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دور الوساطة اجلنائية يف تطور الس ياسة اجلنائية

 تيارت- جامعة ابن خدون-" أس تاذ مساعد "أ- أيت افتان صارة/أ

: ملخص املقال
ان اتساااا الهاااالة اايلام ااة أدر ل ااورة او اتااور توعااات جدياادة عااي الس ياسااة اجلنائيااة
فأصبح عي ادلوةل التوجه حنو املوازنة با ايناع علياه واجلااب سا تس ال سا ب د ا ا عاي نهاا العاداةل
ووايفة النيابة فمل تقف عي اخلصومة اجلنائية ب تبست الوساطة اجلنائية اليت تعرب عان الا الليئااني با
أطلاف ادلعور
فالس ياسة اجلنائية بتوعتا حنو الخا لوسااطة اجلنائياة أيئافت تطاور يف نهاا العاداةل ووايفاة النياباة الايت
اقترصت عي توي ه ااهتا بتحليك ادلعاور العووم اة او ظفامل امللاف انعادا ادلليا فادور النياباة الاا
بتفعي الوساطة اجلنائية اصبح ذو ابعاد واسعة يف تعويض ايناع علياه ا اك ن يصاعرب جارب يفرح يف ااةل
ظصول اجلاب عي الرباءة كام اصبح لتا بعد عقاا للاااب ملسااذ ب متاه املالياة دون توق اة عقوباة ساالبة
للحلية كام لتاا بعاد اقتصااداك يف رل ا يد نفقاات ادلوةل يف رفلياف التقااا ومصااريف اانفااا عاي اجلااب
. ملؤسسات العقابية
Résume :
L’accroissement du phénomène de la criminalité a conduit nécessairement à des
nouvelles politiques pénales .L’état est amené à trouver un équilibre entre le criminel et la
victime, en adoptant des méthodes étrangères au système de justice et à la fonction du
parquet publique de tel sorte qu’elles ne se limitent pas au contentieux pénale mais
adoptent la médiation pénale qui reflète une solution consentie par les parties.
En adoptant la médiation pénale, la politique pénale fait évoluer la justice et la fonction du
ministère publique qui se contentait avant de déclencher l’action publique ou de classer
l’affaire .Désormais le rôle du ministère public est très étendu en ce qu’il permet
l’indemnisation de la victime qui ne pouvait pas avoir une indemnisation en cas d’innocence
de l’accusé Le ministère peut aussi intervenir en cas sanction en ce qui concerne le
patrimoine du criminel si la sanction n’est pas privative de liberté .En outre, le ministère
public assume un rôle économique en contribuant à la rationalisation des dépenses
publiques liées au coût de la justice et les établissements pénitentiaires.

املقدمة
6982/90/81 :اترخي ايداا املقال
6982 /90/68 :*اترخي حتكمي املقال
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يقصد لس ياسة اجلنائية مجموعة اخلطول اليت حتدد توعات السلطات اخملتلفة يف مفحفاة الهااالة اايلام اة
.فتي ذكل العمل أو الفن ا اك يكشف وينهم بطليقة منطق اة أفلا اللاول املوكناة خملتلاف مشااو املويئاوا
واملشاو اليت تثرياا الهاالة اايلام ة فالس ياسة اجلنائية حتدد قمية القانون املعوول به وتبا ماا بارب أن
يكون عليه القانون .
أما يف وقتنا الا يلر البعض أن الس ياسة اجلنائية ميتد دوراا ليشو حماوةل التوف ق وااصاح با اجلااب
واينع عليه عن طليق الوساطة اجلنائية فالسؤال املطلو ما تأثريات الوساطة اجلنائية عي تطور الس ياساة
اجلنائية ؟ وفامي ييل نتناول ادلراسة يف م حث اثن :
املبحث الول  :الوساطة اجلنائية متث تطور يف نها العداةل اجلنائية
املبحث الثاب :الوساطة اجلنائية متث تطور يف وايفة النيابة العامة
املبحث الاول :الوساطة اجلنائية متث تطور يف نها العداةل اجلنائية .
