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الملخص

يقصد بالوساطة الجنائية إمكانية االستعانة بطرف ثالث محايد يتولى التواصل مع طرفي القضية الجاني والمجني عليه في الجرائم 
التي تتصل بالبساطة أو بوجود روابط مستمرة بين أطرافها، ويعمل على االستماع لكل طرف محاوالً تقريب وجهات النظر بين 
الطرفين بغرض التوصل إلى تسوية ودية، حيث يترتب على نجاح الوساطة إرسال الموضوع للنيابة العامة للتصرف في القضية، 
والغالب أن ينتهي قرارها بحفظ األوراق، وهو ما يحقق تفرغ النيابة العامة بنظر الجرائم الخطيرة ويخفف العبء عن كاهل 

القضاء.

وقد ذاع تطبيق الوساطة الجنائية في غالبية التشريعات المقارنة الالتينية واألنجلو أمريكية، وأوصى االتحاد األوروبي بتطبيقها في 
تشريعات الدول األوروبية، بل إن عدداً من التشريعات العربية قد طبقتها كالتشريع الجزائري والبحريني، وهو ما يشير بشكل 

جلي إلى أهمية دورها في مجال اإلجراءات الجنائية.

يتم  الجنائية، حيث  اإلجراءات  في مجال  تأثيراً  المقارنة وأوضحها  التجارب  أبرز  الجنائية من  للوساطة  الفرنسية  التجربة  وتعد 
اللجوء إليها في إطار الدعوى الجنائية وتحت إشراف أعضاء النيابة العامة، حيث تعتبر الوساطة الجنائية أحد أبرز بدائل المالحقة 

القضائية في التشريع الفرنسي، ويعتبرها الفقه خياراً ثالثاً للنيابة العامة بين حفظ الدعوى وتحريكها.

وترجع أهمية الوساطة الجنائية فيما يتعلق بالتحقق من مزايا من أبرز تفعيل دور النيابة العامة في إدارة الدعوى الجنائية ، 
من خالل منحها خياراً ثالثاً للتصميم في الدعوى الجنائية ما بين اإلجراءات الرائعة الحفظ والتحريك، وهو إحالة النزاع الجنائي 
لوسيط ليتولى التسوية الودية بين أطراف االعتراض وصوالً إلى تسوية مقبولة تحقق مصالح المجني عليه وضمان حصوله على 
تعويض وتجنب المتهم مغبة السير في اإلجراءات القضائية ، بالشكل الذي يخفف العبء عن كاهل المحاكم وبصفة خاصة في 
المنازعات البسيطة التي تنطوي على روابط بين أطرافها كالخصومات العائلية وخصومات الجيرة ومشكالت العمل وغير ذلك من 

النزهة عات التي تعرض على النيابة العامة.

السالم  تحقيق  عليه-  المجني  تعويض  الجنائية-  اإلجراءات  قانون  الجنائية-  الدعوى   – الجنائية  الوساطة  المفتاحية:  الكلمات 
االجتماعي.

Abstract

Criminal mediation means the possibility of seeking the assistance of a neutral third party who communicates 
with the two parties to the case, the perpetrator and the victim in crimes related to simplicity or the existence 
of continuous links between the parties, and he works to listen to each party trying to bridge the points 
of view between the two parties in order to reach an amicable settlement, as the success of the mediation 
results. Sending the subject to the Public Prosecution to act in the case, and it is most likely that its decision 
to save the papers ends, which allows the Public Prosecution to devote itself to examining serious crimes 
and relieves the burden on the judiciary.

The application of criminal mediation has been widespread in most of the comparative Latin and Anglo-
American legislation, and the European Union recommended its application in the legislation of European 
countries. In fact, a number of Arab legislations have applied it.

The importance of criminal mediation regarding the verification of benefits is due to the most prominent 
activation of the role of the Public Prosecution in the management of criminal cases, by giving it a third 
option for designing in the criminal case between the wonderful procedures of preservation and movement, 
which is referring the criminal dispute to a mediator to undertake the friendly settlement between the 
parties of the objection and reaching a settlement It is acceptable to achieve the interests of the victim 
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مقدمة عامة

التعريف مبوضوع البحث وأهميته

تعد الوساطة الجنائية Médiation pénale أحد أبرز بدائل املالحقة القضائية يف الترشيع املقارن، وقد عرف الترشيع الفرنيس 
أوىل تجاربه يف مجال الوساطة الجنائية منذ منتصف مثانينيات القرن املايض ، حيث ظهرت أوىل تجارب الوساطة الجنائية يف فرنسا 
مبدينة Valence، مببادرة من أعضاء النيابة العامة، بهدف الحد من مشكلة تزايد أعداد أوامر الحفظ يف الدعاوي، ولتصفية أعداد 
القضايا التي تنظرها املحاكم)1(، ومل تكن تجارب الوساطة الجنائية يف هذا الوقت تبارش يف إطار نص قانوين رصيح يجيز للنيابة 
العامة للجوء إليها)2(، وقد ارتبط انتشار الوساطة الجنائية يف فرنسا بظهور عدد من الجمعيات األهلية، التي كانت تتوىل تقديم 
الدعم للمجني عليهم، وكذلك الرقابة القضائية للجناة))(، ونذكر منها عىل سبيل املثال وليس الحرص جمعية دعم املجني عليهم 
.)ACCORD(وجمعية  التنسيق عىل قيد السجناء ومساعدة املجني عليهم يف سرتاسبورج ، )AIV(باملعلومات يف مدينة جرينوبل

وترجع أهمية الوساطة الجنائية فيام تحققه من مزايا، من أبرزها: تفعيل دور النيابة العامة يف إدارة الدعوى الجنائية، من خالل 
منحها خياراً ثالثاً للترصف يف الدعوى الجنائية ما بني إجراءي الحفظ والتحريك، وهو إحالة النزاع الجنايئ لوسيط ليتوىل التسوية 
الودية بني  طريف الجرمية وصوالً إىل تسوية ودية تحقق مصالح املجني عليه وضامن حصوله عىل تعويض، وتجنب املتهم مغبة 
السري يف اإلجراءات القضائية، بالشكل الذي يخفف العبء عن كاهل املحاكم، خاصًة يف املنازعات البسيطة التي تتسم بوجود 
روابط بني أطرافها؛ كالخصومات العائلية وخالفات الجرية ومشكالت العمل إىل غري ذلك من النزاعات التي تعرض عىل النيابة 

العامة.

وقد حققت الوساطة الجنائية منذ تطبيقها يف الترشيع الفرنيس نجاحات كبرية أدت إىل ذيوع صيطها وانتشار تطبيقها يف العديد 
من الترشيعات املقارنة، لنجد بعض ترشيعاتنا العربية تتجه إىل تقنينها يف ترشيعاتها الجنائية لالستفادة من املزايا العديدة التي 

تحققها.

أهداف البحث

يهدف البحث إىل إلقاء الضوء عىل نظام الوساطة الجنائية ومزايا تطبيقه كأحد بدائل املالحقة القضائية يف الترشيع الفرنيس، 
وتطبيقاته يف الترشيعات العربية، وبحث أحكامه، ورشوط تطبيقه، وبحث إمكانية االستعانة به يف تطوير نظمنا اإلجرائية.

صعوبات البحث وإشكالياته

بالحداثة يف  يتسم  زال  ما  العربية، وهو موضوع  والترشيعات  الفرنيس   الترشيع  الجنائية يف  الوساطة  البحث موضوع  يتناول 
التطبيق، وغري منترش عىل مستوى الدول العربية، اللهم إال يف عدد محدود من الدول العربية، عىل الرغم من انتشار تطبيقه يف 
مختلف دول العامل وبصفة خاصة دول االتحاد األورويب، وتوسع تطبيقه يف كافة أفرع القانون، إال أن تطبيقه يف املجال الجنايئ 

))) أرشف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها يف إنهاء الدعوى الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2004، ص80.

))) إبراهيم عيد نايل، الوساطة الجنائية- وسيلة غري تقليدية يف حل املنازعات الجنائية- دراسة يف النظام اإلجرايئ الفرنيس، القاهرة، دار النهضة العربية، 2004، ص6،  أرشف 

رمضان عبد الحميد، املرجع السابق، ص14.
))) يرجع الفضل يف ظهور هذا النوع من الجمعيات األهلية إىل ترشيعات Badinter الصادرة عام 1982 بشأن مساعدة املجني عليهم، حيث تم إنشاء )120( جمعية 

ملساعدة املجني عليهم يف عام 1982، وذلك لتقديم االستشارات القانونية واملساعدات النفسية واملالية للضحايا، ثم تم يف عام 1985 إنشاء )87( جمعية أخرى.  أرشف 
رمضان، املرجع السابق، ص85، هامش)1(.

and ensure that he receives compensation and the accused avoids the consequences of proceeding with 
judicial procedures, in a manner that reduces the burden on the shoulders of the courts, especially in minor 
disputes that involve ties between its parties.

Keywards: Criminal mediation - criminal lawsuit - criminal procedures law - compensation for the victim 
- achieving social peace.
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محدود بالنظر إىل الطابع العام الذي يحكم الدعوى الجنائية، وأنها الوسيلة القانونية القتضاء حق الدولة يف العقاب، ومن ثم 
ال يجوز للنيابة العامة التنازل عن الدعوى الجنائية، أو تركها، أو التفاوض مع الخصوم يف هذا الشأن، كام أن الوساطة الجنائية 
قد تعرب عن نهج يقوم عىل فكرة التفاوض يف مجال الدعوى الجنائية، وهو من األمور املقتبسة من الترشيعات األنجلو أمريكية، 
وهو من األفكار املستحدثة بالنسبة للترشيعات العربية، ومن ثم ما زالت فكرة الوساطة يف املسائل الجنائية يف مرحلة البدايات 

بالنسبة لترشيعاتنا العربية.

املطلب األول

التعريف بالوساطة الجنـائية ونطاق تطبيقها

أوالً- تعريف الوساطة الجنائية

بالرغم من أن املرشع الفرنيس مل يرد يف عجز املادة )41-1( إجراءات جنائية املضافة بالقانون رقم 2 لسنة )199، تعريفاً للوساطة 
الجنائية، إال أن وزير العدل الفرنيس حدد مفهومها أثناء مناقشات هذا القانون، بأنها:« تتمثل يف البحث، وبناء عىل تدخل شخص 
من الغري )شخص ثالث(، عن حل يتم التفاوض بشأنه، وبحرية بني أطراف النزاع الذي أحدثته الجرمية ذات الخطورة البسيطة، 
وبصفة خاصة املنازعات العائلية، منازعات الجرية، جرائم الرضب أو العنف املتبادل، اإلتالف أو التخريب، النشل أو االختالس«)4(، 
وميكن تعريف الوساطة الجنائية بأنها: »تدخل طرف ثالث يسمى الوسيط بني طريف الجرمية )الجاين واملجني عليه( بهدف التوصل 
إىل اتفاق يريض املجني عليه وتسوية النزاع القائم بينهام وغالباً ما يتم هذا التدخل تحت إرشاف سلطة التحقيق املختصة )النيابة 
العامة( والتي تتوىل إحالة املوضوع للوسيط والترصف فيه بناًء عىل نتائج الوساطة سواء بالحفظ أو بتحريك الدعوى الجنائية«، 
ويتضح من التعريف السابق أن الوساطة الجنائية تتسم مبجموعة من الخصائص، فهي عملية ذات طابع رضايئ، تستهدف إصالح 
آثار الجرمية بالنسبة للمجني عليه والجاين واملجتمع، وتتم يف إطار الدعوى الجنائية، عن طريق تدخل طرف ثالث، تحت إرشاف 

سلطة التحقيق )النيابة العامة(، ويرتتب عىل نجاحها وقف السري يف الدعوى الجنائية.

ومن الترشيعات التي عرفت الوساطة الجنائية الترشيع البحريني؛ إذ عرف الوساطة يف املسائل الجنائية بأنها:«كل عملية يطلب 
فيها األطراف من شخص آخر يُسمى الوسيط مساعدتهم يف سعيهم للتوصل إىل اتفاق تسوية يف الجرائم التي يجوز فيها الُصلح 
أو التصالح قانوناً دون أن تكون للوسيط صالحية فرِضِه عىل األطراف« )م1 من قرار وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف رقم 

2) لسنة 2020(.

ثانياً- أهمية الوساطة الجنائية

تحقق الوساطة العديد من املزايا لكل من املجني عليه والجاين وللمجتمع ونظام العدالة الجنائية، وفيام ييل نتناول هذه املزايا 
عىل النحو التايل:-

1- بالنسبة للمجني عليه: تهدف الوساطة الجنائية إىل ضامن حصول املجني عليه عىل تعويض رسيع، دون االنتظار إىل طول 
اإلجراءات القضائية، فمن خالل الوساطة الجنائية ميكن للمجني عليه الحصول عىل تعويض عن األرضار التي لحقت به يف غضون 
أسابيع من وقوع الجرمية؛ إذ يكون يف حاجة ماسة للعون واإلغاثة)5(، فضاًل عن تفعيل دوره يف اإلجراءات الجنائية، من خالل ما 
تقرره الوساطة من منحه الفرصة يف أن يتسامح مع الجاين ، األمر الذي سيجعل نفس املجني عليه هادئة ومتقبلة  له مستقبالً)6(، 
وأخرياً تسمح الوساطة الجنائية بإصالح العالقات االجتامعية من خالل خلق قناة اتصال جديدة بني أطراف النزاع؛ األمر الذي 

)4( Projet de la loi relatif à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, journal official, Débats parlementaire, 
Assemblée Nationale, compte – rendu n. 7/10/1992

)5( CARIO )R.(, Potentialités et ambiguïté de la médiation pénale, Entre Athéna et Thémis, médiation pénale entre répression et réparation, 
Logiques juridiques, L’Harmattan, paris, 1997, pp. 11-33.

)6( MOUTHIER )M.(, Guide juridique et pratique de la conciliation et de la méditation, modes de règlement amiable des litiges, De Vecchi, 
Paris, 2003, P.106; CARIO )R.(, Potentialités et ambiguïté de la médiation, Op. Cite, pp. 11-33.
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يخفف من حدة التوتر يف العالقات االجتامعية، وقد أشار مركز بحوث السياسة الجنائية يف 1991/10/28 مبدينة Paris، إىل أهمية 
الدور االجتامعي الذي تلعبه الوساطة يف إعادة العالقات االجتامعية، واملميزات التي تحققها الحلول الودية للمنازعات يف املجتمع 

الفرنيس)7(.

2-بالنسبة للجاين: تشري اإلحصائيات إىل أن الوساطة تساعد عىل إعادة اندماج الجناة يف املجتمع؛ إذ أشارت إحدى اإلحصائيات 
إىل أن الجناة الذين كانت ترتاوح أعامرهم ما بني )15: 25( سنة كانوا ميارسون أعامالً مهنية يف ما يقارب نصف الحاالت )%42(، 
وأن هذه النسبة قد ارتفعت إىل ما يزيد عىل نصف الحاالت )67،8%( بالنسبة ملن ترتاوح أعامرهم بني )26 :5)( سنة)8(، وهو 
ما أكدت عليه دراسة كندية يف عام 2000 من أن الوساطة كان لها دور يف تخفيض نسبة حاالت العود يف الجرمية؛ إذ تقل بكثري 
لدى األشخاص املشاركني يف برامج الوساطة عن حاالت العود لدى األفراد املشاركني يف العدالة التقليدية؛ إذ بلغت نسبتهم )%12( 
مقابل )7)%(، فضالً عن تجنيبه مضار تقييد الحرية باملؤسسات العقابية )9(، فضاًل عن أن التدابري التي تنفذ عن طريق الوساطة 
الجنائية ال تسجل كعقوبة يف صحيفة سوابقه، وكذا توفري تكاليف االستعانة مبحام للدفاع أمام املحاكم، وغري ذلك من تكاليف 
الدعوى القضائية، بينام ال يتكلف أي طرف يف الوساطة أي تكاليف ناجمة عن عملية الوساطة، ما عدا تكاليف املحامي، يف حال 

استعانة أي طرف به، فتكاليف الوساطة يف أغلب الترشيعات املقارنة ما تكون خدمة مجانية. 

)-بالنسبة لنظام العدالة الجنائية: تحقق الوساطة الجنائية العديد من املزايا والفوائد لنظام العدالة الجنائية أبرزها، عالج بطء 
إجراءات التقايض، وتخفيف العبء عن كاهل املحاكم، فضالً عن تخفيض تكاليف العدالة الجنائية، وذلك عىل النحو التايل:-

أ- عالج بطء إجراءات التقايض: تشري الدراسات إىل أن الوساطة الجنائية تؤدي إىل قرص أمد التقايض، وهو ما أشارت إليه دراسة 
أجريت يف والية جورجيا بالواليات املتحدة عام 1998، من أن الوقت الذي كان مخصصاً للفصل يف القضية من خالل الوساطة 
كان ثلث الوقت املخصص للبت يف القضية التي يتم نظرها وفقاً لإلجراءات القضائية التقليدية)10(، بل إن بعض اتفاقات الوساطة 
الجنائية املربمة بني النيابات وجمعيات مساعدة املجني عليهم يف فرنسا كانت تشري إىل رضورة االنتهاء من الوساطة يف خالل ثالثة 

أشهر من إحالة النزاع إليها)11(، وهو ما يشري إىل جدوى الوساطة يف تقصري أمد التقايض.

