوم أثناء
قيامه به ،إال أثناء انعقاد اجللسة أما الوسيط فيستدعيهم حلضور جلسات الوساطة يف سرية
تامة ليستمع إىل أقواهلم وذلك قبل انعقاد جلسة احملاكمة
 - 7وضع املشرع إجراءات االلتحاق مبنصب وسيط قضائي تبدأ بطلب يودع لدى النائب
العام .وبعد قيام النائب العام بالتحقيق حيول امللف إىل رئيس ااجملس القضائي الذي يستدعي
جلنة االنتقاء لدراسة الطلبات والفصل فيها .كما أنه ال جيوز ألي كان التسجيل يف أكثر من
قائمة للوسطاء القضائيني وإال تعرض للشطب من هذه القائمة.
 - 0إن مهمة الوسيط تكمن يف تلقي وجهة نظر طريف اخلصومة ،بعد أن يقوم بدعوهتم
للحضور إىل أول لقاء للوساطة ،فيحاول التوفيق بينهم على أمل أن يتوصلوا إىل حل حيل
اخلال ف الناشب بينهما ويف سبيل هذه املهمة الشاقة أناط املشرع اجلزائري الوسيط إمكانية
مساع كل شخص يقبل ذلك ويرى يف مساعه فائدة لتسوية الزناع لكن هذه السلطة مرهونة
بقبول طريف اخلصومة
 - 9إن قدرة الوسيط وخربته تأيت نتيجة تكوين خاص يف هذا ااجمال ،ففي املغرب مثال
يق وم املركز الدويل للوساطة والتحكيم بالرباط بتنظيم دورات تدريبية يف ممارسة الوساطة
والتحكيم يؤطرها وينشطها أخصائيون وخرباء دوليني ،وذلك بغية التعرف على مناخ الوسائل
البديلة حلل الزناعات ،واكتساب املؤهالت األساسية وتقنيات التفاوض الضرورية من أجل تدبري
أفضل للزناع.1
 - 1حدد املشرع أن يكون الوسيط من األشخاص احلائزين على شهادة جامعية أو دبلوم
أو تكوين متخصص أو أي وثيقة أخرى تؤهله لتويل الوساطة يف نوع معني من املنازعات ،إال أنه
مل حيدد نوع الشهادة وال طبيعتها ومل يعر اهتماما إن كانت من اجلامعة أو مؤسسة أخرى ،وذلك
خبالف الوضع يف املغرب إذ ينبغي على الوسيط أن يكون حائزا على شهادة مشاركة يف هناية
دورته التدريبية على يد أخصائيون وخرباء ،يف املركز الدويل للوساطة والتحكيم بالرباط.
ثانيا – التوصيات:
نقترح بعض التوصيات اليت ميكن أن تشارك يف سد بعض الثغرات اليت نعتقد هبا.

1

 -خالف فاتح :مكانة الوساطة لتسوية الزناع اإلداري يف القانون اجلزائري ،رسالة دكتوراه علوم ،قانون

عام،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حممد خضري ،بسكرة ،7101 / 7109 ،ص .720
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 - 0نقترح أن يشرف على تكوين الوسيط بعد قبوله مراكز دولية متخصصة بالوساطة
والتحكيم من خالل إقامة دورات تدريبية يف ممارسة الوساطة والتحكيم بإشراف وتنشيط
إخصائيني دوليني ،وذلك للتعرف أكثر على مناخ الوسائل البديلة حلل الزناعات .وأن يكون
حائزا على شهادة مشاركة يف هناية دورته التدريبية.
 - 7نقترح أن حيدد املشرع نوع الشهادة وطبيعتها للمترشحني للتسجيل يف قائمة
الوسطاء القضائيني ونقترح أن تكون من اجلامعة أو من مؤسسة خمتصة بالتكوين يف حل
الزناعات البديلة.
 - 0ذكر املشرع أنه ال جيوز ألي كان التسجيل يف أكثر من قائمة للوسطاء القضائيني
وإال تعرض للشطب من هذه القائمة.
إال أن املشرح مل حيدد عملية الشطب إن كانت تشمل الشطب من قائمة واحدة من
القوائم اليت سجل هبا أم يشمل شطبه من كل القوائم اليت سجل هبا ,
نقترح وضع آليات من خالهلا متنع أي شخص من التسجيل بأكثر من قائمة واحدة
للوسطاء القضائيني وبذلك نبتعد عن الشطب احملتمل .ويف حالة غياب هذه اآليات نقترح
الشطب من كل القوائم اليت سجل هبا ح ى مننع التسجيل بأكثر من قائمة.
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