ذااارب رأاك يف الفقااه 2عااي أن الس ياسااة اجلنائيااة املعاااتة أصاابحت رلركاام عااي مفتااوم متاوازي ل عااور
اجلنائية :اخلصومة اجلنائية واملصالة اجلنائية .وتعد الوساطة اجلنائية منوذج يشري او حتول العاداةل اجلنائياة مان
عداةل عقابية ا تقو عي العقوبة ا او عداةل ريئائية تفامهية تقو عي فكلة التفاوض والتفامه ب الطالاف لا
اخلصومة .و أن اناك رأاك أ ل يف الفقه 3ي ارب او اعتبار الوساطة اجلنائياة تعارب عان س ياساة ينائياة تفاتح
اينال لعداةل تسامهية يشرتك فهيا أ الون ملواعاة تصااعد اايالا ومواعاة اينالم والايت أ فقات أعامة
العااداةل التقليديااة يف مواعهتااا ايئااافة او اعتباراااا ااإ لعااداةل اصااحظ ة قاضااة عااي التعاويض  .كااام أن
الوساااطة اجلنائيااة تتفاع ا مااة اعتبااارات الس ياسااة اجلنائيااة الساااعية صااور تاادعمي أليااات اخليااار الثالااث يف
اايلاءات اجلنائية.4وتهتل محمح ا ا التطور يف تطور دور النيابة العامة وأسلوهبا يف ادارة ادلعور اجلنائية.
وتعااد الوساااطة اجلنائيااة أ ااد أباالز الوسااائ الاايت ساااعدت عااي مواعااة أزمااة العااداةل اجلنائيااة يف فلسااا يف
الس نوات الخرية مما أدر لفقه او اعتباراا حتوا يوالاي يف الس ياساة اجلنائياة مان عاداةل عقابياة تؤسا
عي اجلماء او عداةل أ لر أكرث ريئائية .وقد ذارب رأاك يف الفقه الفليس او اعتبار الوساطة اجلنائية تتااه
حنو س ياسة ينائية جديدة عتباراا صورة لعداةل غري قرسية .بيا ذاارب رأاك أ ال او أن اينااة الفليسا
يتاه حنو التعددية القانونياة أو لدا تعددياة قلاائية ياث يتواجاد او جانارب الوساائ القلاائية صاور
أ لر لعداةل ريئائية لتحكمي الصلح والوساطة .

 .1د.امحد فتح رسور الس ياسة اجلنائية جما القانون والاقتصاد مارذ 8020ص .81
 2ا د.امحاااد عصاااا ادليااان مليحااا "تق ااامي املعااااما يف املؤسساااات العقابياااة دراساااة مقا نراااة امللكم القاااوئ للبحاااو الاي عياااة واجلنائياااة
القاالة  6999ص802
3
- BERG(R) médiation penale,encyclopédie dalloz,sept 1999,No 4. p 2
4
- LE ROY(E) « la médiation,mode d’employé »droit et société, 1995. No,29.p50.
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املطلرب الاول :الوساطة اجلنائية منوذج للتحول من عداةل عقابية او عداةل تعويلية اصحظ ة :
ذارب البعض او أن اجتاح املرشا الفليس ا منا بداياة السا بعينات ا يف اقالار بعاض ااصاح ات عاي نهاا
العداةل اجلنائية واليت تتلون ا شاء جلاان لللقاباة القلاائية وتعاويض ايناع علياه العوا للوصال ة العاماة
تأي تنف العقوبة لتعويض اينع علياه فاان اا ح التعاديحت سااعدت عاي التحاول مان مناوذج العاداةل
العقابية لصاحل منوذج أ ل مان العاداةل التعويلاية .ففا مناوذج العاداةل العقابياة تسا تأ ل ادلوةل ا الاعاا
ويكون اغ القلاء او التوق ة المنوذيج للعقوبة بغية حتق اق الالدا العاا واخلااص أكارث مان ملاعااة املصال ة
اخلاصة لحفلاد .5أما مة الس ياسة اجلنائية اجلديدة فقد أصبح للوجع عليه الفلصة يف الصول عاي التعاويض
عن طليق جلنة تعويض اينع عليه وأصبح للااب من خحل نصوص الوساطة اجلنائية والتعاويض دور فعاال