ب- تخفيف العبء عن كاهل املحاكم الجنائية: ذهب رأي يف الفقه الجنايئ)12( إىل أنه ميكن عن طريق الوساطة الجنائية حل 
العديد من املنازعات الجنائية بالطرق الودية خارج نطاق املحاكم، وبصفة خاصة املنازعات العائلية ومنازعات الجرية والعمل، 
والتي متثل نسبة كبرية من القضايا التي تنظرها املحاكم، وأنه ميكن من خالل الوساطة الجنائية إنهاء كم هائل من القضايا، مبا 

يحقق رسعة الفصل يف القضايا الجنائية))1(.

ج- تخفيض تكاليف إدارة العدالة الجنائية: توفر إجراءات الوساطة عىل الدولة تكاليف الربامج اإلصالحية بالسجون، كام أن إيداع 
الجناة بالسجون من شأنه حرمان املجتمع من قوة العمل البرشية، وبالتايل يكون من األفضل اللجوء إىل الوساطة الجنائية لتفادى 
اآلثار السلبية املرتتبة عىل اقتصاد الدولة من التنفيذ العقايب، ويرضب البعض)14( مثااًل بالواليات املتحدة األمريكية التي بلغت فيها 
تكلفة النظام العقايب ))2( مليار دوالر، بينام كانت تكلفة الوساطة الجنائية تبلغ يف مدينة Albuquerque )292( دوالراً، ويف 
أوكالند بلغت تكلفة الوساطة )986( دوالراً، ويرجع هذا الفقه اختالف تكلفة الوساطة يف الواليات األمريكية إىل اختالف نسبة 
الوسطاء املتطوعني يف كل منهام، كام أشارت بعض الدراسات األمريكية يف والية كاليفورنيا عام 1996 بأن تكلفة ملف القضية الذي 

)7( FAYON )P.(, La médiation pénale, Rév. Sc. Crim. 1992, P.413 et s.
)8( أسامة حسنني عبيد، الصلح يف قانون اإلجراءات الجنائية والنظم املرتبطة به، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2004، ص75).

)9( حسنني عبيد، الحبس قصري املدة، القاهرة، دار النهضة العربية، 2002، ص 18 وما بعدها.

)10( يف عام 1995 تم يف والية كولومبيا الربيطانية بكندا دراسة امللفات املتعلقة بالجرائم املهمة مثل جرائم العنف واالعتداءات الجنسية والقتل املتعمد والسطو املسلح 

وبعد ميض )) إىل 7( سنوات بعد االعتقال متت إحالة امللف إىل الوساطة الجنائية وأتضح أن كل ملف كان يستغرق من )) إىل 5( ساعات من الوقت للحوار واملناقشات. 
)11( LAZERGES )C.(, Essai de classification des procédures de médiation, Arch. Pol. Crim., 1992, No14, pp. 28-30.

)))) أرشف رمضان عبد الحميد، مرجع سابق، ص 146.

)))) عمر سامل، نحو تيسري اإلجراءات الجنائية- دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، ط2، 1997، ص)6.

)14( BONAFE-SCHMITT )J-P(, La médiation Pénale en France et aux Etats-Unis, L.G.D.J,1998, P.120.
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تم إحالته للوساطة كانت تقدر من)250-00)( دوالر)15(.

ثالثاً- نطاق تطبيق الوساطة الجنائية

يتحدد نطاق تطبيق الوساطة الجنائية املوضوعي ببيان الجرائم محل تطبيق الوساطة، بينام يتحدد النطاق الشخيص للوساطة 
الجنايئ بأطراف الوساطة الجنائية )الجاين– املجني عليه( وأبرزهم الوسيط الجنايئ، أما النطاق الزمني فيتحدد باملرحلة السابقة 
عىل الدعوى الجنائية؛ إذ ال يجوز اللجوء للوساطة إال يف مرحلة ما قبل إحالة النزاع للمحكمة املختصة، وفيام ييل نتناول الجرائم 

محل تطبيق الوساطة، فضالً عن التعرف عىل نظام الوسيط الجنايئ، وذلك عىل النحو التايل: -

ا-الجرائم محل تطبيق الوساطة الجنائية: غالباً ما يقترص تطبيق الوساطة الجنائية عىل الجرائم البسيطة أو متوسطة الخطورة 
من جرائم املخالفات والجنح، وبالتايل فإن الوساطة الجنائية ليس من املتصور تطبيقها يف الجرائم الخطرية كالجنايات، وبالنسبة 
للقانون الفرنيس، فإن املادة )41-1( إجراءات فرنيس مل يرد بها أي إشارة إىل تحديد نطاق تطبيق الوساطة الجنائية، وهو ما كان 
محل انتقاد من الفقه الجنايئ يف فرنسا، ونظراً لعدم وضع معيار من جانب املرُشع الفرنيس لتحديد نطاق تطبيق الوساطة، اتجه 
الفقه إىل البحث عن معايري الختيار الجرائم محل تطبيق الوساطة، وقد ذهب جانب من الفقه)16( إىل أنه بالنظر للتطبيق العميل 
للوساطة الجنائية، يتضح أن مجال تطبيقها اقترص عىل جرائم االعتداء عىل األموال، وبعض جرائم االعتداء عىل األشخاص؛ وبصفة 
خاصة جرائم األرسة، وقد سبق أن رصح وزير العدل الفرنيس-أمام الجمعية الوطنية أثناء مناقشة قانون الوساطة الجنائية- بأن 
الجرية وجرائم  وُمنازعات  األرسية  املُنازعات  البسيطة؛ وبصفة خاصة  الخطورة  ذات  الجرائم  يتحدد يف  الوساطة  تطبيق  نطاق 
العنف البسيط واإلتالف والنشل)17(، وقد انتقد غالبية الفقه الفرنيس إغفال املرُشع الجنايئ ملسألة تحديد نطاق الوساطة الجنائية 

ملا يف ذلك من تعارض مع مبدأ املساواة أمام القانون)18(.

2- التعريف بالوسيط الجنايئ: يقصد بالوسيط الجنايئ ذلك الشخص الذي يتوىل مهمة التوفيق بني مصلحتي الجاين واملجني عليه؛ 
أو باألحرى هو ذلك الشخص الذي يتعني أن تتوافر فيه رشوط معينة متكنه من القيام مبهمة التوفيق بني مصلحتي الجاين واملجني 
عليه)19(، وقد كان أعضاء النيابة العامة والقضاء والرشطة يبارشون يف بادئ األمر مهمة الوساطة بني أطراف الخصومة، وإىل جانبهم 
القيام مبهمة  العامة  النيابة  املجني عليهم إىل أن صدر مرسوم1996/4/10، والذي حظر عىل أعضاء  أعضاء جمعيات مساعدة 
الوساطة ملا يف ذلك من مساس مببدأ حياد ونزاهة النيابة العامة، والواقع أن اإلقرار الترشيعي للوساطة الجنائية يف فرنسا، ميكن 

أن يعترب يف حد ذاته مبثابة اعرتاٍفرسمٍي مبهنة الوساطة.

أ- صور الوسطاء: تجدر اإلشارة إىل أهمية التمييز بني أنشطة الوساطة وجهات الوساطة، فأعضاء النيابة والقضاء والرشطة ميكنهم 
ُمبارشة الوساطة يف إطار عملهم يف الدعوى الجنائية، إال أن هذا األمر يختلف عن جهات الوساطة، والتي تبارش مهمة الوساطة 
معنوياً  يكون شخصاً  وقد  طبيعياً،  يكون شخصاً  قد  فالوسيط  أهلية،  أم جمعيات  طبيعياً  أكانت شخصاً  سواء  االمتهان  بصفة 

كجمعيات مساعدة املجني عليهم. 

رقم                    املرسوم  مبقتىض  الوسيط  يف  توافرها  الواجب  الرشوط  الفرنيس  املرُشع  حدد  الوسيط:  يف  توافرها  الواجب  ب-الرشوط 
العميقة  املعرفة  أن يكون من ذوى  الوسيط،  املرسوم فيمن ميارس مهنة  الصادر يف 1996/4/10، فقد اشرتط هذا   )(05 -96(

)1)) أجريت إحدى الدراسات يف عام 2001 حول مدى جواز االرتكان عىل آليات العدالة اإلصالحية السيام الوساطة، يف خفض تكاليف إدارة العدالة الجنائية قبل تطبيق 

عقوبة السجن والربامج اإلصالحية والرتبوية بشأن )94( مجرماً أحيلوا إىل هذا الربنامج، وقد أثبتت هذه الدراسة أن هذه التكاليف كانت سرتتفع من )6ماليني و 212 ألفاً 
و2)7 دوالراً( لتصل إىل )15 مليوناً و 902  ألف و885 دوالراً(؛ أي إن تخفيض التكاليف الحاصل بشأن )94( مجرماً بلغ قرابة)10( ماليني دوالر

)1)) مدحت عبد الحليم رمضان، اإلجراءات الجنائية املوجزة إلنهاء الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2000، ، ص)16.

)1)) إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص81.

)1)) أشارت املادة ))))-11( من مرشوع قانون اإلجراءات الجنائية الفرنيس لعام 2010، والذي تقدمت به وزارة العدل الفرنسية إىل اقتصار نطاق تطبيق الوساطة الجنائية 

عىل جرائم املُخالفات والجنح، والواقع أن التحديد السابق ميثل نطاقاً مالمئا لتطبيق الوساطة الجنائية، ومن ثم ميكن القول إن نطاق الجرائم التي تطبق عليها الوساطة 
الجنائية يف فرنسا هي جرائم املخالفات والجنح املعاقب عليها بالحبس الذي ال تزيد مدته عىل خمس سنوات.

)19( BLANC )G.(, La médiation pénale – commentaire de l’article 6 de la loi no. 93-2 du 4 Janvier 1993 portant réforme de la procédure 
pénale«, La semaine juridique J.C.P, P.211.
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آنف  املرسوم  من   5  ،4  ،( د15–  )م.  بالقضاء،  املشتغلني  من  يكون  وأال  والحياد،  االستقالل  فيه صفتا  تتوافر  وأن  الكفاءة،  أو 
الذكر()20(، وقـد أضـاف املرُشع الفرنيس باملرسوم رقم )2001-71( الصادر يف 29يناير2001- والخاص باملفوضني ووسطاء املدعي 
العام والتسوية الجنائية- بعض النصوص املتعلقة بهذا املوضوع للجزء الالئحي من قانون اإلجراءات الجنائية، وقد وضعت املواد 
الجنائية  اإلجراءات  قانون  مرشوع  من  )ر15-))-))(  املادة  وتشرتط  والتزاماتهم،  الوسطاء  باختيار  الخاصة  القواعد  الجديدة 
الفرنيس  لعام 2010فيمن يعمل كمفوض أو وسيط أال يبارش مهنة قضائية، وأال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو 
بعدم األهلية، وأن تتوافر لديه مؤهالت الخربة، واالستقالل والحيدة، وإذا كان الوسيط أو املفوض سيقوم بأعامل وساطة تتعلق 

باألحداث، تعني أن يقدم ما يثبت اهتاممه باملسائل املتعلقة بالطفل.

املطلب الثاين

أحكام الوساطة الجنـائية

قانوين،  إطار  يف  ووضعها  الجنائية  الوساطة  إجراء  الفرنيس  املرشع  أدخل  الجنائية:  للوساطة  املنظمة  القانونية  النصوص  أوالً- 
فأصدر القانون رقم ))9-2( الصادر يف 4 يناير )199، والخاص بإقرار الوساطة الجنائية واملعدل للامدة )41( إجراءات فرنيس، 
عىل  الذكر  آنف  القانون  من  السادسة  املادة  نصت  حيث  للوساطة،  اإلحالة  إىل  تشري  املادة  لهذه  أخرية  فقرة  بإضافة  وذلك 
الوساطة، متى  إىل  اللجوء  تقرر  أن  النزاع،  أطراف  العمومية، وبعد موافقة  الدعوى  الترصف يف  قبل  العامة،  للنيابة  أنه:«يجوز 
تبني لها أن هذا اإلجراء من شأنه تعويض الرضر الذي حدث للمجني عليه، وضع نهاية لالضطراب الناجم عن الجرمية، إعادة 
تأهيل الجاين«، وبعد ذلك تم تعديل املادة )41 -1( أكرث من مرة مبقتىض القانون رقم )99 – 515( الصادر يف )2 يونيو 1999، 
والقانون رقم  )2004-204( الصادر يف 9 مارس 2004، والعديد من القوانني األخرى كان آخرها القانون رقم )2018- 07)( الصادر                                                                                                                                          

يف ) أغسطس 2018.

وتنظم املادة )41 -1( من قانون اإلجراءات الجنائية إجراء الوساطة الجنائية يف القانون الفرنيس؛ إذ تنص هذه املادة وفقاً آلخر 
تعديالتها عىل أنه: »يجوز للنائب العام، ُمبارشة أو عن طريق مأمور الضبط القضايئ أو مفوض أو وسيط، وقبل اتخاذ قراره يف 
الدعوى الجنائية، إذا تبني له أن مثل هذا اإلجراء ميكن أن يضمن تعويض الرضر الذي أصاب املجني عليه، وينهي االضطراب الناتج 
عن الجرمية، ويساهم يف تأهيل مرتكب الجرمية: 1- ... 2- ... )- ... 4-... 5- أن يجرى بناء عىل طلب أو موافقة املجني عليه، 

مهمة وساطة بني الجاين واملجني عليه. 

ويف حالة نجاح الوساطة، يثبت املدعي العام أو الوسيط ذلك يف محرض، يوقع عليه بنفسه، واألطراف، ويسلم لهؤالء األطراف 
صورة منه. وإذا ماتم إلزام الجاين بدفع تعويض للمجني عليه، فيجوز لهذا األخري مبقتىض املحرض السابق أن يطالب بسداد حقه 

وفقاً إلجراء االمتثال بالدفع تطبيقاً لألحكام املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية. 

وإذا كانت االعتداءات قد وقعت من جانب الزوج/الزوجة أو الزوج السابق للضحية، أو رشيكه مبوجب اتفاق التضامن املدين أو 
الرشيك السابق، أو الرفيق أو الرفيق السابق)21(، فإنه يف هذه الحالة ال يجوز اللجوء ملهمة الوساطة إال إذا طلبت الضحية ذلك 

رصاحًة. 

ويف هذه الفرضية يخضع مرتكب االعتداءات إلجراء التذكري بالقانون الواردة يف الفقرة األوىل من املادة. وحيثام يتم تنفيذ مهمة 
الوساطة بني الجاين واملجني عليه، فإن عاد الزوج/الزوجة أو الزوج السابق للضحية، أو رشيكه مبوجب اتفاق التضامن املدين أو 

الرشيك السابق، أو الرفيق أو الرفيق السابق وارتكب اعتداءات جديدة، فإنه ال ميكن له اللجوء ملهمة جديدة للوساطة. 

)2)) نصت املادة األوىل من املرسوم رقم )96-05)( الصادر يف 1996/4/10، أنه يشرتط يف الوسيط: - أال يقوم باألعامل القضائية بصفة وظيفية. - أال يكون له سوابق 

أو يتسم بعدم األهلية. - أن يقدم ضامنات تتعلق باختصاصه واستقالله وحيدته.
)21( حرص املرشع الفرنيس عىل التوسع يف توفري الحامية للمجني عليه يف جرائم العنف األرسي، من خالل شمولها لألشخاص الذين يرتبطوا باملجني عليه بشكل رشعي 

أو غري رشعي، حيث تضمنت الحامية الترشيعية حامية املجني عليه من CONJOINT الرفيق الحايل والسابق، وهو من يعيش حياة زواج مع شخص آخر، والرشيك 
برباط التضامن املدين الحايل والسابق، والخليل CONCUBIN الحايل أو السابق وهو الشخص الذي يعيش يف حالة من الترسي أي املعارشة بدون زواج رشعي.
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ويف هذه الحالة، ووفق ظروف محددة، يكون للمدعي العام أن يبارش التسوية الجنائية أو يحرك الدعوى الجنائية«.

