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:شروط النشر   

ن تحترم الدراسة ضوابط البحث العلمي المتعارف عليها وخاصة األمانة العلميةأ  

 wordترسل الدراسة في ملف 

 تب المقالارسال نبدة عن السيرة الذاتية لكا

 ارسال صورة ) اختياري (

 أال يكون المقال قد سبق نشره على شبكة االنترنيت 

 كل المقاالت المنشورة تعبر عن آراء كاتبيها. 

 

 contentieuxaffaires@gmail.com:   عاا  امارريةة ياااماكم  عل  امررد  الاممكرني  امكامترحب مجلة منازعات األ
www.frssiwa.blogspot.com 
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فاس الحقوق كلية)  األعمال منازعات ماستر شهادة على حاصل   (   

 باحث بدكتوراه منازعات األعمال ) كلية الحقوق فاس (

والمالية االقتصادإطار بوزارة     

  حاصل على شهادة ماستر منازعات األعمال ) كلية الحقوق فاس (

  مسير شركة   

قوق فاس)كلية الح باحث بدكتوراه منازعات األعمال (  

والمالية االقتصادإطار بوزارة    

)كلية الحقوق فاس باحث بدكتوراه منازعات األعمال (  

 باحث في منازعات األعمال حاصل على شهادة ماستر في منازعات األعمال 

 حاصل على شهادة ماستر منازعات العمومية

  لمديرية العامة للجماركإطار با
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 كمال عبدالوي أندلسي معن

 طالب باحث بماستر الوسائل البديلة لفض النزاعات

 بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس
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 زرونـسميرة خ
 النزاعات لفض البديلة الوسائل بماستر باحثة طالبة
 فـاس واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية

 

                                                           
1
ـ أستاذنا محمد ناصر متيوي مشكوري وأستاذنا  

بوزالفة، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات محمد 

أشغال الندوة العلمية التي نظمتها شعبة  االسرية،

القانون الخاص بكلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية بفاس بشراكة مع وزارة العدل وهيئة 

، سلسلة 2003أبريل  5و 4المحامين بفاس يومي 

، 2004ــ  2الندوات وااليام الدراسية، العدد 

 .188الطبعة االولى، ص:
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2
ـ والوسائل الودية لفض النزاع ال تشكل فقط  

بديال عن الحل القضائي اد يمكن ان تعتمد حتى 

 من طرف القضاء.

Les MARC ne sont pas seulement une 

alternative à la solution judiciaire du litige. 

S’ils ont certes ét 

conçus comme une alternative à la solution 

du litige par les juridictions. 

Loic cadiet , panorama des modes 

alternatifs de reglement   des conflits en       

       droit français , ritsumeikan law review , 

n° :28 , 2011 , p :155. 
3
 .من القانون المدني الفرنسي  2044ــ المادة  
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4
ـ  بنباصر يوسف ، أزمة مسطرة الصلح في  

القانون والقضاء المغربي  ــ رصد ميداني 

لحصيلة التطبيق وقراءة في أسباب األزمة 

والحلول المقترحة لمعالجتها، دراسة منشورة 

بالموسوعة القانونية لصاحبها  القاضي بنباصر 

 .05/02/2006يوسف  بتاريخ 

                                                           
5
خير مرتكب ـ ففي مخالفة الطرقات مثال ي 

المخالفة بين دفع خطية جزائية مقابل وصل في 

ذمته يحرره العون حينا أو االعتراض على ذلك 

 وخضوعه لتتبع جزائي.

 للتوسع أكثر في الموضوع راجع:  

محمد نجيب معاوية ، المفهوم القانوني للصلح  

مداخلة  بالوساطة في المادة الجزائية وآلياته،

زارة العدل التونسية و ضمن الندوة التي اقامتها و

 2003حقوق االنسان والمعهد العالي للقضاء سنة 

تحت عنوان :"الصلح بالوساطة في المادة 

 الجزائية" منشورة بالموقع:

justice.nat.tn-www.ism  اطلع عليها

 .15/02/2015بتاريخ: 

http://www.ism-justice.nat.tn/
http://www.ism-justice.nat.tn/


 
 

 
3 

                                                           
6
ـ  عالج المشرع المغربي الصلح من الفصل  

 .  1116من ق.ل.ع الى الفصل    1098

 

                                                           
7
ــ  كالتشريع التونسي والتشريع الفرنسي كما  

 مر بنا.
8
ـ إن المصالحة التي تنهي الدعوى العمومية تتم  

بين الجاني والمتضرر  من الجريمة وتكون 

رة استثناء من القاعدة الواردة في المادة الثالثة عش

 من المسطرة التي تقضي بأنه:

" ويمكن للفريق المتضرر أن يتخلى عن حقه في 

االدعاء أو يصالح  بشأنه أو يتنازل عن الدعوى 

من دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى 

 العمومية أو توقفه."