يف العاا وأصبح للطلاف سلطة التفاوض بشاأن ااااء اخلصاومة  .مفساأةل تعاويض أيفار ايناع علياه
واصح اايئطلار النامج عن اجللمية من المور اليت يصعرب معاجلهتا يف نطاا ادلعاور اجلنائياة و كل ن
من الفل معاجلة ا ح المور من خحل منوذج أ ل للعداةل يقو عي فكلة التعويض أو الرتيئية .6
ومن انظ ة يرتترب عي وقوا اجللمية ا دا جفوة يف العحقات ب اجلااب وايناع علياه  .ويرتتارب عاي م اا ة
ادلعور اجلنائية اس الار ويود ا ح الفجوة يف العحقات انايك عن العمة القلائية ا النياباة والقلااء ا أثنااء
م ا ة ادلعاور اجلنائياة تساع او التطبياق الصاحيح للقاانون وتطبياق العقاار عاي اجلااب دون ملاعااة
تعويض اينع عليه أو اصح اايئطلار النامج عن اجللمية أو تأاي اجلاب .بي تسع الوساطة اجلنائياة
او حتق ق تكل الغلاض السابقة ولي ابعاد اجلاب عن طليق الساجن أو التشاتري ا فيفاة الساوابق ا كاام
يف ادلعور التقليدية  7فالوساطة اجلنائية منوذج يقو عي اصح العحقات ااي عية ب الطالاف فاجلااب
يقو صح أيفار اجللمية لشلك ا اك يؤداك او اعادة ادماجه يف ايناة واصح العحقة بيناه وبا ايناع
عليه واو ما يساعد عي حتق ق اا ساا ااي عا  .فاالتعويض ا اك يدفعاه اجلااب للوجاع علياه ا ميكان
اعتبارح مبثابة عقوبة وامنا تدبري اصحيح هيدف او اعادة تأايهل وادماجه يف ايناة .
فالوساطة اجلنائية من خحل سعهيا او ا شاء عحقاات جديادة با الطالاف فاناه لان يكاون انااك يفورة
لل ديث عن طأ اجلاب ومسؤوليته اجلنائية .
فالوساطة متكن الطلاف من ااي ا وتبادل أس بار العاا والتعبري عان املشااعل لشالك ا اك يسااعد
عي تصف ة اخلحف والوصول او رليئية واعادة العحقات القدمية أو ا شاء روابط جديدة حتقق اا سااا
ااي عا .واااو ماا ا يتاوافل مان خااحل اايالاءات القلااائية جفاوال الوساااطة ااو ويئااة الاعاا يف مفنااه
5

-DAVIS(G) :Making amends,mediation and reparation in criminal justice,Routledge.london and New
york,1992.p114
6
- BONAFE SCHMITT(Jean.Pierre) :la médiation une justice douce syros-alternatives,paris 1992 .p.19
7
- BONAFE SCHMITT(Jean.Pierre) :la médiation une justice douce,op.cité.p.19
112

الصااحيح والعوا عااي حتليا أسا بابه ماان أجا اباااد عاادد ماان اللااول اا تياريااة والاايت تتساام لعاادل
واانصاف مبعلفة أطلاف العاا دون اللجوء او اايلاءات املعتادة .
الفلا الول :الوساطة اجلنائية وس ياسة الد من العقار .
تعلف الس ياسة اجلنائية املعاتة عدة وسائ لعحج أزمة العداةل اجلنائية راث يف س ياسة الد من التجالم
س ياسة الد من العقار واملعاجلة غري القلائية ل عور اجلنائية .وراثا س ياساة الاد مان العقاار يف بقااء
الفع جملما ولكن مة ختف ف فكلة اللدا وا ا ما قد حيد عن طليق الرشطة اليت قد متتنة عن املحظقاة
اجلنائية يف اجللامئ اليت ميكن التسامح فهيا أو النيابة العامة عن طليق سلطهتا يف عد محضة حتلياك ادلعاور
اجلنائية .8فعن طليق الوساطة اجلنائية ميكن تفعي س ياسة الد من العقار لشلك ا اك ياؤداك او تطاويل
واصح نها العداةل اجلنائية .
الفلا الثاب  :الوساطة اجلنائية ونها اا تبار القلاني .