ثانياً- رشوط تطبيق الوساطة الجنائية: يشرتط لتطبيق الوساطة الجنائية عدة رشوط، منها:-

1-تقدير  النيابة العامة مالءمة اإلحالة للوساطة: يشرتط لتطبيق الوساطة الجنائية أن تكون هناك دعوى جنائية مطروحة أمام 
النيابة العامة)22(، ويتعني بداهة أن يقدر رئيس النيابة مالءمة اللجوء للوساطة، بعد أن يتحقق من مدى توافر رشوطها، ويكون 
لرئيس النيابة مطلق الحرية يف املوافقة عىل اللجوء للوساطة الجنائية، وهو ما أشار إليه مطلع املادة )41-1( إجراءات فرنيس من 
أن:« يستطيع املدعي العام ...«، واللجوء للوساطة الجنائية أمر جوازي للنيابة العامة، فال يجوز لألطراف إجبار النيابة عىل قبول 
الوساطة، وال يجوز إحالة النزاع للوساطة دون موافقة النيابة حتى ولو كان مبوافقة األطراف، ويخضع قرار رئيس النيابة باإلحالة 
للوساطة ملعيارين: )األول( موضوعي، يتعلق بالرضر الواقع عىل املجني عليه وأثره االجتامعي، )والثاين( يتعلق بشخص الجاين 
وظروفه االجتامعية، فإذا تبني لرئيس النيابة بساطة الرضر الواقع عىل املجني عليه وإمكان إصالحه، وعدم خطورة الجاين وإمكان 
إصالحه، فإنه يف الغالب يلجأ إىل إجراء الوساطة، ويقوم بإحالة القضية للوسيط بعد إخطار أطراف النزاع، وإن كان ذلك ال يلزمه 
باإلحالة للوساطة؛ مبعنى أن يكون ذلك وليد إرادته الحرة، فإن قدر مالءمة اللجوء إليها، استدعى طرفيها للحصول عىل رضائهام 

باملشاركة يف إجراءاتها))2(. 

2- قبول األطراف ملبدأ الوساطة:  ينبغي عيل النيابة العامة الحصول عىل موافقة أطراف الجرمية عىل اللجوء للوساطة، فموافقة 
األطراف رشط جوهري للسري يف عملية الوساطة، فال تصور لعملية وساطة ناجحة بدون توافر رضاء أطرافها، وقد نصت عىل ذلك 
رصاحة املادة )41-1( إجراءات فرنيس عىل أن:« يستطيع املدعي العام وبناء عىل طلب أو مبوافقة املجني عليه...«، ويجوز إخطار 
األطراف بإحالة النزاع للوساطة عن طريق الوسيط أو مأمور الضبط القضايئ أو عن طريق مفوض املدعي العام، إال أن مرشوع 
قانون اإلجراءات الجنائية لعام 2010، كان يشري إىل إمكان عرض التدابري من قبل قايض التحقيق أو ضابط الرشطة القضائية أو 
مفوض أو وسيط املدعي العام، ويف حالة رفض أحد األطراف حل النزاع عن طريق الوساطة، فإنه يكون له الحق يف االعرتاض عىل 
قرار النيابة، وينبغي أن يكون هذا االعرتاض رصيحاً، كام أن الوسيط ينبغي عليه التأكد من وجود اإلرادة لدى األطراف عىل حل 
النزاع قبل البدء يف إجراءات الوساطة، ويرتتب عىل عدم موافقة أحد األطراف، قيام الوسيط بإثبات ذلك يف تقريره، والذي يتم 

إرساله للنيابة العامة للترصف يف القضية. 

مدى جواز اعتبار قبول الجاين للوساطة اعرتافاً بالجرمية: ثار تساؤل يف الفقه عام إذا كانت موافقة الجاين عىل إجراء الوساطة مبثابة 
اعرتاٍف بالجرمية. وقد ذهب رأي يف الفقه)24( إىل أن قبول الجاين تطبيق الوساطة ال ميكن اعتباره مبثابة إقراٍر بالجرم، ملا يف ذلك 
من مساس بقرينة الرباءة، إال أن هناك رأياً آخر يف الفقه)25( يرى أن قبول الجاين للوساطة يتضمن إقراراً ضمنياً الرتكابه الجرمية. 
ويستند يف ذلك عىل أن الوساطة الجنائية هدفها تأهيل الجاين. ومن ثم فإن إقرار الجاين بالحقائق أمر رضوري من أجل اختيار 

القرار املناسب إلنهاء الخصومة، وتحقيق أهداف الوساطة. 

ويتفق هذا الرأي مع تطبيقات الوساطة الجنائية يف القانون اإلنجليزي، والتي تتم باالرتباط مع املحاكم بعد مرحلة اإلقرار بالذنب 
وقبل النطق بالحكم، حيث يعد اإلقرار الكتايب بالذنب من مشرتطات إجراء الوساطة)26(. بينام يذهب رأي ثالث من الفقه)27( إىل 

)22( BLANC )G.(, La médiation pénale…, Op. Cite, P. 211.
)23( Note d’orientation sur la médiation, Commission de l’arbitrage et ADR de la CCI , Paris, P.186.

)24( هشام مفيض املجايل، الوساطة الجزائية وسيلة غري تقليدية يف حل املنازعات الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس، 2008، ص6)1؛  فايز عايد 

الظفريي، تأمالت يف الوساطة الجزائية بوصفها وسیلة إلنهاء الدعوى الجزائية, مجلة الحقوق, العدد)2(, جامعة الکویت, 2009، ص ص172، )17.
)25( مدحت عبد الحليم رمضان، مرجع سابق، ص27؛  أرشف رمضان عبد الحميد، مرجع سابق، ص)2؛  مدحت محمد عبدالعزيز، الصلح والتصالح يف قانون اإلجراءات 

الجنائية، دراسة تحليلية مقارنة بني الترشيعني املرصي والفرنيس طبقا ألحدث التعديالت املدخلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة 
األوىل، 2004، ص61.

)26( CLET DESDEVISES )M.(, L’evaluation des experiences de médiation entre delinquants et victims; L’example Britahnique, Revue de science 
criminelle et droit Pѐnale comparѐ,No.)1(, 1993, P.60.

)27( CARIO )R.(, Les victimes et la médiation pénale en France, Justice réparatrice et médiation pénale, L’Harmattan, paris, 2003, P.190; FAGET 
)J.(, La médiation : essai de politique pénale, trajets ères, Toulouse 1997, P.124.
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أن اعرتاف الجاين وإقراره بخطئه قد يحمل طابعاً شكلياً ليس له واقع فعيل، فالجاين قد يضطر إىل قبول الوساطة لتجنب إجراءات 
املحاكمة التقليدية وإمكان صدور حكم ضده. والواقع أن الرأي الثاين هو األوىل بالتأييد، فالنيابة العامة ال تحيل الدعوى للوساطة 
إال يف حالة التيقن من ثبوت الجرمية. كام أن الجاين ال يقبل الوساطة إال لتجنب السري يف إجراءات الدعوى الجنائية. ومن ثم 
فإن قبول الجاين للوساطة يتضمن إقراراً ضمنياً بارتكاب الجرم. فام الذي يدعو الجاين لتعويض املجني عليه ما إذا كان مل يرتكب 
الجرم؟ وقد أشارت التوصية رقم )99(19 الصادرة عن املجلس األورويب بشأن الوساطة الجنائية إىل أنه ال ينبغي اعتبار املشاركة 

يف الوساطة كدليل عىل االعرتاف بالجرم يف اإلجراءات القانونية الالحقة)28(. 

والواقع أنه ال يوجد أحكام يف القضاء الفرنيس تتعلق بتقدير مسألة قبول الوساطة من قبل الجاين، إال أنه بتطبيق قاعدة القياس 
يف املواد اإلجرائية بالنسبة ملوقف القضاء يف مدى اعتبار قبول املتهم للصلح مبثابة اعرتاٍف بالجرمية، فإن موقف محكمة النقض 
الفرنسية غري واضح؛ إذ يشري إىل تردد قضاء املحكمة يف تقدير مسألة قبول املتهم للصلح، ففي أحد أحكامها قضت محكمة النقض 
الفرنسية بأن قبول املتهم للصلح يعد مبثابة اعرتاٍف بالجرمية)29(، إال أنها يف حكم آخر قضت عىل عكس ذلك؛ إذ قضت بعدم اعتبار 
قبول املتهم للصلح مبثابة اعرتاٍف بالجرمية)0)(. وقد أخذت محكمة النقض املرصية موقفاً مغايراً ملوقف القضاء الفرنيس؛ إذ اعتربت 

أن إبداء املتهم لرغبته يف الصلح ال يعدو أن يكون من قبيل إبعاد شبح االتهام عن نفسه)1)(.

ويتعني عىل الوسيط أن يحصل من الجاين عىل إقرار بالحقيقة؛ رشيطة أن يدخل الطأمنينة يف نفس الجاين، األمر الذي ال يتحقق 
إال إذا أيقن الجاين أن إقراره لن يؤخذ به أمام املحاكم يف حالة فشل الوساطة. وقد أكدت هذا الرشط ندوة طوكيو حيث أوصت 
بأنه: » ال يجوز اتخاذ اعرتافات الجاين أثناء بحث التسوية دليالً عليه، إذا ما رفعت الدعوى أمام املحاكم فيام بعد«)2)(. وقد أكد 
املؤمتر الدويل الثالث لقانون العقوبات، الذي عقد بالقاهرة سنة 1984 عىل عدم جواز استخدام االعرتافات والترصيحات التي يديل 

بها الجاين أثناء مفاوضات بدائل الدعوى الجنائية كدليل يف محاكمة جنائية، ميكن أن تحدث بعد فشل التفاوض)))(.

موقف القضاء الفرنيس

ثار أمام محكمة النقض الفرنسية مسألة مدى جواز االرتكان عىل املعلومات املتحصلة عن طريق الوساطة أثناء نظر الدعوى، 
ومدى جواز اعتبار ذلك إخالالً بااللتزام بالرسية الواجب مراعاته خالل عملية الوساطة، إال أن موقف محكمة النقض الفرنسية 
الوساطة  املتحصلة عن طريق  املعلومات  االرتكان عىل  بعدم جواز  أحكامها قضت  بعض  ففي  الشأن،  يف هذا  واضحاً  يكن  مل 
الجنائية)4)(، ويف حكم آخر حديث لها، أجازت ملحكمة املوضوع بحث أسباب فشل الوساطة الجنائية، ومن ثم يجوز ملحكمة 

املوضوع بحث اعرتافات الجاين أثناء عملية الوساطة الجنائية أثناء نظرها ملوضوع النزاع)5)(.

)28( أنظر: التوصية رقم )99(19 الصادرة عن املجلس األورويب بتاريخ 1999/9/15، البند رقم )14(.

)29( Cass. Crim. 10 Déc. 1984, Bull. No. 392, 22 Janv. 1970. No. 37. D. 1970, Gaz. Pal. 1970, 1, P. 258.
)30( Cass. Crim. 18 Fév. 1981, Bull. No. 207.

)1)( نقض 1972/4/9، مجلة املحاماة، العدد8، ص40، رقم 2).

)32( ZUBKOWSKI )LOUIS KOS-RABCEWICZ(, Rapport général et résolution la tenu à Tokyo, Japon,14-16 Mars, 1983. Rév. Int. dr. Pén., 
1983, P.912.

)))( راجع: ملخص الجلسة األوىل للقسم الثالث من املؤمتر، مشار إليه  أرشف رمضان عبد الحميد، مرجع سابق، ص)2.

)4)( كانت الدائرة الجنائية قد قضت يف حكم سابق بأنه:«أحكام املادة 24 من القانون املؤرخ 8 فرباير 1995 بشأن الوساطة يف املسائل املدنية، التي تنص عىل أنه ال يجوز 

إحالة نتائج الوسيط والبيانات التي أدىل بها الوسيط إىل املحكمة التي تنظر يف النزاع إال مبوافقة الطرفني، تنطبق أيضا عندما يقوم املدعي العام برتتيب الوساطة مبوجب 
املادة 41-1 من قانون اإلجراءات الجنائية، انظر: pourvoi n ,185 .p ,54 °Bull. crim., n ,2001.Fév 28 ,.Crim° 00-65).)8 ويف حكم آخر قضت الدائرة االجتامعية 
مبحكمة النقض بأنه:« البيانات التي أديل بها أمام الوسيط أو املوفّق الجزايئ ال ميكن استخدامها يف إجراء آخر؛ ويف هذه الحالة، من أجل تقرير حقيقة الرسقات املنسوبة 
للمدعية ، فإن املحكمة أسست حكمها عىل بيانات ترجع إىل إجراءات وساطة جنائية فيام رأته املحكمة من أن املدعية قد ذكرت أمام مفوض املدعي العام أنها أحيطت 
علامً بخطورة الوقائع املوجهة إليها وتعهدت بعدم تكرارها، مام دفع املدعي العام إىل إغالق الشكوى بعد التذكري بالقانون؛ ، فقد قضت محكمة النقض بأن محكمة 

45.698-07 : N° de pourvoi ,2009 décembre 2 ,.Cass. Social:االستئناف بذلك قد انتهكت املادة 24 من القانون املؤرخ 8 فرباير 1995. انظر
)5)(  قضت الدائرة الجنائية مبحكمة النقض بأنه:« لقد أثري أمام الدائرة مسألة مدى إمكانية أن تحيل محكمة املوضوع إىل وثائق الوساطة التي قررها املدعي العام يف 

البداية والتي أدت، بعد فشلها، إىل إجراءات جنائية، وقد قضت الدائرة ، عمالً باملادة 26 من القانون املؤرخ 8 فرباير 1995، بأن أحكام املادة 24 من ذلك القانون، والتى 
مقتضاها أن النتائج والبيانات التي أدىل بها الوسيط ال يجوز أن تعرض عىل املحكمة التي تنظر يف النزاع إال مبوافقة الطرفني، ال تنطبق عىل االجراءات الجنائية، ومن ثم 
وكام فعلت املحكمة، ميكن أن تشري محكمة املوضوع إىل نتائج الوسيط، التي اتهمها املدعي بها، يف إشارة إىل موقف املتهم أثناء الوساطة، وهو ما كان سببا يف فشل هذا 
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إليها لإلحالة للوساطة،  العامة االحتكام  للنيابة  الفرنيس عدة ضوابط ميكن  الجنائية: وضع املرُشع  )- تحقيق أغراض الوساطة 
وتتمثل هذه الضوابط يف إمكان تعويض املجني عليه، ووضع حد لآلثار الناجمة عن الجرمية، وإعادة تأهيل الجاين، وهي األغراض 
ذاتها التي نص عليها املرشع الفرنيس يف تقدير اإلعفاء من العقوبة أو تأجيل النطق بها، الواردة يف املادتني )2)1-59 و60( من 

قانون العقوبات الفرنيس، وذلك عىل النحو التايل:

أ- إصالح الرضر الواقع عىل املجني عليه: يشرتط لتطبيق الوساطة الجنائية أن يكون الرضر الواقع عىل املجني عليه من املمكن 
إصالحه، وتتنوع صور إصالح الرضر يف الوساطة، حيث ميكن أن يتخذ إصالح الرضر صورة دفع مبلغ مايل، وميكن أن يتخذ صورة 
ملصلحة  الخدمات  يف  كاملساهمة  الدولة،  لخدمة  يوجه  أن  ميكن  الرضر  إصالح  أن  كام  عليه،  للمجني  اعتذار  كتقديم  معنوية 

املؤسسات العامة أو الجمعيات الخاصة، وبالشكل الذي يضفي عىل الوساطة طابعاً من املرونة يف التطبيق.

ب- إيقاف االضطراب الناجم عن الجرمية: أجاز املرُشع الفرنيس للمدعي العام اللجوء إىل الوساطة الجنائية، إذا كان من شأنها 
إنهاء االضطراب الذي أحدثته الجرمية يف املُجتمع، ويتحدد مدى إرضار الجرمية باملُجتمع مبدى جسامة السلوك اإلجرامي؛ فإذا 
كانت الجرمية أكرث مساساً بالنظام العام، كلام كان توقف االضطراب الناشئ عنها، وإرضاء الشعور العام، أمراَ عسرياً)6)(، ولذلك 
اآلثار  يراعي هذا الرشط  للتوقف، حيث  قابالً  الجرمية  الناتج عن  إذا كان االضطراب  إال  الجنائية  الوساطة  اللجوء إىل  ال يجوز 

االجتامعية املرتتبة عىل الجرمية.

ج- اإلصالح والتأهيل االجتامعي للجاين: يعترب تأهيل الجاين وإعادة تكيفه اجتامعيا ًمن أهم األفكار التي نادت بها حركة الدفاع 
االجتامعي الجديد)7)(، وهي تؤسس عىل فكرة أن العقوبة قد تصيب الجاين بيشء من العزلة عن أفراد امُلجتمع، وهو ما يعرف 
بعدم التكيف أو العزلة االجتامعية، ويتم إعادة تأهيل الجناة من خالل وسيلتني: )األوىل( تحقيق الشخصية، )والثانية( املساهمة 
من  الجاين  يكون  كأن  والتأهيل،  لإلصالح  قابالً  نفسه  الجاين  يكون  أن  لذلك  ويشرتط  االجتامعية،  األنشطة  بعض  يف  التطوعية 
املبتدئني، وأن تكون جرميته قليلة الخطورة، وأال يكون عائداً، وتخضع مسألة تقدير إمكان تأهيل الجاين للتقييم الشخيص لوكيل 

النيابة، من خالل تحقيق شخصية الجاين والفحص الذي تجريه حول الوضع املادي والعائيل واالجتامعي له)8)(.