انظر احمد الخمليشي ، شرح قانون المسطرة 

الجنائية ، الجزء األول ، مطبعة  المعارف 

 .117ــ  116، ص:  1999الجديدة ، ط: 
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من المدونة الجمركية  276ـ وقد جاء في المادة  

( أن : المصالحة المبرمة دون 9/10/1977)

تحفظ تسقط كال من دعوى النيابة العامة ودعوى 

االدارة.أما المصالحة  المبرمة بهذه الكيفية مع 

احد المشاركين  أو المتواطئين  في نفس المخالفة  

و مع المسؤولين مدنيا عنها فيسري مفعولها أ

 عليهم جميعا.
10

 من القانون الجنائي المغربي. 481ـ الفصل  

                                                           
11

 من ق.ج.م. 491ـ  الفصل  
12

 من ق.ج.م. 535ـ الفصل  
13

ـ  مع ذلك يمكن مواصلة النظر في الدعوى  

العمومية بطلب من النيابة العامة اذا ظهرت 

. مالم تكن  عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية

قد سقطت  بالتقادم أو بسبب آخر. للتوضيح أكثر 

راجع : أحمد جوييد ، شرح قانون المسطرة 

 .2006الجنائية الجديد، ط: 
14

المتعلق  22.01ـ تندرج مراجعة القانون رقم  

بالمسطرة الجنائية في اطار "تحديث المنظومة 

القانونية "، الذي يعتبر من أهم محاور تحقيق 

الشامل والعميق الصالح منظومة المشروع 

العدالة ببالدنا، الذي مافتئ جاللة الملك أعزه هللا 

ونصره يدعو إليه في عدة مناسبات ، ومن بينها 

 2009غشت  20ماورد في خطابه السامي  يوم 

بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك 

والشعب :"مهما كانت وجاهة األهداف 

ي  يمتد انجازها على المدى االستراتيجية ، الت

البعيد، فال ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين  

الملحة في أن يلمسوا عن قرب ، وفي األمد 

 المنظور األثر االيجابي المنشود لالصالح.

راجع: مسودة مشروع القانون القاضي بتغيير 

وتتميم قانون المسطرة الجنائية المغربي، وزارة 

ار بتاريخ: العدل والحريات ، اصد

2014/11/17. 
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ـ وفقا للقانون الحالي فال تظهر امكانية مبادرة  

النيابة العامة القامة الصلح إال في فرضية عدم 

حضور المتضرر ، وعندما  يتبين من وثائق 

الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه أو في 

 حالة عدم وجود مشتك. 

من قانون المسطرة الجنائية  41المادة 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  22.210رقم:

من رجب  25المؤرخ في  1.02.255رقم :

 .2002أكتوبر  1423/3
16

 مشروع ـ نشير هنا الى أن بين  مستجدات 
على  همسودة قانون المسطرة الجنائية تنصيص

من   إجراء الصلح بالوساطة الجنائيةامكانية 
من المشروع  41خالل ما نصت علية المادة 

                                                                                      

ك بأن يعهد بإجراء الصلح إلى وسيط أو أكثر وذل
 .يختاره الطرفان أو يختاره وكيل الملك

17
ـ وهي أيضا نظام قانوني مستحدث يهدف الى  

حل الخصومات الجنائية  بغير الطرق التقليدية 

ودون حاجة الى مرورها باالجراءات الجنائية 

العادية المتمثلة في التحقيق واالتهام ثم المحاكمة ، 

و اجراء يجد مكانه خارج اطار السلطة فه

 القضائية رغم بقائه تحت رقابتها.
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ـ معلوم أن الوساطة الجنائية ترجع في أصل  

نشأتها إلى قوانين  الدول األنجلوساكسونية 

وخاصة الواليات المتحدة  األمريكية وانجلترا 

وكندا، لتلقى بعد ذلك انتشارا واسعا في معظم 

 ف حل النزاعات وديا.القارة األوروبية بهد

للتوسع أكثر راجع: يعقوب عبد العزيز الصانع، 

التسوية الجنائية بين الجاني والمجني عليه، مقال 

منشور بالموقع االلكتروني لجريدة القبس ، عدد: 