يقصد بنهاا اا تباار القلااني النهاا ا اك مبقتلااح ميكان للوح اة ايقااف الساري يف ادلعاور القلاائية ملادة
معينة ويمت خحلتا ملاق ة سلوك املهتم وقد يامت رييفاه بتنف ا الااماات حماددة فااذا اةهتات فارتة اا تباار
بناا جاز للوح ة المك نقلاء ادلعور اجلنائية واذا خالف املهتم االاامات امللقاة عاي عاتقاه يامت الساري
يف ادلعور القلائية يئدح .9ويتوو رقابة املهتم يف فرتة اا تبار مؤسسات وايئات اي عية تتوو تنف بالاجمم
تأايلية للجناة ومن انا اتل اارتباال با نهاا اا تباار القلااني والوسااطة اجلنائياة ظ اث ن القلااة
يسوحون لت ح اجلتات لتوف ق ب اجلاب واينع عليه لشلك ا اك حيقق تعويض اينع علياه وتأايا اجلااب
.فالوساطة اجلنائية ارتبط تطبيقتا يف النها الجنلوأملييك لتحول عن اخلصاومة اجلنائياة وا اك انترشا تطبيقاه
يف الواايت املت دة وكندا وا اك هيدف او است دال العقو ت التقليدية بربام تأايلية وعحي ة .ومان اناا
اتل دور مؤسسات ومجعيات اللقابة القلاائية ومجعياات مسااعدة ايناع علاهيم والايت تتاوو اا اف عاي
بلام تأاي اجلناة .
ومن الترشيعات اجلنائياة الايت تعالف تطبياق الوسااطة اجلنائياة يف اطاار اا تباار القلااني القاانون المنسااواك
والقانون ااجنليزاك .10ويلر جانرب اا مان الفقاه أن النياباة العاماة يف بلجايف تعالف تطبياق نهاا اا تباار
القلاني يف اطار سلطة املحضة يف حتليك ادلعور اجلنائية أن الفقه اجلناني يف فلساا قاد رفاض ختويا م ا
 8ا د.معل سامل محمح جديدة لنها وقف التنف يف القانون اجلناني دار الهنلة العلبية مرص  6992ص62 62
9ا د.امحد فتح رسور نها الا تبار القلاني يف نهلية القاانون يف الترشاية املرصااك ث مسشاور يف جماا العلاو القانونياة والاي عياة العادد
الثالث ص .92
10ا علف القانون التولنداك والرنوب تطبيق نها الاظتبار القلاني يف مل ا ااهتا ظ ث متكل النيابة العامة سلطة تقديل رفة ادلعور رمغ ثبوت
الهتوة .لسس بة لطائفة من اينلم وفقا اعتبارات الس ياسة الاي عية فقد رلر عد تقدميتم للو اةمة يف اات اجللامئ السس يطة او الاات اليت
يكون فهيا رفة ادلعور ف ا لل ر ملهتم ظ ث يست دل ذكل بويئة املهتم حتت الا تبار لفرتة معينة للتثست من ظسن سلوكه.
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ا ح السلطة للنيابة عتبار أن ا ا المل ينطواك عي فلض ول مت اللية الفلدياة للواهتم المال ا اك
ا بوز فليئه اا عن طليق احملامك .
الفلا الثالث  :الوساطة اجلنائية أ د اساليرب الس ياسة اجلنائية .
تعلف الس ياسة اجلنائية أربعة أساليرب ل املنازعات اجلنائية وو أسلور من تكل الساليرب يصلح ملواعة
يلامئ معينة ذات طبيعاة تتناسارب وطبيعاة السالور املطباق دون أن يكاون صاالا ملواعاة يالامئ أ الر
.وأول ا ح الساليرب السلور العقا وا اك يؤس عاي فكالة العقوباة وا اك يفالض عاي اجلااب عناد
اررفبه يلمية ويكون حمور ا ا السلور خشص اجلااب مان خاحل تاأايهل وردعاه كاام يف اال العقاو ت
املق دة للحلية.
أما اثب ا ح الساليرب فتو السلور العحيج ويؤس عاي فكالة التادابري اا رتازياة وااو أيلاا يفالض
عي اجلاب هبدف ازاةل الاةل املويودة دليه اررفر اجللمية ويكون حماور اا ا السالور ااو مسااعدة خشاص
اجلاب من خحل ايداعه يف املص ات العحي ة أو املؤسسات التأايلية .