ثالثاً- إجراءات الوساطة الجنائية: مل يضع املرُشع الفرنيس نصوصاً ترشيعية لتنظيم إجراءات الوساطة الجنائية، فلم يحدد املرُشع 
الوساطة  تسعى  التي  للمبادئ  تبعاً  تحددها  العامة  للنيابة  ذلك  ترك  وإمنا  النزاع،  الوسيط وطريف  بني  الحوار  الفرنيس ضوابط 
الجنائية إىل تحقيقها)9)(، فال توجد أية قواعد تنظيمية تبني كيفية ُمامرسة الوساطة؛ أي هي ُمامرسة حرة يقوم بها الوسيط بهدف 
التوصل لحل متفق عليه بني الخصوم، وتتمثل مراحل الوساطة الجنائية يف ثالث مراحل: )األوىل( هي مرحلة التمهيد للوساطة، 
)والثانية( هي مرحلة جلسات الوساطة، )والثالثة( هي مرحلة تنفيذ الوساطة، وفيام ييل نتناول مراحل الوساطة الجنائية عىل 

النحو التايل:-

الجنائية، وتنقسم هذه املرحلة إىل قسمني:  الوساطة  التمهيد للوساطة أوىل مراحل  التمهيد للوساطة: تُعترب مرحلة  1- مرحلة 
)األول( هو مرحلة اقرتاح الوساطة، وهذه املرحلة تختص بها النيابة العامة، )والثاين( هو مرحلة االتصال بطريف النزاع، وفيام ييل 

نتناول هاتني املرحلتني عىل النحو التايل: -

أ- مرحلة اقرتاح الوساطة: تقوم النيابة العامة باعتبارها الجهة صاحبة الرأي يف إحالة القضية إىل جهة الوساطة، وهي أيضاً الجهة 
التي تقوم بانتقاء الجرائم محل الوساطة، وتبدأ النيابة العامة مبُبارشة دورها يف الوساطة من خالل مرحلتني: )األوىل( مخصصة 
لتحديد األشخاص الذين ميكن لهم االستفادة من الوساطة، )والثانية( مخصصة لتحديد الجرائم التي تصلح الوساطة لتسويتها، 
مسرتشدة يف ذلك بالضوابط التي حددها املرُشع، وبالرغم من أن صياغة النص تشري إىل أن النيابة العامة هي التي تستطيع إحالة 

.Crim., 12 Mai 2004, Bull. crim., n° 121, p. 466, pourvoi n° 03-82.098 :التدبري«، انظر
)36(  BLANC )G.(, La médiation pénale…, Op. Cite, P. 213.
)37( IBID, P.213.
)38( LWENGA )E.(, Le cadre légal et réglementaire de la médiation Pénale en France, Rév. Dr. Pén. Crim., 2002, p.1171.

)9)( عادل عىل املانع، الوساطة يف حل املنازعات الجنائية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة الثالثون، العدد الرابع، ديسمرب 2006، ص65، هامش رقم )42(.
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النزاع للوساطة، إال أن ذلك ال مينع بقية األطراف من اقرتاحها)40(، ويجب عىل النيابة العامة الحصول عىل موافقة األطراف عىل 
قبول الوساطة، وأن تقوم بإخطارهم بإحالة النزاع للوساطة، ثم ييل ذلك تحديد الوسيط الذي سيقوم بتنفيذ عملية الوساطة 

بينهام، وفيام ييل نتناول هذه اإلجراءات بيشء من التفصيل عىل النحو التايل:-

إخطار طريف الجرمية مببدأ الوساطة: يتم اختيار الوساطة الجنائية بناًء عىل عرض تتقدم به النيابة العامة ألطراف النزاع، أو بناًء 
عىل عرض من أطراف النزاع للنيابة العامة، التي يبقى لها مسألة الفصل النهايئ يف اعتامد هذا األسلوب من عدمه)41(، فإذا وافقت 
النيابة عىل طلب األطراف بإجراء الوساطة الجنائية، وجب عىل الجاين واملجني عليه أن يوقعا عىل اتفاق مكتوب أمام النيابة 
العامة بإرادتيهام السليمتني والخاليتني من العيوب)42(؛ رشيطة أن يتم ذلك قبل أن تبدأ النيابة العامة يف فتح ملف التحقيق يف 
النزاع))4(، أما إذا كانت النيابة العامة هي التي قررت اللجوء للوساطة الجنائية، فإنها تقوم بإخطار طريف الجرمية بذلك، وميكن 
للنيابة أن تخطر طريف النزاع بقرارها يف اللجوء للوساطة ُمبارشة أو عن طريق الربيد بخطاب مسجل، ووفقاً للتعديل الذي أدخله 
املرُشع الفرنيس عىل املادة )41-1( إجراءات جنائية بقانون 9 مارس 2004، فإن عرض الوساطة عىل األطراف ميكن أن تجريه 

النيابة أيضاً عن طريق مأمور الضبط القضايئ أو مفوض أو وسيط)44(. 

اختيار الوسيط: مل تحدد املادة )41-1( إجراءات فرنيس كيفية اختيار الوسطاء الجنائيني يف فرنسا تاركة االختيار للنيابة العامة، 
الذين تم اعتامد  الوسطاء  الوسيط من خالل سجل مدون فيه أسامء  العامة يف فرنسا يف أغلب األحوال باختيار  النيابة  وتقوم 
أسامئهم من الجمعية العمومية لرجال القضاء والنيابة، وتقوم النيابة بإرسال طلب )خطاب( للوسيط، تحدد فيه كل ما يتعلق 
بإجراء الوساطة الجنائية من أمور تخص موضوع النزاع وأشخاصه واملُدة املحددة إلنجاز املهمة، كام تبني يف الطلب موقع الوسيط 
يف سجل املحكمة)45(، وينتهي دور النيابة يف هذه املرحلة عند تحديد الوسيط، ثم ييل ذلك دور الوسيط يف دراسة القضية والبدء 

يف إجراء االتصاالت مع طريف النزاع.

ب-مرحلة االتصال بطريف النزاع: تهدف هذه املرحلة إىل رشح قواعد الوساطة الجنائية لألطراف والحصول عىل موافقتهم عىل حل 
النزاع عن طريق الوساطة، ناهيك عن إعطاء الفرصة للوسيط لتكوين فكرته عن طبيعة النزاع وكيفية التوصل للتسوية الودية، 
ويجب عىل الوسيط عند تلقيه ملف الوساطة اإلرساع باالتصال بطريف النزاع كل عىل حدة قبل لقائهام معاً، بهدف الحصول عىل 
موافقتهم عىل مبدأ الحل الودي للنزاع، وإخبارهم بأن نزاعهم تم إحالته من النيابة لحله عن طريق الوساطة، وقد يقوم الوسيط 
املتعددة  االتصاالت  االتصاالت عن طريق وسائل  املرحلة من  النزاع ملقابلته، وتتم هذه  بتحديد موعد لكل طرف من أطراف 
كالتليفون والربيد، وميكن لطريف النزاع يف هذه املرحلة االستعانة مبحام، ذلك أن املحامي ميكنه أن يحرض اللقاء األويل بني الوسيط 
والطرف الذي استدعاه، وذلك لالطالع عىل ملف النزاع ومعرفة الطرف اآلخر، ومساعدة من استدعاه عىل تحديد نهاية الوساطة 

عىل النحو الذي يحقق ضامنة له)46(.

2- مرحلة جلسات الوساطة: يقسم الفقه الجنايئ مرحلة جلسات الوساطة الجنائية إىل خطوتني أساسيتني: )األوىل( هي التفاوض، 
)والثانية( هي االتفاق، وفيام ييل نتناول هاتني املرحلتني عىل النحو التايل: -

أ- مرحلة التفاوض: هي من أهم مراحل الوساطة، فنجاح األخرية يتوقف عىل ما يبديه أطراف النزاع من تفاهم وتعاون من أجل 
حل النزاع ودياً، ودون ذلك تبوء نهاية جهود الوساطة بالفشل، ويهدف الوسيط من خالل هذه املقابالت إىل التأكيد عىل موافقتهم 
التوقف عن اإلجراءات  بأنه سوف يتم  الوساطة، ويعدهم  أثناء عملية  الوساطة، وكذا تعريفهم بحقوقهم  لالستمرار يف عملية 

)40( PRADEL )J.(, Procédure pénale, 10eme édition, 2000-2001, Cujas, P.475.
)41( MBANZOULOU )P.(, La médiation Pénale, L’Harmattan, 2002, P.20.
)42( FAGET )J.(, Le cadre juridique et éthique de la médiation pénale, Médiation pénale entre répression et réparation, Logiques juridiques, 

L’Harmattan, 1997, pp.35-59.
)43( MOUTHIER )M.(, Guide juridique et pratique de la conciliation, Op. Cite, P.106. 

)44( أسامة حسنني عبيد، مرجع سابق، ص 21.

)45( MBANZOULOU )P.(, La médiation pénale, Op. Cite, P.41.
)46( عادل عىل املانع، مرجع سابق، ص66.
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القضائية يف حال انتهاء الوساطة بالنجاح، وتبدأ مرحلة التفاوض من خالل إجراء لقاءات مع أطراف النزاع سواء أكانت لقاءات 
فردية أم جامعية. 

ب- مرحلة االتفاق: يتم فيها تحديد التزامات كل طرف قبل اآلخر، فبعد انتهاء الوسيط من إدارة املناقشات بني الطرفني، يقوم 
الوسيط بعرض توصياته عىل أطراف النزاع ليقرروا ما يرونه يف هذا الشأن، ويقوم الوسيط بتحرير محرض بهذا االتفاق يوقع عليه 
طرفا النزاع، ويتعني عىل الوسيط عند صياغة التزامات كل طرف التأكد من إمكانية تنفيذها، حتى يتحاىش املشاكل التي قد تواجه 
تنفيذ االتفاق)47(، وتنتهي الوساطة بفرضني: )األول( هو التوصل إىل اتفاق، )والثاين( هو عدم التوصل إىل اتفاق، ويقوم الوسيط 

بعد ذلك بتحرير تقرير برأيه يف النزاع، ويتحدد مضمون التقرير حسب ما تنتهي إليه التسوية عىل النحو التايل:-

عدم التوصل إىل اتفاق: قد ال يتمكن الوسيط من التوصل إىل حل مرٍض للطرفني، أو قد يعرتض أحد الطرفني عىل أسلوب الوسيط، 
ويف هذه الحالة يعلن الوسيط فشل الوساطة الجنائية، وهو ما يرتتب عليه إخطار النيابة العامة بذلك.

التوصل إىل اتفاق

إذا متكن الوسيط من التوصل إىل حل مرٍض لطريف النزاع؛ ففي هذه الحالة يعلن الوسيط نجاح الوساطة الجنائية، ويتم االتفاق 
بني طريف النزاع عىل كيفية تنفيذ االتفاق، فقد يقوم الوسيط بإصدار قرار بتحميل املخطئ تعويض املجني عليه أو برد اليشء إىل 
أصله، وقد يقوم الوسيط بتكليف الجاين بتقديم اعتذار شفوي للمجني عليه، ويقبل املجني عليه االعتذار، وينتهي األمر بذلك، 
كام قد يلجأ الوسيط إىل توعية الجاين وتثقيفه إذا كان ذلك ميرساً)48(، وقد نظم القانون الفرنيس اإلجراءات الواجب اتخاذها من 
قبل الوسيط يف حالة نجاح الوساطة الجنائية، حيث نصت الفقرة الخامسة من املادة 41-1 إجراءات جنائية فرنيس، واملضافة 
بالقانون رقم 2004-204 الصادر يف 9 مارس 2004 عىل أنه:« يف حالة نجاح الوساطة يثبت نائب الجمهورية أو الوسيط ذلك يف 
محرض Le procès verbal، يوقع عليه بنفسه، ويوقع عليه أيضاً األطراف، ويسلم لهؤالء صورة منه. وإذا مل يلتزم مرتكب الجرمية 
بدفع تعويض للمجني عليه، فيجوز لهذا األخري مبقتىض املحرض السابق أن يطالب بسداد حقه وفقاً إلجراء االمتثال بالدفع تطبيقاً 
لألحكام املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية الفرنيس«، وهو ما أشارت إليه املادة )))-)1 من مرشوع قانون اإلجراءات 

الجنائية الفرنيس الجديد.

النقض  استقر قضاء محكمة  الفرنيس:   املدين  القانون  باملادة 2044 من  به  املقصود  للمعنى  وفقاً  يعد صلحاً  الوساطة  محرض 
الفرنسية عىل أن اتفاق الوساطة الجنائية والذي يتم إثباته يف محرض يوقع من أطرافه هو مبثابة صلح بني الجاين واملجني عليه، 
حيث قضت املحكمة بأنه:« املحرض الذي وضع ووقع مبناسبة الوساطة الجنائية، والذي يتضمن تعهدات الجاين بتعويض املجني 
عليه  يف مقابل التنازل عن شكواه، وإذا اقتىض األمر الحصول عىل تعويض كامل بغية  جرب اآلثار الضارة املرتتبة عن الجرمية، ومنع 
تكرار الخالفات بني الطرفني، فهذا املحرض يشكل صلحاً، بغض النظر عن اإلجراءات الجنائية، وهذا الصلح مييل إىل تسوية جميع 
املنازعات املدرجة فيه، ويرتك للمدعي العام حرية التقدير يف تقرير املالحقة القضائية، مع األخذ بعني االعتبار سلوك املتسبب«)49(.

)- مرحلة تنفيذ الوساطة: ال تنتهي مهمة الوسيط عند مرحلة التوصـل إىل اتفاق تسـوية، وإمنا ميتد ملُتابعة تنفيذ هذا االتفاق، 
متابعة  إليه مبهمة  تعهد  ما  غالباً  والتي  التسوية،  النيابة العتامد هذه  بإخطار  الوسيط  يقوم  تسوية،  اتفاق  إىل  التوصل  فبعد 
التنفيذ)50(، وقد أشار مرشوع قانون اإلجراءات الجنائية الجديد يف املادة ))))-15( إىل أنه:«التحقق من تنفيذ التدابري ميكن أن 
يكون من قبل ضابط الرشطة القضائية أو مساعده«، ويتضح من هذا النص أن املرُشوع الفرنيس قد أجاز لرجال الرشطة القضائية 
اتفاق  تنفيذ  ُمتابعة  مسألة  وتعد  فحسب،  الوسيط  مقترصة عىل  كانت  أن  بعد  الوساطة  اتفاقات  تنفيذ  ُمتابعة  مبهمة  القيام 

)47( BLANC )G.(, La médiation pénale…, Op. Cite, No. 3760. P.211.
.Rev. Int. Dr. Pén.,  Op. Cite, p. 900 et s :48( انظر: تقرير ندوة طوكيو سابق اإلشارة إليه(

)49( قضت الدائرة األوىل مدين مبحكمة النقض الفرنسية – إضافًة إىل ذلك بأنه:« ويجوز يف تنفيذ  اتفاق الوساطة الجنائية إدانة املوقع العاجز عن السداد«، وقد اعتربت 

محكمة النقض أن محكمة االستئناف الذي تقيض بخالف ذلك فإنها تكون قد خالفت أحكام املادة 2044 من القانون املدين واملادة 41-1 من قانون اإلجراءات الجنائية، 
.Cass. 1ere Civ.,10 Avril 2013, Bull. 2013, I, N° 80, pourvoi N°12-13.672 :وهو ما يستوجب نقض الحكم. انظر

)50( BONAFE-SCHMITT )J-P(, La médiation pénale, Op.cit, P.19.
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الوساطة مرحلة مهمة يف الوساطة الجنائية، فإغالق ملف القضية من جانب الوسطاء ال يتم إال يف نهاية تنفيذ القرار الذي توصل 
إليه األطراف)51(، فإذا قام الجاين بتنفيذ االلتزامات الواجبة عليه، قام الوسيط بإرسال تقرير للنيابة يفيد االنتهاء من مهمة ُمتابعة 
تنفيذ اتفاق الوساطة، ويف الحاالت التي يكون فيها اتفاق الوساطة ينص عىل خطة للسداد، فإن إغالق القضية ال ميكن أن يؤخذ يف 
االعتبار إال بعد التسوية النهائية للتقسيط؛ أما إذا مل يقم الجاين بتنفيذ االلتزامات الواقعة عليه، فإن الوسيط يلتزم بإخطار النيابة 
العامة لتتوىل الترصف يف الدعوى إما بتحريكها أو اقرتاح التسوية الجنائية، وقد أشار املرُشع الفرنيس إىل ذلك يف الفقرة األخرية 
من املادة )41-1( إجراءات فرنيس، والتي نصت عىل أنه:« يف حالة عدم تنفيذ التدبري بسبب يرجع إىل سلوك الجاين، فإن لنائب 

الجمهورية، ما مل توجد عنارص جديدة، أن يبارش التسوية الجنائية أو يحرك الدعوى الجنائية«. 