. 19/02/2006بتاريخ:  15038

www.alqabs.com  :اطلع عليه بتاريخ

15/02/2015. 
19

ـ تقوم آلية الوساطة على أساس تدخل شخص  

ثالث محايد في المفاوضات بين طرفين 

متخاصمين بحيث يعمل هدا الوسيط على تقريب 

وجهات النظر بين الطرفين وتسهيل التواصل 

بينهما وبالتالي مساعدتهما على ايجاد تسوية 

 مناسبة لحكم النزاع.

الرحيم ، انظر في هذا االطار: زضاكي عبد 

التحكيم الداخلي والدولي لفض المنازعات 

التجارية في القانون المغربي والمقارن، ط:أبريل 

 .108-109-، ص: 2014

                                                           
20

ـ يعتمد هذا االقتراح من القاضي المختص ،  

ويترتب على تنفيذ تلك التدابير انقضاء الدعوى 

الجنائية ، انظر ياسر بن محمد سعيد بابصيل ، 

ة في النظم المعاصرة )دراسة الوساطة الجنائي

تحليلية(، رسالة للحصول على درجة الماجستير 

 75، ص: 2011في العدالة الجنائية ــ الرياض 

 ومايليها.
21

 Bonaf Schmitt ,la mediationـ   

penale en France et aux Etats unis , 

L .G.D.J ,ed : 1998 . 

http://www.alqabs.com/
http://www.alqabs.com/
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ـ  أنور محمد صدقي المساعدة وبشير سعد  

زغلول، الوساطة في انهاء الخصومة الجنائيةــ 

دراسة تحليلية مقارنة ، مجلة الشريعة والقانون، 

 . 321، ص:2009العدد األربعون أكتوبر 
23

( ووالية أوهايو oregonـ  كوالية أوريغون) 

(ohio مع استثناء بعض الواليات كوالية لوس )

( التي ال تلجأ للوساطة Los Angelesأنجلس )

 إال في حاالت قليلة تتعلق بقضايا األحداث.

وأعقبتها تجارب أخرى في السبعينات في واليات 

 ومدن أخرى مثل أوكالهوما وبوسطن.

لمزيد من التفصيل : انظر أنور محمد صدقي 

ـ  419المساعدة وبشير سعد زغلول، م.س، ص:

420. 

سعيد بابصيل، وانظر كذلك : ياسر بن محمد 

 .46م.س، ص:
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ـ أنور محمد صدقي وسعد زغلول،  

 .420م.س،ص:
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ـ صباح أحمد نادر ، التنظيم القانوني  للوساطة  

الجنائية و إمكانية تطبيقها في القانون العراقي ــ 

، 2014دراسة مقارنة ــ وزارة العدل العراق،ط: 

 .26ص:
26

من هذه المجلة  تدل على أن  335ـ المادة  

مشرع التونسي يميل إلى الصلح الجنائي أكثر ال

من الوساطة الجنائية التي تقتضي ضرورة تدخل 

طرف ثالث يقوم بدور الوسيط وال ينتمي إلى 

 جهاز القضاء.

انظر في هذا االطار: العابد العمراني الميلودي، 

الوساطة الجنائية ـ التشريع الفرنسي والتونسي 

قع االلكتروني نموذجا ــ ، دراسة منشورة بالمو

لمجلة القانون واألعمال المغربية.اطلع عليها 

 .20/02/2015بتاريخ:
27

ـ انظر : ياسر بن محمد سعيد بابصيل ،م.س،  

 .41ص: 

الجنائية و نشير إلى أن معظم التشريعات العربية 

لم تعط  تعريفا للوساطة الجنائية بل اقتصرت 

سي. على الصلح الجنائي إذا استثنينا المشرع التون

                                                                                      

لذلك اكتفينا في هذا السياق باإلشارة إلى اآلراء 

 الفقهية المعرفة للوساطة الجنائية.
28

ـ راجع في هذا السياق: صباح أحمد نادر،  

 م.س. وياسر بن محمد سعيد بابصيل ، م.س.
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http://www.ism-justice.nat.tn/
http://www.ism-justice.nat.tn/
http://www.alqabs.com/
http://www.alqabs.com/
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