أما اثلث ا ح الساليرب فتو السالور التعوي ا وا اك يؤسا عاي فكالة تعاويض ايناع علياه وااو
يفلض عي اجلاب هبدف تعويض اينع عليه وحمور ا ا السلور او خشص اينع عليه عن طلياق اصاح
ال ر  .وأ ل ا ح الساليرب او السلور التاوف ق وا اك يعالض عاي مان اجلااب وايناع علياه عناد
ويود يلمية ما ويسع ا ا السلور او التوص او العاا ب اجلاب واينع عليه عي اللمغ من وقاوا
اجللمية ويكون حمور ا ا السلور او احملافهة عي العحقة ب طليف العاا من خحل ايالاء معلياة التفااوض
بيهنام للوصول او ال التوف ق . 11وا ا السلور او ا اك تقو علياه الوسااطة اجلنائياة .فالوسااطة اجلنائياة
يه أسلور توف ق ب طليف العاا مبساعدة الغري أمح يف الوصول او ريئااني هيادف او ظامياة العحقاة
ااي عية . 12
املطلرب الثاب  :الوساطة اجلنائية صورة خلصخصة ادلعور اجلنائية .
ذارب رأاك يف الفقه الفليس 13او اعتبار الوساطة اجلنائياة صاورة مان صخصاة ادلعاور اجلنائياة ذكل أن
تعويض ال ر يصبح مسأةل ختص أطلاف العاا دلرجة الوو وا أن ل وةل هبا .فاملناقشاات با الطالف
ركون م ا ة ومن دون تدخ الوس يط .واوما يسوح بأن يأخ يف ااعتبار وعي حنو أفل لي فقط
املعاانة أو المل ا اك يفبد اينع عليه وامنا أيلا مقرت ات التعويض من جانارب اجلااب .وأناه ا حما للتخاوف
11

-FAGET (Jacques)le cadre juridique de la médiationpenale entre repression et reparation,logiques
juridiques ,L Harmattan, ,1997,p80
 12ا د.عادل عيل املانة الوساطة يف املنازعات اجلنائية جما القوا جامعة الكويت العدداللابة الس نة الثحثون ديسورب  6992ص .31
13
- BONAFE-SCHMITT(J-P)la médiation pénale, en France et aux etats Unis L.G.D.J, 1998 p.18
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من فكلة صخصة ادلعور اجلنائية عتباار أن الوسااطة تامت حتات رقاباة دق قاة مان النياباة العاماة والايت
يكون لتا سلطة الفمل او حتليك ادلعور بناء عي نت اة الوساطة .
املطلرب الثالث  :الوساطة اجلنائية منوذج ادارة املنازعات اجلنائية .
تعد الوساطة اجلنائية عودة لص ن للك اانت ااي عية لرسة والق ايا حتتكال ف اه مساأةل ا املنازعاات
اليت حتد داخ نطاقتاا .اا أن رغباة ادلوةل يف اظاتفر سالطة ا املنازعاات يف اينااة والتطاور ااي عا
لت ح الك اانت أدر او سلرب ا ح الك اانت ااي عياة دلورااا التقلياداك يف ا املنازعاات .ظ اث قامات
ادلوةل بتحلم صور وأ فل العداةل اخلاصة واو ما يعلف لعنف أو القتل املربر مان جانارب ادلوةل اظاتفر
سلطة املنازعات.14اا أن ا ا ااظتفر مل يكن أبادا مطلقاا فااو جانارب ادلعاور اجلنائياة نات انااك
م ادرات خاصة مان الفالاد يف ا منازعاات ذات طبيعاة ينائياة.15اا أن أعامة ادلوةل ونهالا للتطاورات
ااي عية مل تسا تطية مواعاة منازعاات ارتاور املاايادة المال ا اك أدر او اجتااتاا يف مانح جانارب مان
سلطهتا يف املنازعات او عات غري قلائية لشلك ا اك خيفاف عاربء القلاااي املرتاةماة حملاامك .فنهالا
لمنو وتطور جتارر الوساطة اجلنائية يف فلسا اجتتت ادلوةل حنو ق ول مشاركة ايناة املادب وتادعمي مجعياات
الالية كجوعيات مساعدة اينع علهيم واللقابة القلائية من خحل ااعاانت املالية.16