رابعاً- آثار الوساطة عىل الدعوى الجنائية

تختلف آثار الوساطة يف الدعوى الجنائية من ناحيتني: )األوىل( هي وقف تقادم الدعوى الجنائية كأثر إلحالة الدعوى للوساطة، 
)والثانية( هي اآلثار املرتتبة عىل انتهاء الوساطة الجنائية، وفيام ييل نتناول هذين األثرين عىل النحو التايل:-

أ- وقف تقادم الدعوى الجنائية: نص املرُشع الفرنيس عىل وقف تقادم الدعوى كأثر عىل إحالة النيابة العامة القضية للوساطة 
مبقتىض القانون )99-515( الصادر يف )2يونيو 1999، والذي نص عىل تعديل املادة )41-1( إجراءات فرنيس بإضافة فقرة أخرية 
تنص عىل أن:« واإلجراءات املنصوص عليها يف هذه املادة توقف تقادم الدعوى الجنائية«، وقد قرر املرُشع الفرنيس هذا األثر يف 
وقف تقادم الدعوى الجنائية بغرض الحفاظ عىل مصالح املجني عليه وضامن حصوله عىل تعويض الرضر الواقع عليه، ويضيع 
عىل الجاين الفرصة يف إساءة استخدام الوساطة الجنائية، ويؤدي إىل غلق الباب أمامه يف االستفادة من قواعد التقادم يف اإلجراءات، 
والهروب من تطبيق اإلجراءات الجنائية، أما بالنسبة للمرشع الفرنيس، فإنه مل يحدد أجالً معيناً ملُبارشة إجراء الوساطة الجنائية)52((.

ب- اآلثار املرتتبة عىل انتهاء الوساطة: تختلف آثار الوساطة الجنائية حسب نتائج عملية الوساطة، وهي ال تخرج عن فرضني: إما 
نجاح الوساطة أو فشلها، وتتحدد آثار الوساطة مبدى تنفيذ االلتزامات التي تم االتفاق عليها بني األطراف، وفيام ييل نتناول آثار 

الوساطة يف هذين الفرضني عىل النحو التايل:-

نجاح الوساطة

تنتهي الوساطة بالنجاح حال قيام الجاين بتنفيذ ما تم االتفاق عليه أثناء جلسات الوساطة، بصدور قرار من النيابة العامة بحفظ 
األوراق، فقد أشار مرشوع قانون اإلجراءات الجنائية الفرنيس الجديد يف املادة ))))-16( إىل أنه:«يف حالة تنفيذ مرتكب الجرمية 
التدابري املنصوص عليها يف هذا القسم )ومنها الوساطة( فإن للمدعي العام أن يقرر الحفظ القضايئ«، وقد سبق أن أشار هذا 
املرشوع يف املادة ))))-17( إىل أن:« تنفيذ هذه التدابري ال يشكل سبباً النقضاء الدعوى الجنائية«، وهذا الحفظ اإلداري للدعوى 

ال مينع النيابة من تحريك الدعوى الجنائية بالرغم من نجاح الوساطة، تعويالً عىل ما تم تنفيذه بالفعل من التزامات.

وقد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية عىل أن تنفيذ الوساطة الجنائية ال يرتتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، وهو ما قضت 
به محكمة النقض يف الحكم الصادر يف 21 يونيو 2011، وتم التأكيد عليه يف الحكم الصادر يف 17يناير 2012 ، ومن ثم فإن تنفيذ 
الجاين للتدابري املنصوص عليها له مبوجب رشوط الوساطة الجنائية ال مينع املدعي العام من تقديم الوقائع ذاتها إىل املحكمة 

الجنائية))5(.
)51( BONAFE-SCHMITT )J-P(, » Le mouvement »Victim-Offender Mediation” : l’exemple du Minnesota, Citizen Council on Crime and 

Justice«, Droit et Société, 29-1995, P. 64.
)52( قد قضت محكمة استئنافReims يف أحد القضايا بأن:« فرتة التقادم يف الدعوى الجنائية والتي تبدأ يف اليوم التايل الرتكاب الجرمية، وحساب فرتة السنة الواحدة، يف 

حالة املخالفات، فإنه يأخذ يف االعتبار سامع املتهم من جانب رجال الدرك الذي يقطع التقادم، وكذلك وضع إجراءات للوساطة الجنائية، التي تنص عليها املادة 41-1 من 
 Cour d’appel de Reims, du 11 octobre :قانون االجراءات الجنائية، ويتم تعليق فرتة التقادم ملدة ثالثة أشهر ويستأنف اليوم التايل النتهاء عملية الوساطة«، انظر

2001, N° de RG : , 01/00379
))5( تعود وقائع الدعوى يف حكم النقض الصادر يف 17يناير 2012 إىل اتهام أحد األشخاص بإرتكاب جرمية عنف، وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارها بحفظ األوراق يف 

القضية بتاريخ 2007/10/29، بعد تذكريه بااللتزامات الناشئة عن القانون وفق الصالحيات املقررة لها باملادة 41- إجراءات فرنيس، إال أن املتهم قد استدعى أمام محكمة 
أول درجة التي عاقبته بغرامة 00) يورو، والتعويضات املدنية، فاستأنف املتهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف Rouen ، فأيد حكم محكمة االستئناف حكم محكمة 
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والواقع أن قضاء محكمة النقض الفرنسية يتفق مع صحيح نص القانون ونظرة املرشع الفرنيس للوساطة كخيار ثالث أجازه للنيابة 
العامة، تقدر اللجوء إليه وفق مالبسات وظروف القضية املطروحة أمامها، وأن هذا الخيار ال يؤثر سلطتها يف مبارشة وظيفة 
االتهام، فلها حرية التقدير بني الحفظ والتحريك، فقرار حفظ األوراق املبنى عىل بدائل املالحقة القضائية الواردة باملادة 1-41 
إجراءات جنائية فرنيس، ال مينع النيابة من تحريك الدعوى الجنائية بالرغم من نجاح الوساطة، تعويالً عىل ما تم تنفيذه بالفعل 

من التزامات، وال يؤثر عىل حق املرضور يف مبارشة الدعوى الجنائية، يف حال اتخاذ النيابة العامة قرارها بحفظ األوراق.  

وقد ذهب البعض)54( إىل أن نجاح الوساطة الجنائية يعترب مبنزلة اإلجراء القضايئ السليم لحل نزاع ما، مام يرتب عليه اآلثار نفسها 
التي يرتبها مبدأ الصلح املعمول به يف اإلجراءات الجنائية من حيث اعتبار فعل الجاين كأن مل يكن،ومن ثم ال توجد هناك إمكانية 
للجوء إىل الدعوى الجنائية ما مل يتم اإلخالل مبا هو متفق عليه يف الوساطة، أو من حيث عدم إمكانية املطالبة بالدعوى املدنية، 
ويستند يف ذلك إىل ما عرب عنه املرشع الفرنيس يف املذكرة اإليضاحية الصادرة يف أكتوبر 1992، والتي تنص عىل أن:« املجني عليه 
الذي يتم تعويضه ال يستطيع اللجوء إىل الدعوى املدنية إال يف األحوال التي ال يحرتم بها تنفيذ حلول الوساطة...«)55(. وال شك يف 
أن األمر بالحفظ ال يكون نهائياً حتى تتحقق النيابة العامة من متام تنفيذ اتفاق الوساطة، وأي إخالل بهذا االتفاق من جانب 

املتهم من شأنه إعادة فتح التحقيق يف الدعوى مرة أخرى وامليض قدماً يف إجراءات الدعوى.

فشل الوساطة: يرتتب عىل عدم قبول األطراف ملبدأ الوساطة، أو عدم الوصول إىل اتفاق بني األطراف، أو عدم قيام الجاين بإمتام 
االلتزامات الواقعة عليه، قيام الوسيط بإخطار النيابة العامة التخاذ قرارها بالترصف يف الدعوى الجنائية، ويعد هذا األمر نتيجة 
طبيعية لفشل إجراء الوساطة، إذ تقوم النيابة العامة مبُبارشة وظيفتها يف الترصف يف الدعوى إما عن طريق الحفظ اإلداري أو 
رفع الدعوى إىل القضاء، إال أن املرُشع الفرنيس كان قد أدخل تعديالً عىل املادة )41-1( إجراءات جنائية مبقتىض املادة )70( من 
القانون رقم )2004-204( الصادر يف 9مارس سنة 2004، يشري إىل جواز أن تلجأ النيابة العامة إىل تطبيق إجراء التسوية الجنائية 

أو تحريك الدعوى الجنائية يف حالة عدم تنفيذ اتفاق الوساطة لسبب يرجع إىل الجاين)56(.

مدى جواز تدخل محكمة املوضوع يف بحث محتوى الوساطة: يثار التساؤل عن حدود تدخل محكمة املوضوع يف حالة تحريك 
الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة بعد فشل الوساطة، وهل يجوز ملحكمة املوضوع التدخل يف محتوى الوساطة، وبحث 

األسباب التي أدت إىل فشل الوساطة؟ 

والواقع أنه تطبيقاً ملبدأ رسية الوساطة، فإنه ال يجوز للوسيط إفشاء أي معلومات خاصة بجلسات الوساطة، إال مبوافقة أطرافها، 
وذلك للحفاظ عىل رسية الوساطة وعدم استعامل محتوى جلسات الوساطة يف اإلرضار باملتهم؛ وهو ما نصت عليه املادة 26 من 
قانون 8 فرباير 1995، والواقع أن موقف محكمة النقض الفرنسية بشأن مدى االلتزام بالرسية يف الوساطة الجنائية غري واضح، 
حيث عرضت هذه املسألة عىل محكمة النقض يف حالتني: األوىل قررت فيها بعدم جواز بحث محتوى الوساطة يف أي منتدى 

أول درجة ، فطعن املتهم عىل حكم االستئناف بالنقض بدعوى مخالفة الحكم ألحكام الفقرة 4 من املادة 1 من االتفاقية االوروبية لحقوق االنسان, واملادة 41-1 من 
قانون االجراءات الجنائية, واملادة )59 منه، واستند املتهم يف طعنه عىل أن مكتب املدعي العام يف إيفرو، قد حفظ األوراق يف القضية وفق الصالحيات املخولة له باملادة 
41-1 إجراءات جنائية، وأن املادة 4 من الربوتوكول اإلضايف السابع امللحق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تقرر عدم جواز محاكمة أي شخص أو معاقبته جنائياً عىل 
جرمية سبق تربئته منها أو إدانته بحكم نهايئ؛ ذلك أن قرار حفظ األوراق املصحوب بتذكري بالقانون ميثل قراراً يف الشق الجنايئ ذا طبيعة نهائية مينع أي مالحقة قضائية 
أخرى؛ يف حني تجاهلت محكمة االستئناف هذه املادة املذكورة آنفاً، إذا حكمت عىل العكس من ذلك«؛ ... وقد رأت محكمة النقض أن محكمة االستئناف طبقت بالضبط 
املادة 41-1 من قانون اإلجراءات الجنائية، التي يستنتج منها أنه يجوز للمدعي العام، قبل قراره بشأن الدعوى العامة، أن يحدد أحد االلتزامات املنصوص عليها يف هذا 
النص، ودون أن يؤدي تنفيذ هذا االلتزام إىل انقضاء الدعوى الجنائية، مام يعني أن مقدم الشكوى قد يبدأها؛ ومن ثم ال ميكن تأييد هذا االلتامس«. انظر حكام محكمة 
النقض الفرنسية: Cass. Crim., 17 janv. 2012, Bull. N°10-88.226. بينام تعود وقائع الدعوى الثانية يف حكم النقض الصادر يف 2011/6/21 إىل قيام إحدى السيدات 
املرشفة عىل العمل بتقديم شكوى ضد أحد العامل، وكان املدعي العام قد أمر بتنفيذ تذكري بااللتزامات الناشئة عن القانون، عمالً بالفقرة األوىل من املادة 41-1 من قانون 
اإلجراءات الجنائية، فيام يتعلق بالشخص املعني؛ ثم استدعي هذا الشخص للمثول أمام محكمة الجنح، والتي قضت بعدم قبول الدعوى الجنائية؛ فاستأنف النائب العام 
الحكم؛ وحيث أن حكم أول درجة قىض بأنه نتيجة للفقرة األخرية من املادة 41-1 من قانون اإلجراءات الجنائية، ال يجوز للمدعي العام أن يبارش الدعوى يف حالة تنفيذ 
تدبري صادر مبوجب تلك املادة؛ وكانت محكمة استئناف بيزانسون قد تجاهلت يف حكمها هذا النص املشار إليه ؛ ومن ثم فقد قضت املحكمة بنقض الحكم. انظر حكم 

Cass. Crim., 21 Juin 2011, Bull. N°11-80.003 :محكمة النقض الفرنسية
)54( MBANZOULOU )P.(, La médiation pénale, Op. Cite, P.48.
)55( FAGET )J.(, La médiation pénale, Op. Cite, P.146; MBANZOULOU )P.(, La médiation pénale, Op. Cite, P.47.

)56( رشيف سيد كامل، الحق يف رسعة اإلجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية،2004، ص148؛  هشام مفيض املجايل، مرجع سابق، ص05).
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بدون الحصول عىل موافقة أطراف النزاع؛ وبالتايل عدم جواز أن تنظر املحكمة مضمون أو محتوى الوساطة، والحالة الثانية التي 
قررت فيها جواز بحث محتوى الوساطة عن طريق املحكمة. وفيام ييل نتناول هذين املوقفني بيشء من اإليجاز عىل النحو التايل: -

 الحالة األوىل- عدم جواز بحث محتوى الوساطة بدون موافقة أطراف النزاع: تم الطعن أمام محكمة النقض عىل حكم محكمة 
االستئناف لقيامها بالنظر يف تقرير ملركز الوساطة والذي أشار إىل موقف األم االستغاليل والذي ال يتفق مع عملية الوساطة، ووفقاً 
لذلك فقد قررت الغرفة الجنائية ملحكمة النقض أن:« النتائج التي توصل إليها الوسيط ال ميكن أن يحتج بها أو أن تنتج أثراً يف 

محفل آخر من دون اتفاق الطرفني«)57(.

 الحالة الثانية- جواز بحث محتوى الوساطة عن طريق املحكمة: تم الطعن أمام محكمة النقض بواسطة املتهم يف القضية عىل 
حكم محكمة أول درجة مستنداً إىل الخطأ يف تطبيق القانون، وذلك بسبب بحث املحكمة يف أسباب فشل الوساطة الجنائية يف 
املرحلة السابقة عىل تحريك الدعوى. وقد قضت الغرفة الجنائية مبحكمة النقض يف الطعن املذكور مبا ييل: »املسألة التي أثريت 
أمام محكمة النقض، تتمثل يف تحديد الحدود التي يستطيع فيها قضاء الحكم االستناد إىل األوراق الدالة عىل الوساطة، والتي 

طلبت بواسطة النيابة العامة، ولكنها فشلت بعد ذلك، مام ترتب عليه اتخاذ اإلجراءات الجنائية. 

وقد قضت محكمة النقض بأنه وفقاً لنص املادة 26 من قانون 8 فرباير 1995، فإن حكم املادة 24 من القانون ذاته التي تقرر أن 
النتائج واملعلومات التي جمعها الوسيط خالل عملية الوساطة ال ميكن عرضها أمام قايض املوضوع، إال مبوافقة األطراف، فإن هذا 
الحكم ال يطبق عىل اإلجراءات الجنائية، لذلك فإن قضاء الحكم يستطيع االستناد إىل قواعد الوساطة؛ وهو ما فعله فعالً، وكان 
محل طعن من أحد األطراف، وهو ما يعني أن هذا القضاء يستطيع أن يبحث يف األسباب التي قادت إىل فشل هذه الوساطة«)58(، 
وهو ما أكدت عليه يف حكم آخر بأن التعليقات التي تم جمعها خالل اجتامعات الوساطة الجنائية ال تخضع ملبدأ الرسية)59(، حيث 
قضت محكمة النقض يف أحد أحكامها بأنه:« حكم املادة 24 من قانون 8 فرباير 1995 يتعلق فقط بالتوفيق والوساطة القضائية يف 
املسائل املدنية، ونتيجة لذلك، فإن البيانات التي يتم جمعها أثناء الوساطة الجنائية ميكن استخدامها دون موافقة األطراف يف إطار 
دعوى مدنية، ال سيام أمام محاكم العمل«. فاملادة 21-) من القانون رقم 95-125 الصادر يف 8 فرباير 1995 )الجريدة الرسمية 9 

فرباير( بشأن تنظيم املحاكم واإلجراءات الجنائية واإلدارية تفرض التزام الرسية فيام يتعلق بالغري.

وال ميكن إحالة النتائج والبيانات التي جمعها املوفق والوسيط أثناء التوفيق والوساطة إىل القايض الذي ينظر يف النزاع، إال مبوافقة 
قانون  من  املادة 1)14-1  الرسية هذا يف  مبدأ  تحديد  يتم  الوساطة،  حالة  أخرى. ويف  حالة  استخدامها يف  وال ميكن  الطرفني، 
اإلجراءات املدنية. لكن املادة )2 من القانون نفسه، بصيغتها املعدلة مبوجب األمر رقم 2011-1540 املؤرخ 16 نوفمرب 2011 
)الجريدة الرسمية 17 نوفمرب(، تنص عىل أن األحكام املحددة الواردة يف الفصل الخاص بالتوفيق والوساطة القضائية ال تنطبق عىل 
اإلجراءات الجنائية. ونظرًا ألن اإلجراء الجنايئ ال يفرض أي قيود عىل الكشف عن املواد التي تم جمعها يف إطار الوساطة الجنائية، 

ومن ثم فإنه ميكن استخدام هذه العنارص يف سياق دعوى مدنية.

ويشري جانب من الفقه)60( إىل أن القانون الصادر يف 8 فرباير 5991 يتضمن فصاًل بني مسائل التوفيق والوساطة واملساعدة القضائية 
العام، ميكن أن  التي يجمعها الوسيط وترسل إىل املدعي  الجنائية من جهة أخرى. ومن ثم فإن املعلومات  من جهة واملسائل 

تستخدم يف محفل آخر، وهو ما يتعارض مع مبدأ رسية جلسات الوساطة الجنائية.

ويرى الباحث أن هذا الحكم ميثل رغبة من قضاء النقض يف السامح ملحكمة املوضوع  برقابة نظام الوساطة الجنائية؛ وهو ما 
سوف يكون له أثر إيجايب وفعال يف نظام الوساطة الجنائية، وسوف يقلل من حاالت فشل الوساطة؛ إذ سيأخذ الجاين يف اعتباره 

أن تسببه بخطئه يف فشل الوساطة ليس من مصلحته، وأنه يجوز ملحكمة املوضوع بحث األسباب التي أدت إىل فشل الوساطة.

)57( Cass. Crim, 28 Fév. 2001, Bull. N°.54, p.185.
)58( Cass. Soc., 2 Déc. 2009, no Bull. No. 45.698-07, JCP G 2010, 295, note J.-P. Tricoit.
)59( Cass. Crim, 28 Fév. 2001, Bull. N° 54 p. 185.
)60( FEUERBACH-STEINLE )M-F(, La médiation pénale aujourd’hui : la confusion issue des textes?, Colloque “ Médiation pénale, dix ans 
après… Restauration du lien social et réponses judiciaires”, Aix-en-Provence, 23-24 septembre 2004.
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خامساً- تحليل حاالت الوساطة الجنائية يف الترشيع الفرنيس

إن تقدير نجاح نظام إجرايئ ما، كالوساطة الجنائية عىل سبيل املثال، يتطلب دراسة وتحليل أعداد القضايا التي تم اللجوء فيها 
النيابة العامة، وتقدير مدى نجاحها يف تحقيق أهدافها يف ضامن تعويض  للوساطة، لتقدير مدى ذيوع استخدامها من جانب 
املجني عليه، وإزالة االضطراب الناجم عن الجرمية، وبحث دورها يف إعادة تأهيل الجناة، فلغة األرقام ال تكذب، وهي شاهد عىل 
مدى نجاح وفعالية أي نظام إجرايئ، والناظر إىل اإلحصائيات الرسمية ذات الصلة بالوساطة الجنائية يف فرنسا، يظهر له ذلك، فقد 
أشارت إحصائيات وزارة العدل الفرنسية عن عامي 2011و2012 إىل أنشطة النيابة العامة فيام يتصل باللجوء إىل بدائل الدعوى 

الجنائية، ومن بينها الوساطة الجنائية، كخيار ثالث للنيابة العامة ما بني الحفظ وتحريك الدعوى)61(.

إذ أشارت اإلحصائية املذكورة إىل أن حاالت تطبيق النيابة العامة لبدائل الدعوى الجنائية بلغت يف عام 2006 468,045 حالة، 
تزايدت إىل 4)490,4 حالة يف عام 2007، وارتفعت إىل 544,715 حالة يف عام 2008، ثم إىل 558,047 حالة يف 2009، بينام أشارت 
تقديريات أخرى إىل أن حاالت اإلحالة لبدائل الدعوى الجنائية يف فرنسا بلغت 464,268 حالة يف عام 2010، و491,087 حالة يف 
عام )62(2011، وأن من بني جموع هذه الحاالت، أحالت النيابة العامة للوساطة 28,619 حالة يف عام 2006، ثم بعد ذلك 26,702 

حالة يف عام 2007، ثم 24,471 حالة يف عام 2008، و451,)2 حالة يف عام ))6(2009.

بينام أشارت إحصائية أخرى صادرة عن وزارة العدل الفرنسية إىل أن حاالت اإلحالة للوساطة بلغت 19,185 حالة يف عام 2010 
و422,)1 حالة يف عام )64(2011، وأشارت إحصائيات ثالثة إىل حاالت تطبيق الوساطة الجنائية خالل أعوام 2012 و)201 و2014، 
بينام تم إحالة  الجنائية يف عام 2012.  الدعوى  لبدائل  بأنه تم اإلحالة للوساطة 68),15 حالة من واقع 127,)55 حالة لجوء 

758,)1 حالة من واقع 68),502 حالة يف عام )201، و12,546 حالة من واقع 452,)51 حالة يف عام )65(2014.

رسم توضيحي رقم 1 يبني أعداد حاالت 

الوساطة الجنائية يف فرنسا خالل الفرتة من 221) حتى 4)2)

إال أنه من املالحظ أن النيابة العامة قد توسعت يف األخذ بتدبري تذكري الجاين بالقوانني واللوائح وتحذيره والجزاءات غري العقابية 
عن اإلحالة للوساطة وغريها من التدابري األخرى )إصالح الرضر، أوامر الخضوع للعالج، والتوجيه للمؤسسات الصحية واالجتامعية 
واملهنية()66(، والواقع أن هذا األمر يخضع للسلطة التقديرية للنيابة العامة ومالءمتها يف تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، أو 

اللجوء لبدائل الدعوى الجنائية كبديل ثالث للترصف يف الدعوى.

)61( Annuaire statistique de la justice, edition 2011-2012, p.109.
)62( Marie Odile Delcourt, Analyse statistique des médiations pénales en France, 2017, p.4.
)63( Annuaire statistique de la justice, Op. Cite, p.109.
)64( Marie Odile Delcourt, Analyse statistique des médiations pénales, Op. Cite,p.4.
)65( Références statistique de la justice, Année 2014, Activité des juridictions, L’Activité PÉNA LE des juridictions, p.117.
)66( Ibid, p.113.
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رسم توضيحي رقم 2 يبني مقارنة بني أعداد حاالت الوساطة الجنائية 

باملقارنة بأعداد حاالت تطبيق بدائل الدعوى الجنائية يف فرنسا

مجال  يف  العاملة  للجمعيات  العامة  النيابة  من  إحالتها  متت  التي  الجنائية  الوساطة  حاالت  أن  إىل  السابقة  اإلحصائية  وتشري 
الوساطة، شكلت أغلب حاالت اإلحالة؛ إذ بلغت الحاالت التي تلقتها هذه الجمعيات من النيابة العامة 29,140 حالة يف عام 
2006، و)28,09 حالة يف عام 2007، و4)28,4 حالة يف عام 2008، و6)24,2 حالة يف عام 2009، و21,104 حالة خالل عام 2010.

األرسي  والعنف  الرسقات  جرائم  أبرزها  من  الجرائم،  من  محددة  بطوائف  اتصل  أغلبها  أن  يتضح  السابقة،  الحاالت  وبتحليل 
وحاالت التعدي واإليذاء البدين األخرى، وجرائم عدم دفع النفقة، وعدم متثيل األطفال، واإلهانة والسب، وجرائم بسيطة أخرى، 
وهو ما يشري بشكل جيل إىل اقتصار تطبيق الوساطة الجنائية عىل الجرائم البسيطة من املخالفات والجنح، دون غري ذلك من 

الجرائم الخطرية)67(.

والحاالت املشار إليها بعاليه التي تم إحالتها من النيابة العامة للجمعيات العاملة يف الوساطة الجنائية كان إجاميل الحاالت التي 
التي تعاملت معها جمعيات الوساطة  التايل؛ إذ بلغت أعداد القضايا  النحو  التعامل معها من جانب هذه الجمعيات عىل  تم 
عام 2006 عدد 28,165 حالة، نجحت مساعي الوساطة يف 81),16 حالة وفشلت يف 11,784 بنسبة نجاح بلغت 58%. بينام يف 
عام 2007 بلغت أعداد القضايا التي تعاملت معها جمعيات الوساطة 9)),26 حالة، نجحت مساعي الوساطة يف 14,462 حالة 
وفشلت يف 11,877 بنسبة نجاح بلغت 55%.  ويف عام 2008 بلغت أعداد القضايا التي تعاملت معها جمعيات الوساطة 8)26,6 

حالة، نجحت مساعي الوساطة يف )14,59 حالة وفشلت يف 12,045 بنسبة نجاح بلغت %55.

بينام يف عام 2009 بلغت أعداد القضايا التي تعاملت معها جمعيات الوساطة )2 ألف حالة، نجحت مساعي الوساطة يف 5)12,9 
حالة وفشلت يف 10,065 بنسبة نجاح بلغت 56%. ويف عام 2010 بلغت أعداد القضايا التي تعاملت معها جمعيات الوساطة 

21,598 حالة، نجحت مساعي الوساطة يف )11,95 حالة وفشلت يف 9,645 بنسبة نجاح بلغت %55. 

ومن ثم يتضح لنا من األرقام السابقة أن ما يزيد عىل نصف حاالت الوساطة التي تعاملت معها جمعيات الوساطة يف فرنسا قد 
كللت جهودها بالنجاح)68(.

)67( Ibid, p.113.
)68( Ibid, p.113.
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رسم توضيحي رقم ) يبني مقارنة بني أعداد حاالت الوساطة الجنائية التي تلقتها جمعيات الوساطة 

باملقارنة بأعداد الحاالت التي تعاملت معها بالنجاح أو الفشل

وبتحليل الحاالت السابقة التي تعاملت معها جمعيات الوساطة يف فرنسا، يتضح لنا حاالت الوساطة يف عام 2006 انتهى منها 
5779 حالة يف غضون شهر، و12666 حالة يف غضون فرتة ما بني شهر وثالثة أشهر، و9111 حالة استغرقت فرتة تجاوزت الثالثة 
أشهر، بينام كان هناك 609 حاالت مل يتم تحديد مدتها. بينام يف عام 2007 انتهى منها 4705 حاالت يف غضون شهر، و411)1 
حالة يف غضون فرتة ما بني شهر وثالثة أشهر، و8115 حالة استغرقت فرتة تجاوزت الثالثة أشهر، بينام كان هناك 108 حاالت مل 
يتم تحديد مدتها، ويف عام 2008 انتهى منها 4725 حالة يف غضون شهر، و668)1 حالة يف غضون فرتة ما بني شهر وثالثة أشهر، 

و6)81 حالة استغرقت فرتة تجاوزت الثالثة أشهر، بينام كان هناك 109 حاالت مل يتم تحديد مدتها.

بينام يف عام 2009 انتهى منها 075) حالة يف غضون شهر، و10676 حالة يف غضون فرتة ما بني شهر وثالثة أشهر، و8945 حالة 
استغرقت فرتة تجاوزت الثالثة أشهر، بينام كان هناك 04) حاالت مل يتم تحديد مدتها، ويف عام 2010 انتهى منها 207) حالة يف 
غضون شهر، و9972 حالة يف غضون فرتة ما بني شهر وثالثة أشهر، و8079 حالة استغرقت فرتة تجاوزت الثالثة أشهر، بينام كان 

هناك 40) حالة مل يتم تحديد مدتها)69(.

ومن ثم يتضح من األرقام السابقة أن أغلب حاالت الوساطة يف فرنسا قد استغرقت فرتة ما بني شهر وثالثة أشهر، وحاالت أخرى 
تجاوزت هذه الفرتة.

رسم توضيحي رقم 4 يبني مدد حاالت الوساطة الجنائية

وعىل نحو مواٍز، كانت حاالت الوساطة يف حاالت جنوح األحداث يف فرنسا 1645 حالة من واقع 01),69 لحاالت اللجوء لبدائل 

)69( Ibid, p.113.
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الدعوى الجنائية يف عام 2006، و1552 حالة من واقع )88,)7 حالة يف عام 2007، و8)12 حالة من واقع 77795 حالة يف عام 
2008، و1294 حالة من واقع 80884 حالة يف عام )70(2009.

وتجدر اإلشارة إىل أنه بتحليل مضمون حاالت الوساطة الجنائية التي متت خالل عام 2014، يتضح أن غالبية حاالت الوساطة 
)65%( التي تعاملت معها الجمعيات االجتامعية والقانونية والوسطاء الجنائيون قد انتهت إىل التوصل إىل اتفاق وتوقيع مذكرة 

تفاهم بني الطرفني.

بينام يف الحاالت األخرى مل تسفر مساعي الوساطة عن نجاحها؛ ففي حاالت قليلة )9%( رفض أحد األطراف أو كالهام التوقيع عىل 
مذكرة التفاهم، ويف حاالت قليلة أخرى )8%( رفض أحد األطراف أو كالهام إجراء لقاء مع الوسيط، بينام يف حاالت قليلة )%9( 
رفض أحد األطراف أو كالهام االنخراط يف عملية الوساطة منذ البداية، بينام مل تنجح مساعي الوساطة ألسباب أخرى يف حاالت 

بسيطة )%9(.

رسم توضيحي رقم 5 يبني تحليل حاالت الوساطة الجنائية 

يف فرنسا لعام 4)2) من حيث املضمون

وأخرياً يتضح لنا مام سبق عرضه أهمية الوساطة الجنائية يف النظام القضايئ الفرنيس، من خالل ما تحققه يف إطار منظومة بدائل 
الدعوى الجنائية من خفض ألعداد القضايا املنظورة أمام املحاكم، فضالً عن مزاياها املتحققة يف ضامن تعويض املجني عليه، 

وإعادة تأهيل الجناة وإزالة االضطراب الناجم عن الجرمية.

املطلب الثالث

الوساطة الجنـائية يف الترشيعات العربية

عىل الرغم من تقنني الوساطة الجنائية يف العديد من الترشيعات املقارنة، إال أن املرشع املرصي وحتى كتابة هذه السطور مل يدرج 
الوساطة الجنائية يف ترشيعه الجنايئ اإلجرايئ، ومام يجدر اإلشارة إليه اتجاه بعض الترشيعات العربية ومنها الترشيع الجزائري 

والبحريني والتونيس إىل تقنني الوساطة الجنائية، وهو ما سوف نتناوله عىل النحو التايل)71(:- 

)70( Ibid, p.235.
)71( ومن الترشيعات العربية التي يف سبيلها إىل تقنني الوساطة الجنائية، الترشيع املغريب، حيث نصت املادة 41 من مرشوع قانون املسطرة الجنائية املغريب عىل أنه: 

»يعترب الصلح بديالً عن الدعوى العمومية إذا توفرت رشوط إقامتها، وال ميس بقرينة الرباءة. ميكن للمترضر أو املشتيك به قبل إقامة الدعوى العمومية أن يطلب 
من وكيل امللك تضمني الصلح الحاصل بينهام يف محرض. ميكن لوكيل امللك إذا بدت له مؤرشات كافية إلقامة الدعوى العمومية وقبل تحريكها، أن يقرتح الصلح عىل 
الطرفني ويسعى إىل تحقيقه بينهام أو ميهلهام إلجرائه. كام ميكنه أن يعهد بذلك إىل محامي الطرفني آو وسيط أو أكرث يقرتحه األطراف أو يختاره وكيل امللك. ميكنه 

كذلك أن يستعني باملوظفني املكلفني مبهام املساعدة االجتامعية بخاليا التكفل بالنساء و األطفال باملحاكم إذا تعلق األمر بقضايا األرسة واألطفال«. 
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أوالً- الوساطة الجزائية يف الترشيع الجزائري

قنن الترشيع الجزائري الوساطة الجنائية مبوجب األمر رقم )15-02( الصادر يف )2015/7/2 املعدل لقانون اإلجراءات الجزائية 
الجزائري رقم )66-155( الصادر يف 1966/6/8 والذي أضاف ألحكام الباب األول من الكتاب األول لقانون اإلجراءات الجزائية فصالً 
ثانياً مكرر بعنوان: »يف الوساطة«، يتضمن عرش مواد أرقام )7)مكرر و7)مكرر1 إىل 7)مكرر9(، حيث تنص املادة )7)مكرر( من 
قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري عىل أنه:« يجوز لوكيل الجمهورية، قبل أي متابعة جزائية، أن يقرر مببادرة منه أو بناء عىل 
طلب الضحية أو املشتيك منه، إجراء وساطة عندما يكون من شأنها وضع حد لإلخالل الناتج عن الجرمية أو جرب الرضر املرتتب 
عليها. تتم الوساطة مبوجب اتفاق مكتوب بني مرتكب األفعال املجرمة والضحية«. ويجد الباحث تشابهاً كبرياً بني نصوص الوساطة 
الجنائية يف كل من الترشيعني الفرنيس والجزائري، فغالباً ما يقتبس الترشيع الجزائري نصوصه الجنائية من الترشيع الفرنيس، وهو 

ما الحظه الباحث بشأن النصوص الخاصة بالوساطة الجنائية.