املبحث الثاب  :الوساطة اجلنائية متث تطور يف وايفة النيابة العامة
اجتتاات بعااض الترشاايعات او الخا بنهااا الوساااطة اجلنائيااة وا اك يعاارب عاان تصااور جديااد دلور العااداةل
اجلنائية تقو ف ه النيابة العامة بدور فعال أكرث من حتليك ادلعور اجلنائياة وماا يرتتارب علهياا مان أاثر سالبية
لسس بة للك ريين أو الفمل ا اك ا يلا اللأاك العا أو ايناع علياه وااو ماا ساوف نتنااول عاي النحاو
التا :
املطلرب الول  :الوساطة اجلنائية ار اثلث يف ادلعور اجلنائية
الص أن النيابة العاماة متاكل سالطة الترصاف يف القلاااي الايت تصا او علوتاا عان طلياق حتلياك ادلعاور
اجلنائية أو ظفمل الوراا لعد المهية أو عد كفاية الدةل أو اذا ن املهتم جمتوا .وا ا ااو الويئاة الغالارب
يف الترشيعات اجلنائية .ومهنا ترشيعنا اايلاني اجلمائلاك.اا أن املرشا الفليس اجتاه او ايئاافة اار اديث ا
اثلث ا ياث يف اللجوء او بدائ تغع عاام سا بق ذهالح ن تلااأ النياباة العاماة او فالض الااماات عاي
14ا د.ابلاامي عياد انيا الوسااطة اجلنائياة اوس يا غاري تقليدياة يف ا املنازعاات اجلنائياة ا دراساة يف النهاا اايالاني الفليسا دار الهنلاة
العلبية مرص  6993ص13
15
-BONAFE-SCHMITT(J-P)la médiation pénale, op.cité p.18
16
- BONAFE-SCHMITT(J-P)la médiation une justice douce syros-alternatives, op.cité ,p50
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فاع اجللمية أو أن تطلرب منه أن يصحح ويئعه القانوب تبعا ملا او مقلر قانوان أو أن يصالح ال ار ا اك
أ دثه بفعهل أو أن يمت اللجوء او الوساطة اجلنائية أو أن يمت اللجوء او الصلح اجلناني.17
وقد أكد املرشا الفليس يف قانون اايلاءات اجلنائية عي ذكل من خحل ناص املاادة  39ا  8الايت تانص عاي
أن  ":للنيابة العامة الق يف أن تقلر بصدد اجللمية امللرك ة واملعلويئة علهيا أ د اخليارات الثحثة التالية 8:ا أن
تبا ادلعور اجلنائية 6.ا أن تلاأ او ارات بديا عن م اا ة ادلعاور اجلنائياة بتطبيقتاا للويئااا املقالرة
ملادة  38ا 8واملادة 38ا 1. 6ا أن حتفمل التحق اق اذا نات الهالوف اخلاصاة ررافر الفعا اايالائ تساو
ذكل  ".ومن البدائ اليت نصت علهيا املادة  38ا 8فقلة خامسة ايلاء الوساطة اجلنائية .
املطلرب الثاب  :الوساطة اجلنائية متث حتول يف وايفة النيابة العامة
تعترب النيابة العامة عبة من عرب السالطة القلاائية ويه اجلتاة امليفاة نياباة عان اينااة مبفحفاة اجللمياة
وتقليل ظق ادلوةل يف العقار عن طليق م ا ة ادلعاور اجلنائياة ويه با كل تباا وايفاة ااهتاا .مث تطاور
الامل بعد ذكل او ا تصاص النيابة العامة مببا ة وايفاة التحق اق يف ادلعاور او جانارب وايفاة ااهتاا .اا
أن ا ا ارة ب الوايفت قد احنرص يف بعض الترشيعات لقانون الفليس تطبيقا ملبدأ الفص ب وااائف
القلاء اجلناني فاقترص دور النيابة العامة عي م ا ة وايفة ااهتاا ورالك وايفاة التحق اق ل اد القلااة
.اا أن تطور وانتشار اجللمية يف ايناة الفليسا دعات او يفورة تفعيا دور النياباة العاماة يف التعاما ماة
اجلالامئ اليوم اة املعتااادة مان خاحل التوف ااق با اخلصاو واا ا ادلور جدياد عاي النيابااة العاماة يف القاانون
املقارن.