1- رشوط تطبيق الوساطة الجزائية: نصت املادة )7)مكرر1( عىل أنه:«يشرتط إلجراء الوساطة قبول الضحية واملشتيك منه. ويجوز 
لكل منهام االستعانة مبحام«. 

2-نطاق تطبيق الوساطة الجزائية: حددت املادة )7)مكرر2( نطاق تطبيق الوساطة الجنائية حيث تقيض بأنه:« ميكن أن تطبق 
الكاذب(  )البالغ  الكاذبة  الخاصة والتهديد والوشاية  الحياة  السب والقذف واالعتداء عىل  الجنح عىل جرائم  الوساطة يف مواد 
وترك األرسة واالمتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل واالستيالء بطريق الغش عىل أموال اإلرث قبل قسمتها أو 
عىل أشياء مشرتكة أو أموال الرشكة وإصدار شيك بدون رصيد والتخريب أو اإلتالف العمدي ألموال الغري وجنح الرضب والجروح 
غري العمدية والعمدية املرتكبة بدون سبق اإلرصار والرتصد أو استعامل السالح، وجرائم التعدي عىل امللكية العقارية واملحاصيل 
الزراعية والرعي يف ملك الغري واستهالك مأكوالت أو مرشوبات أو االستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل. كام ميكن أن 

تطبق الوساطة يف املخالفات«. 

ويتضح من العرض السابق اقتصار تطبيق الوساطة الجنائية عىل الجرائم البسيطة والتي تتسم بوجود روابط بني كٍل من الجاين 
واملجني عليه. 

)- إجراءات الوساطة الجزائية: أشارت املادة 7)مكرر) إىل أنه:« يدون اتفاق الوساطة يف محرض يتضمن هوية وعنوان األطراف 
وعرضاً وجيزاً لألفعال وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه. يوقع املحرض من طرف وكيل الجمهورية 

وأمني الضبط واألطراف وتسلم نسخة منه إىل كل طرف«. 

4- فحوى اتفاق الوساطة الجزائية: تنص املادة )7)مكرر4( عىل أنه:« يتضمن اتفاق الوساطة عىل الخصوص، ما يأيت: - إعادة 
الحال إىل ما كانت عليه، - تعويض مايل، أو عيني عن الرضر، - كل اتفاق آخر غري مخالف للقانون يتوصل إليه األطراف«. وتقيض 
املادة )7)مكرر5( بأنه:« ال يجوز الطعن يف اتفاق بأي طريق من طرق الطعن«. وتنص املادة )7)مكرر6( عىل أنه:« يعد محرض 

اتفاق الوساطة سنداً تنفيذياً طبقاً للترشيع الساري املفعول«. 

5- األثر املرتتب عىل اللجوء للوساطة الجزائية: تقيض املادة )7)مكرر7( بأنه:« يوقف رسيان تقادم الدعوى العمومية خالل اآلجال 
املحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة«. كام تنص املادة )7)مكرر8( عىل أنه:« إذا مل يتم تنفيذ االتفاق يف اآلجال املحددة، يتخذ وكيل 

الجمهورية ما يراه مناسباً بشأن إجراءات املتابعة«. 

6- الجزاء املرتتب عىل امتناع الجاين تنفيذ اتفاق الوساطة الجزائية: أخرياً حددت املادة )7)مكرر9( الجزاء الجنايئ املقرر يف حال 
امتناع الجاين عن تنفيذ اتفاق الوساطة الجنائية، حيث تقيض املادة املذكورة بأنه:« يتعرض للعقوبات املقررة للجرمية املنصوص 
الغرض منها  التي يكون  العلنية  والكتابات  األفعال واألقوال  العقوبات)وهي  قانون  املادة 147 من  الثانية من  الفقرة  عليها يف 
التقليل من شأن األحكام القضائية والتي يكون من طبيعتها املساس بسلطة القضاء أو استقالله(، الشخص الذي ميتنع عمداً عن 

تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء األجل املحدد لذلك«. 
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7- أثر الوساطة الجزائية: يرتتب عىل تنفيذ اتفاق الوساطة انقضاء الدعوى الجنائية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من املادة )6( من 
قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري والتي تنص عىل أنه:« تنقيض الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة...«. 

ثانياً- الوساطة يف املسائل الجنائية يف الترشيع البحريني

الجنائية  بشأن تنظيم الوساطة يف املسائل  البحريني قراراً  العدل  فبموجب املرسوم بقانون رقم )22( لسنة 2019 أصدر وزير 
برقم )2)( لسنة 2020، تضمن وضع عدد من التعاريف واألحكام ذات الصلة بالوساطة الجنائية، فعرف القرار كالً من الوساطة 
يف املسائل الجنائية واألطراف: والوسيط: وعرف كالً من الوسيط الجنايئ املعتمد والوسيط الخارجي وأخرياً عرف اتفاق التسوية، 

وذلك عىل النحو التايل ذكره منعاً للتكرار:-

نطاق الوساطة الجنائية: نتناول فيه كالً من النطاق الزمني والشخيص واملوضوعي، وذلك عىل النحو التايل:-

النطاق املوضوعي: حددت املادة الثانية من قرار وزير العدل الجرائم التي تخضع لتطبيق الوساطة الجنائية يف الترشيع البحريني 
بأنها الجرائم التي يجوز فيها الُصلح أو التصالح قانوناً.

النطاق الزمني: أجاز الترشيع البحريني اللجوء للوساطة الجنائية يف أية مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، ولو بعد صدور حكم 
نهايئ فيها؛ أي يف مرحلة التنفيذ العقايب، فإذا كانت الدعوى الجنائية يف مرحلة التحقيق، فإنه يتم عرض اتفاق التسوية عن طريق 
الوساطة الجنائية عىل النيابة العامة للترصف يف الدعوى، أما إذا كانت الدعوى يف حوزة املحكمة املختصة، فيكون عرض اتفاق 
التسوية عىل املحكمة للترصف يف الدعوى، أما إذا صدر حكم نهايئ يف الدعوى، فإنه يتم عرض اتفاق التسوية عىل قايض تنفيذ 

العقاب للنظر فيه. 

النطاق الشخيص: يشمل أطراف الوساطة الجنائية، وهم الجناة ووكالؤهم واملجني عليهم أو ورثتهم ووكالؤهم والوسطاء الجنائيون، 
وقد عرف قرار وزير العدل األطراف: بأنهم :«املتهم واملجني عليه أو ورثته أو الوكيل الخاص ألي منهم أو املدعي بالحقوق املدنية 
أو املسئول عن الحقوق املدنية أو الجهة التي يجوز التصالح معها قانوناً«، كام عرف الوسيط: بأنه:« شخص طبيعي أو اعتباري، 
يعهد إليه األطراف بالوساطة يف املسائل الجنائية للتوصل اىل اتفاق تسوية فيام بينهم«، وعرف كالً من الوسيط الجنايئ املُعتمد: 
د يف جدول الوسطاء املنظم مبوجب املادة ))( من هذا القرار«، بينام عرف الوسيط الخارجي: بأنه:« كل  بأنه:« كل وسيط ُمقيّ

وسيط يتفق عليه األطراف من غري الوسطاء الجنائيني املُعتمدين«.

الترشيع  يف  الجنائيني  بالوسطاء  الخاصة  األحكام  العدل  وزير  قرار  من  بعدها  وما  الثالثة  املواد  حددت  الجنائيون:  الوسطاء 
البحريني، حيث أشارت املادة الثالثة إىل إنشاء جدول مبكتب املسجل العام بوزارة العدل يُقيد فيه الوسطاء الجنائيون املعتمدون 
يف املسائل الجنائية، ويُنرش الجدول عىل املوقع اإللكرتوين للوزارة، بينام حددت املادة الرابعة رشوط القيد يف جدول الوسطاء، 
حيث حددت املادة املشار إليها الرشوط الخاصة بالوسيط الجنايئ ورشوط مبارشة األشخاص االعتبارية للوساطة، وذلك عىل النحو 

التايل:-

رشوط الوسيط الطبيعي: حددت املادة الرابعة رشوط تعيني الوسيط الطبيعي بأنه: يُشرتط فيمن يطلب قيده بجدول الوسطاء- 
باإلضافة إىل الرشوط املنصوص عليها يف املادة ))( من القانون، توفر الرشوط اآلتية:- 1- بالنسبة للشخص الطبيعي:  أ- أن يكون 
بحريني الجنسية.  ب- أن يكون حاصالً عىل درجة البكالوريوس أو الليسانس، عىل األقل، أو ما يعادلها من الشهادات من إحدى 
الجامعات أو املعاهد املعرتف بها.  ج- أال تقل مدة خربته يف اشتغاله يف مجال تخصصه عن ثالث سنوات.  د- أن يجتاز دورة يف 
الوساطة يف املسائل الجنائية وفقاً للمعايري والرشوط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويُحدد القرار حاالت اإلعفاء من هذا الرشط.

رشوط تعيني الوسيط من األشخاص االعتبارية: حددت املادة الرابعة رشوط تعيني الوسيط من األشخاص االعتبارية بأنه 2- بالنسبة 
للشخص االعتباري:  أ-أن يكون مرخصاً له بالعمل يف مملكة البحرين.  ب- أن يسمي شخصاً أو أكرث من العاملني املؤهلني لديه 
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ممن تنطبق عليهم الرشوط املُقررة لقيد الشخص الطبيعي بجدول الوسطاء لتمثيله يف إجراءات الوساطة يف املسائل الجنائية.

ويجوز بقرار من الوزير اعتامد أٍي من الجهات العامة كوسيط يف املسائل الجنائية بناًء عىل طلب ممن مُيِثلُها قانوناً، وال ترسي 
عليها أحكام املواد )5( و)6( و)7( من هذا القرار.

شطب الوسيط من جدول الوسطاء  املعتمدين: ويف حال فقد أي رشط من الرشوط املتعلقة بالقيد يف جدول الوسطاء يتم شطب 
اسم الوسيط من الجدول بقرار من الوزير)م4(.

إجراءات القيد يف جدول الوسطاء: حددت املادة الخامسة من قرار وزير العدل إجراءات القيد يف جدول الوسطاء فيامييل:-

1- تقديم طلب القيد يف جدول الوسطاء إىل املوظف املختص يف الوزارة عىل النموذج املعد لهذا الغرض، أو إلكرتونياً من خالل 
املوقع اإللكرتوين للوزارة، عىل أن يكون مستوفياً كافة البيانات ومشفوعاً باألوراق واملستندات الالزمة للتحقق من توافر رشوط 

القيد يف هذا الجدول. 

2- عرض طلب القيد يف الجدول ومرفقاته عىل الوزير للبت فيه بقرار يصدره خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويُخطر 
به مقدم الطلب خالل سبعة أيام من تاريخ صدوره. ويُعترب انقضاء امليعاد املحدد للبت يف الطلب دون رد مبثابة رفض لطلب 

القيد يف هذا الجدول.

مدة القيد يف جدول الوسطاء: وقد حددت املادة السابعة من القرار مدة القيد يف جدول الوسطاء بثالث سنوات، ويكون التجديد 
ملُدد مامثلة.

القيد يف جدول  تجديد  إجراءات  إىل  العدل  قرار وزير  السادسة من  املادة  أشارت  الوسطاء:  القيد يف جدول  تجديد  إجراءات 
الوسطاء الجنائيني والتي تتمثل يف تقديم طلب تجديد القيد يف جدول الوسطاء خالل ثالثني يوماً عىل األقل من تاريخ انتهاء مدة 
القيد، و اإلجراءات ذاتها املتبعة يف تقديم طلب القيد ألول مرة يف جدول الوسطاء. ويرتتب عىل عدم تقديم طلب تجديد القيد 

يف امليعاد املُحدد شطب اسم الوسيط من الجدول بقرار من الوزير.

إجراءات الوساطة الجنائية: حددت املادة الثامنة من قرار وزير العدل وما بعدها إجراءات الوساطة الجنائية؛ إذ أشارت إىل أن 
إجراءات الوساطة يف املسائل الجنائية تتم عىل النحو التايل:-

1- قبول األطراف ملبدأ الوساطة: حيث تشري املادة الثامنة إىل أن الوساطة الجنائية تبدأ بعد قبولها من األطراف، حيث يتم اختيار 
الوسيط من بني الوسطاء الجنائيني املعتمدين أو الخارجيني حسب االتفاق، كام يجوز إخطار النيابة العامة أو املحكمة املختصة 

– بحسب األحوال– بالبدء يف الوساطة يف املسائل الجنائية يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى إىل ما قبل صدور حكم نهايئ فيها.

التي تحكم الوساطة يف  القواعد  القرار لألطراف االتفاق عىل  التاسعة من  2- االتفاق عىل قواعد الوساطة: بينام أجازت املادة 
املسائل الجنائية أو الطريقة التي تجرى بها، وعند عدم االتفاق عىل ذلك، يكون للوسيط الحق يف إجراء الوساطة يف املسائل 
الجنائية طبقاً للقواعد أو الطريقة التي يراها مناسبة، مع مراعاة رغبات األطراف وظروف الوساطة يف املسائل الجنائية، ومبا ال 

يخالف النظام العام.

الضوابط املحددة لعمل الوسيط الجنايئ: أشارت املادة التاسعة من القرار رقم 2) لسنة 2020إىل الضوابط املحددة لعمل الوسيط 
الجنايئ بأنه يجب عليه أثناء إجراءات الوساطة الجنائية االلتزام مببدأ املساواة يف معاملة األطراف، وذلك مبراعاة ظروف الجرمية. 

وله يف أي من مراحل اإلجراءات أن يقرتح عىل الطرفني ما يراه مناسباً دون أن تكون له صالحية فرضه عليهم.

مراعاة الرسية يف الوساطة الجنائية: أشارت املادة العارشة من قرار وزير العدل إىل اعتبار إجراءات ومعلومات الوساطة يف املسائل 
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الجنائية رسية يف حدود الجرمية املتفق عىل إجراء الوساطة فيها، ما مل يكن إفشاؤها الزماً مبقتىض القانون أو بقصد منع ارتكاب 
جناية أو جنحة أو اإلبالغ عن وقوعها أو ألغراض تنفيذ اتفاق التسوية، كام أكدت املادة السابقة عىل عدم جواز اإلدالء بشهادة 
ضد أطراف عملية الوساطة عن أية معلومات تتصل بعملية الوساطة الجنائية، حيث تقرر املادة املشار إليها بأنه:« ومع عدم 
اإلخالل بأحكام الفقرة السابقة، ال يجوز للوسيط أو لطرف يف إجراءات الوساطة يف املسائل الجنائية أو أيِّ شخص آخر شارك فيها، 

أْن  يديل بشهادة ضد أيٍّ من أطراف النزاع يف أية مسألة وصلت إىل علمه من خالل إجراءات الوساطة يف املسائل الجنائية«.

جواز انتقال الوسيط ملحبس املتهم:  أجازت املادة الحادية عرشة من قرار وزير العدل للوسيط االنتقال إىل محبس املتهم وااللتقاء 
به وفقاً للضوابط املقررة واملطبقة يف تنفيذ الزيارة.

رشوط انعقاد جلسات الوساطة: أشارت املادة الثانية عرشة من قرار وزير العدل إىل رشط حضور أطراف الوساطة أو من ميثلهم 
انعقاد  يُشرتط لصحة  أنه  إليها  املشار  املادة  تقرر  الفيديو كونفرنس، حيث  تقنية  اعتباري من خالل  أو  سواء بشكل حضوري 
جلسات الوساطة يف املسائل الجنائية حضور األطراف - حضوراً حقيقياً أو عن طريق الوسائل اإللكرتونية - بأنفسهم أو بواسطة 
وكالئهم القانونيني املفوضني بالُصلح أو التصالح مع الوسيط، وللوسيط االنفراد بكل طرف عىل حدة واتخاذ ما يراه مناسباً بهدف 
الوصول اىل اتفاق التسوية. وال يجوز لغري املذكورين يف الفقرة السابقة حضور جلسات الوساطة يف املسائل الجنائية، ما مل يتفق 

األطراف عىل خالف ذلك.

تنحي الوسيط ورده من األطراف: حرص املرشع البحريني عىل تأكيد مبدأ حياد الوسيط الجنايئ، من خالل النص عىل أحوال 
الدرجة  الوساطة، كصلة قرابة أو مصاهرة و حتى  بينه وبني أحد أطراف  الوساطة، واملتمثلة يف وجود صلة  تنحيه عن عملية 
الرابعة، أو عالقة تعاقدية كالوكالة؛ أو وجود مصلحة شخصية له يف املوضوع، أو سابقة إبداء رأي شخيص له يف موضوع الوساطة، 
حيث تنص املادة الثالثة عرشة عىل أنه: » ميتنع عىل الوسيط أن يقوم بالوساطة يف املسائل الجنائية إذا كانت بينه وبني أحد 
األطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو كان وكيالً ألحد األطراف يف أي من اإلجراءات السابقة عىل الوساطة يف املسائل 
الجنائية واملتعلقة مبوضوعها، أو كان له يف الدعوى مصلحة شخصية أو سبق أن أبدى رأياً بشأنها، وعليه أن يتنحى فور علمه بذلك 
يف أي مرحلة كانت عليها إجراءات الوساطة يف املسائل الجنائية، وله أن يعتذر ألي سبب يدعوه الستشعار الحرج. ويجوز ألي من 
األطراف خالل سبعة أيام من تاريخ علمه بقيام حالة من حاالت االمتناع أو التنحي أن يرد الوسيط بإبداء رغبته يف استبدال وسيط 

آخر يحل محله. وذلك كله ما مل يقبل األطراف كتابة تعيينه وسيطاً بالرغم من علمهم بذلك مع موافقة الوسيط«. 

الوساطة  أطراف  لدى  الوسيط حياديته، ومصداقيته  تفقد  السابقة  األحوال  أي حالة من  توافر  أن  النص  تقرير هذا  والعلة يف 
الجنائية، وقد أجاز القانون للوسيط التنحي من تلقاء نفسه، وذلك يف حال استشعاره بالحرج، كام أجاز القانون ألطراف الوساطة 
رد الوسيط خالل سبعة أيام من تاريخ علمه بقيام حالة من حاالت االمتناع أو التنحي، ويكون ذلك بطلب تعيني وسيط آخر، كام 
أجاز القانون االستمرار يف عملية الوساطة عىل الرغم من توافر حالة من أحوال التنحي رشيطة موافقة األطراف والوسيط عىل 

ذلك رصاحًة، وإقرارهم بالعلم بسبب التنحي وقبولهم ذلك، ويكون ذلك بإثبات قبول األطراف كتابًة.

أثر اللجوء للوساطة عىل الدعوى الجنائية: أبانت املادة الرابعة عرشة أثر الوساطة عىل الدعوى الجنائية، حيث تنص عىل أنه: 
»ال يرتتب عىل الوساطة يف املسائل الجنائية وقف إجراءات الدعوى يف أي مرحلة تكون فيها، ما مل تقرر النيابة العامة أو املحكمة 
املختصة بنظر الدعوى – بحسب االحوال- خالف ذلك وفقاً ملقتضيات التحقيق أو املحاكمة ومراعاة ملصلحة جميع األطراف«، 

ومن ثم ليس للوساطة أثر واقف عىل إجراءات الدعوى الجنائية، ما مل تقرر النيابة العامة أو املحكمة ذلك رصاحًة.

أثر نجاح الوساطة الجنائية: أشارت املادة الخامسة عرشة إىل األثر املرتب عىل نجاح الوساطة والتوصل إىل اتفاق تسوية، وقد 
أشارت إىل اإلجراءات الالحقة عىل ذلك واملتمثلة يف تحرير اتفاق التسوية، وعرضه عىل النيابة العامة أو املحكمة املختصة للترصف 
يف الدعوى، فإذا كان االتفاق الحقاً عىل صدور حكم نهايئ يف الدعوى، فإن عرض اتفاق التسوية يكون عىل قايض تنفيذ العقاب، 
حيث تنص املادة املذكورة عىل أنه: »إذا توصل الوسيط من خالل إجراءات الوساطة إىل تسوية النزاع يحرر اتفاق التسوية كتابة، 
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ويٌعرض عىل النيابة العامة أو املحكمة املختصة – بحسب األحوال – هذا االتفاق يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك التخاذ 
شئونها وفقاً ألحكام القانون. وإذا تم االتفاق بعد صدور حكم نهايئ يف دعوى يجوز فيها الصلح أو التصالح قانوناً، يعرض اتفاق 

التسوية عىل قايض تنفيذ العقاب«.

فإذا كان عرض اتفاق التسوية عىل النيابة العامة يف مرحلة التحقيق، فإن لها حفظ األوراق أو تحقيق الدعوى، وإذا كانت الدعوى 
يف حوزة املحكمة، كان لها أن تحكم بالرباءة أو بتخفيف العقاب يف ضوء سلطتها التقديرية، أما إذا تم عرض اتفاق التسوية عىل 

قايض تنفيذ العقاب، فله أن يحكم بتعديل الحكم الجنايئ الصادر بالعقوبة.

أثر تعدد املجني عليهم أو املتهمني عىل اتفاق الوساطة الجنائية: أبانت املادة السادسة عرشة أثر تعدد املجني عليهم أو املتهمني 
عىل اتفاق الوساطة الجنائية؛ إذ تنص املادة املشار إليها عىل أنه: »عند إجراء الوساطة يف املسائل الجنائية يف جرمية تعدد فيها 
املجني عليهم، ال يكون اتفاق التسوية ُمنتجاً آلثاره إال إذا صدر منهم جميعاً أو من ورثتهم أو الوكيل الخاص لكل منهم، وإذا تعدد 
املتهمون فيجب أن يشملهم جميعاً«، ومن ثم فاتفاق الوساطة الجنائية ال ينتج أثره القانوين إال إذا شمل موافقة املجني عليهم 

جميعاً أو ورثتهم أو وكالئهم، أما إذا تعدد املتهمون فإن اتفاق الوساطة الجنائية يجب أن يشملهم جميعاً كذلك.

انتهاء إجراءات الوساطة: أوضحت املادة السابعة عرشة إجراءات انتهاء الوساطة الجنائية، حيث تنتهي الوساطة إما بالتوصل 
إىل اتفاق تسوية، أو رفض أحد الخصوم االستمرار يف الوساطة، أو إعالن الوسيط عدم جدوى االستمرار فيها، حيث تنص املادة 
املذكورة عىل أنه: »تنتهي إجراءات الوساطة يف املسائل الجنائية، يف أي من الحاالت اآلتية: 1- إبرام األطراف اتفاق التسوية. 2- 
إعالن أحد األطراف عدم رغبته يف استمرار الوساطة يف املسائل الجنائية. )- إعالن الوسيط، بعد التشاور مع األطراف، عدم جدوى 
استمرار إجراءات الوساطة يف املسائل الجنائية«. ومن ثم يتناول الفرض األول حالة نجاح الوساطة يف التوصل إىل اتفاق تسوية 
وقد عرف قرار وزير العدل اتفاق التسوية: بأنه:«اتفاق الُصلح أو التصالح بني األطراف املنبثق عن الوساطة يف املسائل الجنائية«، 
بينام يتناول  الفرضان األخريان حالة فشل الوساطة الجنائية، سواء بانسحاب أحد الخصوم من الوساطة، أو بإعالن الوسيط فشل 

عملية الوساطة وعدم جدواها.

أتعاب الوسيط: وقد نظم القرار أيضاً أتعاب الوسيط الخارجي أو املعتمد، بأن ترك مهمة تحديدها وكيفية أدائها بالرتايض بني 
األطراف، ويف حال عدم االتفاق يختص أحد قضاة املحكمة الكربى املدنية بتقديرها بناًء عىل طلب يقدمه الوسيط، حيث تقرر 

املادة الثامنة عرشة أنه: »يستحق الوسيط أتعاباً طبقاً ألحكام املادة )11( من القانون«.

ثالثاً- الصلح بالوساطة يف الترشيع التونيس

عرف الترشيع التونيس الوساطة الجنائية مبوجب القانون رقم ))9( لسنة 2002 والذي أضاف باباً تاسعاً إىل الكتاب الرابع من 
مجلة اإلجراءات الجزائية التونسية بعنوان:«الصلح بالوساطة يف املادة الجزائية«، وقد تضمن هذا الباب ست مواد تتعلق بنطاق 

وإجراءات واآلثار القانونية للوساطة الجنائية يف الترشيع التونيس.

نطاق الصلح بالوساطة: حدد املرشع التونيس الجرائم التي يجوز أن تعالج عن طريق الوساطة بالجرائم املنصوص عليها يف املادة 
5)) ثالثاً من مجلة اإلجراءات الجزائية التونسية، وتتمثل هذه الجرائم يف جرائم املخالفات والجنح املحددة حرصاً باملادة املذكورة، 
وتتحدد جرائم املخالفات يف القانون الجنايئ التونيس بكل جرمية يعاقب عليها القانون بالحبس مدة ال تتجاوز خمسة عرش يوما 

أو الغرامة التي ال تتجاوز ستني ديناراً. 
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أما الجنح املحددة عىل سبيل الحرص فهي عىل النحو التايل: 1- جرمية الرسقة املجردة )م264 م.ج( )72(. 2- جرائم العنف الشديد 
)م218 /فقرة أوىل م.ج(. )-املشاركة يف معركة )م220 م.ج(. 4- إحداث أو التسبب يف أرضار بدنية للغري عن غري قصد )م 225 
م.ج(. 5- النميمة والقذف )م 247 م.ج(. 6- البالغ الكاذب )االدعاء بالباطل( )م 248 م.ج(. 7- افتكاك حوز بالقوة )م 255 من 
م.ج(. 8- الدخول ملحل الغري بالرغم من إرادة صاحبه )م 256 م.ج(. 9- االستيالء عىل مشرتك قبل القسمة )م277 م.ج(. 10- 
االستيالء عىل لقطة )م280 م.ج(. 11- عدم القدرة عىل الدفع )م 282 م.ج(. 12- تكسري حد )م286 م.ج(. )1- تتبع استخالص دين 
مرتني )م )29 م.ج(. 14- الخيانة املجردة )م 297/ فقرة أوىل(. 15-اإلرضار عمداً مبلك الغري )م 04) م.ج(. 16-إحداث حريق عن 
غري قصد مبنقول أو بعقار الغري )م 09) م.ج(. 17- عدم إحضار محضون )القانون رقم 22 لسنة 1962 املؤرخ يف 24 مايو 1962(.

إجراءات  الصلح بالوساطة: تتمثل إجراءات الوساطة الجنائية يف القانون التونيس يف مرحلتني: األوىل متهيدية تتمثل يف عرض 
الصلح واستدعاء األطراف، والثانية تتمثل يف اتفاق الصلح. ويختص وكيل الجمهورية بعرض الصلح عىل طريف النزاع يف القانون 
التونيس. ويكون عرض الصلح مببادرة من وكيل الجمهورية من تلقاء نفسه، أو بتقديم طلب من الجاين أو املجني عليه أو محامي 

أحدهام.

للجاين واملجني عليه حق  الوساطة. وأجاز  الجاين واملجني عليه يف جلسة  التونيس رضورة حضور كل من  القانون  وقد اشرتط 
االستعانة مبحام. إال أنه يف حالة عدم حضور املجني عليه، فإنه ال يجوز السري يف إجراءات الوساطة إال إذا قام املجني عليه بتوكيل 
خاص ملبارشة إجراء الصلح نيابة عنه. وتوجب املادة 5)) عىل فاعل الجرمية الحضور شخصياً، فال يكفي حضور محاميه، فالغرض 
من حضور الجاين شخصياً إلجراءات الوساطة هو إذكاء الشعور باملسئولية لديه، بينام يجوز ملحامي املجني عليه الحضور نيابة 
عنه يف مرحلة التفاوض، ويشرتط أن يكون حامالً لتوكيل خاص منه يف حالة التوقيع عىل اتفاق الوساطة. وإذا كان أحد الطرفني 

قارصاً، فينبغي أن يحرض وليه القانوين إلبرام اتفاق الوساطة.

ويلزم القانون وكيل الجمهورية بأن يتوىل مراعاة حقوق الطرفني، وتنبيههم بااللتزامات املحمولة عليهام مبوجب الصلح والنتائج 
املرتتبة  عليه، وكذلك تحديد أجل لتنفيذ االلتزامات الناتجة عن الصلح بحيث ال تتجاوز املدة ستة أشهر من تاريخ التوقيع عىل 
اتفاق الصلح. وقد رتب القانون التونيس عىل مبارشة إجراء الصلح بالوساطة أثرين: أولهام يتعلق بوقف تقادم الدعوى الجنائية، 

وثانيهام انقضاء الدعوى الجنائية بناًء عىل هذا الصلح.

رابعاً- مدى إمكانية تطبيق نظام الوساطة الجنائية يف الترشيع املرصي

الواقع أن أنسب صور الوساطة الجنائية التي ميكن تطبيقها يف نظامنا اإلجرايئ، تتمثل يف اضطالع النيابة العامة بإحالة القضايا التي 
تراها مناسبة للحل عن طريق الوساطة إىل دوائر قضائية تتبعها، يعمل فيها وسطاء )يسمى مساعد قضايئ أو مساعد العدالة(، 
الذي يتوىل مهمة الجمع بني األطراف والتوفيق بينهم، ويرتتب عىل نجاح هذه الوساطة قيام الوسيط بدعوة األطراف إىل جلسة 
القضائية، حيث يرتتب عىل نجاح الوساطة انقضاء الدعوى  النيابة املختص، والذي يجوز له إنهاء اإلجراءات  نهائية أمام وكيل 
الجنائية، وبهذه الصورة ميكن للنيابة خفض عدد كبري من القضايا التي تنظرها املحاكم وخفض أوامر الحفظ التي تصدرها، ناهيك 

عن اتباع النيابة العامة لنهج اجتامعي جديد يف التعامل مع اإلجرام البسيط بدالً عن النهج العقايب التقليدي. 

)72( توسع املرشع التونيس يف نطاق تطبيق الصلح بالوساطة مبقتىض القانون رقم 68 لسنة 2009 وبإقرارها يف جرمية الرسقة املجردة املنصوص عليها يف املادة 264 
من املجلة الجزائية؛ إذ أضاف القانون فقرة ثانية للامدة 5)) ثالثا والتي تنص عىل أنه:« كام ميكن لوكيل الجمهورية دون غريه إذا اقتضت ظروف الفعل ذلك عرض 
الصلح بالوساطة يف الجرمية املنصوص عليها بالفصل 264 من املجلة الجزائية وذلك إذا كان املشتىك به غري عائد وتبني له أن النزعة اإلجرامية غري متأصلة فيه بناء عىل 

بحث اجتامعي يأذن مصالح العمل االجتامعي بإجرائه حول الحالة العائلية واألدبية للمشتىك به«.
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الخامتة

وفق  تطبيقه  وتحليل  الفرنيس  الترشيع  يف  وتطوره  نشأته  وتناولنا  الجنائية،  الوساطة  موضوع  السابقة  السطور  خالل  تناولنا 
اإلحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية، ثم تناولنا تطبيقاته يف الترشيعات العربية، وقد متخض البحث عن عدد 

من النتائج والتوصيات، من أبرزها ماييل:-

أوالً- النتائج:

شيوع تطبيق الوساطة الجنائية يف الترشيع املقارن وبصفة خاصة يف ترشيعات االتحاد األورويب.- ١

اتجاه عدد محدود من الترشيعات العربية إىل تطبيق الوساطة الجنائية، اسرتشاداً بالنموذج الفرنيس.- ٢

أبرزها: - ٣ الجنائية، من  العدالة  العامة ونظام  والنيابة  الجرمية  املزايا ألطراف  العديد من  الجنائية  الوساطة  تحقق 
تخفيف العبء عن كاهل املحاكم، وتحقيق السالم االجتامعي، وتفعيل مشاركة املجني عليه يف اإلجراءات الجنائية 

وترضيته، وإصالح الرضر الناجم عن الجرمية، وإعادة تأهيل الجناة اجتامعياً.

ثانياً- التوصيات:

دعوة املرشع املرصي وبقية الترشيعات العربية إىل إقرار نظام الوساطة الجنائية يف ضوء ما يحققه من مزايا عملية - ١
جديرة بالقبول.

اقرتاح تطبيق الوساطة الجنائية من خالل قيام النيابة العامة بإحالة القضايا التي تراها مناسبة للحل عن طريق - ٢
الوساطة إىل دوائر قضائية تتبعها، يعمل فيها وسطاء )يسمى مساعد قضايئ أو مساعد العدالة(، الذي يتوىل مهمة 
األطراف إىل جلسة  الوسيط بدعوة  قيام  الوساطة  بينهم، ويرتتب عىل نجاح هذه  والتوفيق  األطراف  الجمع بني 
نهائية أمام وكيل النيابة املختص، والذي يجوز له إنهاء اإلجراءات القضائية، حيث يرتتب عىل نجاح الوساطة انقضاء 

الدعوى الجنائية.