والواقااة أن النيابااة العامااة ناات تبااا ساالطهتا يف محضااة حتليااك ادلعااور أو ظفهتااا ماان خااحل النهاال يف
محبسات القلية والوفتاا دون أن يتلاون ذكل أدإ اتصاال با طاليف الاعاا اا أناه مان خاحل ألياة
الفمل حتت ل والوساطة اجلنائية أمكن لعلو النيابة ايلاء اتصال جلاب سواء ن بنفساه أو عان طلياق
وس يط هبدف اعطائه فلصة اصح ال ر النامج عن اجللمية .وا ا ادلور اجلدياد للنياباة يكشاف عان توساة
يف دوراااا يف ادلعااور اجلنائيااة ظ ااث أصاابح دوراااا يشااو ا تصاصااا جدياادا او جاناارب وايفااة ااهتااا
التقليدية يتعلق بسلطهتا يف ادارة معلية التفاوض ب طليف اخلصاومة  18وااو ماا مياثا ادلور ا اك ن يقاو
به قاا الصلح يف فلسا ظىت س نة  198031ا ا وقد علفت بعض الترشايعات املقارناة نهاا ارجااء تطبياق
العقوبة بتعويض اينع عليه .20ونود أن شري او أن الترشايعات املقارناة قاد ا تلفات يف قادر مشااركة أعلااء
 17.د.ابلاامي عيد اني امللية السابق ص 13
18
- MONDON(D) :justice imposeKjustice négociéKles limites d’une opposition,l’exemple du parquetkdroit
et société .1995,N°:30,31p241
19
-BLANC(G) :la médiation penale,op.cité,N°2p211
 1ا ابلاامي عيد اني امللية السابق ص16
 3ا د.اسامة ظس يس عبيد الصلح يف قانون الايلاءات اجلنائية والنهم امللتبطة به دراسة مقارنة رساةل دكتوراح القاالة  6993ص109
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النيابة يف معلية التفاوض ب طليف الاعاا فتنااك القاانون البلجاييك وا اك أعطا علاو النياباة دور م اا
وااال يف متابعة وادارة التفاوض ب طليف العاا واناك القانون الفليس وا اك ظ ا عاي أعلااء النياباة
م ا ة دور الوس يط ب طليف اخلصومة .وقد ن أعلاء النيابة العامة يف مدينة بونتاواز الفلسا ية يقوماون
دارة الوساااطة اجلنائيااة م ااا ة يف دور العااداةل والقاانون يف الظ اااء الاايت تعاااب ماان بعااض املشاااو المنيااة
وااي عية  .اا أن ا ا ادلور قد تد رلايعا بسسرب ال ا اك ويئعته وزارة العدل الفلس ية عي أعلااء
النيابة العاماة مان الق اا بادور الوسا يط اساتنادا او اعتباارات اليااد وااسا تقحل الايت بارب أن حتامك واة
الوس يط.21
و للمغ من أن الوساطة اجلنائية بطبيعهتا ايلاءا غري قلائيا اا أن النيابة العامة تقو بدور اا يف م ا هتاا
ظ ث تقو أوا بتقديل مدر امفنية تطبيقتا من ظ ث طبيعة اجللمية واجلاب وأ ل اجللمية عي النها ااي ع
فتي اليت تقو تيار اجللامئ حم الوساطة انايك عن سلطهتا يف متابعة الوساطة وتقديل مدر جناهحاا مان
خحل القلار ا اك تتخ ح بشأن الترصف يف ادلعور .
املطلرب الثالث  :مدر اعتبار الوساطة بديح عن النها القلاني
أدر انتشااار جتااارر الوساااطة وجناهحااا يف العديااد ماان ادلول الاايت تسااائ الفقااه اجلناااني أثناااء ااث وايفااة
الوساطة يف النها اجلناني ا عن مدر يواز اعتبار الوساطة نهاما باديح عان النهاا القلااني فاا تلف الفقاه
ب اجتاا :الول يلر الوساطة نهاماا ماوازاي للنهاا القلااني والثااب يالر الوسااطة نهاماا م اح للنهاا
القلاني.
ااجتاح الاول :الوساطة نها بدي للنهاا القلااني .ذاارب الابعض او اعتباار الوسااطة باديح عان العاداةل
التقليدية استنادا عي أاا ا تؤس عي فكلة تطبيق العقوبة اليت يقو علهيا القانون اجلنااني وامناا تؤسا
عي فكلة اصح العحقات املتورلة ب اجلاب واينع عليه .ويه لتاا جتنارب الطالاف اللجاوء او ادلعاور
اجلنائية .
ويستند أنصار ا ا ااجتاح يف تربيل ا ا اللأاك عي منوذج الوساطة ااي عية يف الواايت المليك اة وفلساا
وا اك أمكن عن طليقتا تسوية العديد من منازعات اجلرية واملنازعات الرسياة دون ولاوج الطلياق القلااني
و لتا أمكن عحج ااالة رمايد منازعات ارتور يف النطاا اجلناني .
ااجتاح الثاب :الوساطة نها م للنها القلاني وقد اعرتض رااك ا ل يف الفقه الفليس22عي فكلة اعتباار
الوساااطة اجلنائيااة بااديح عاان العااداةل التقليديااة عتبااار أن ق ااول الوساااطة ميث ا هتدياادا ط اريا للوؤسسااة
القلائية واخحل طريا مببدأ قلائية العقوبة ا اك يعد أ د املبادئ العامة يف القانون اجلناني .

8

-ABEL(R) :reglement formel,informel des conflits analyse d’une alternative,sociologie du travail, 1981.p50
117

ويلر اللأاك اللاحج يف الفقه الفليس أن الوساطة اجلنائية ا ميكن ان ركون بديح للقلااء وذكل ان الغالبياة
العهو من صور الوساطة تعترب وسااطة قلاائية فالنياباة العاماة يه الايت تقاو ااةل القلاااي او مجعياات
مساعدة اينع علهيم واللقابة القلائية كام أاا يه اليت تتوو تق مي نتاجئ الوساطة واختااذ قلارااا بشاأن ادلعاور
23
اجلنائية .
فلح عن تساع املرشاا الفليسا لفكالة دور العاداةل والقاانون وقناوات العاداةل والايت تعتارب دوائال تنادم
م ا ة يف التيئة القلائية
ومن انظ ة اثنية فقاد ذاارب رأاك أ ال يف الفقاه الفليسا24او أناه ا ميكان اعتباار الوسااطة باديح ل عاور
القلائية ظىت لو أدت او عحج ااالة رماياد منازعاات ارتاور يف النطااا اجلنااني ذكل أن اا ا الساسرب ا
يكف و دح لتربيل الوساطة اجلنائية أو اليت ينهل الهيا من زوااي يئيقة مؤدااا أن الزمة املعااتة للوؤسساة
القلائية تعد جملد مهتل لفقدان ألية التنهمي ااي ع يف املنازعات .
والواقة أن الوساطة اجلنائية ا تناقض النها القلاني ب أن ايناة حيتااج لاإ النهاام فلالك نهاا ماماايح
وجمال اخلاص .فالوساطة اجلنائية مل تنهم من أج القلاء عي النها القلاني وامناا مان أجا التخف اف عناه
فتي ختد النها القلاني من خحل التسوية السلوية للعاعات  25ويلحج ان اللأاك الثاب ااو الوو لتأيياد
فالوساطة اجلنائياة ا ميكان ان ركاون باديح عان ادلعاور القلاائية كاام أااا ا ميكان أن حتا حملتاا يف ا
املنازعات وامناا يه الك مان أ افل التنهامي ااي عا لا املنازعاات اجلنائياة والايت مان خحلتاا ميكان
للس ياسة اجلنائياة التوف اق با ااجتااح العقاا وااجتااح التصاال لشالك ا اك حيقاق مواعاة فعااةل للهااالة
اايلام ة .
خامتة :
فالس ياسة اجلنائياة بتوعتاا لخا حناو وسااطة ينائياة أيئافت تطاور يف نهاا العاداةل ووايفاة النياباة الايت
اقترصت عي توي ه ااهتا بتحلياك ادلعاور العووم اة أو ظفامل امللاف جلتا اجلااب فأيئاافت الس ياساة
اجلنائية الديثة مع ذو فعالية عي النيابة يف الوصول او لول دون اخ مببا ة ادلعور العووم ة اليت تسهتي
يف بعض الاظ اان بارباءة اجلااب او ظفامل امللاف يف أول والتاه انعادا الادةل وايناع علياه يصاعرب جارب
يفرح ف الوايفة اجلديدة أصبح مع النيابة جد فعال بتعويض اينع عليه وردا اجلاب بطل الوساطة اجلنائياة
عي الطلاف .
قاضة امللاية
23

- BONAFE-SCHMITT(J-P) la médiation une justice douce , op,cité, p 15
. BONFE-SCHMITT(J-P)la médiation une justice douce, op.cité.p.19
25ا عا ور مربوك حنو حماوةل للتوف ق ب اخلصو دار الهنلة العلبية مرص  6996ص82-0
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