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 إهــداء
 

  إىل اننجبح طزّقِأَبر  ٍْيَإىل كم  ,ًين ػهًب َبفؼب ًنٌ حزفبػهّ ٍْإىل كم يَ

 أرقدو ثبنشكز ًانؼزفبٌ اجلشّم

 ى "هً س وْهَ اهلل ػهّرسٌل اهلل " ص ... ًِقدًر ُإىل قبئد

  كهّذ أَبيهو نْقدو ننب حلظخ سؼبدح ٍْيَإىل ،  جزع انكأص فبرغبً نْسقْين قطزح حت ٍْيَإىل 

 ًاندُ انؼشّش إىل انقهت انكجري حصد األشٌاك ػٍ درثِ نًْيد يل طزّق انؼهى ٍْيَإىل 

 ًاندرِ احلجْجخ إىل انقهت اننبصغ ثبنجْبض، إىل ريش احلت ًثهسى انشفبء،  أرضؼزين احلت ًاحلنبٌ ٍْيَإىل 

 

 ًأصدقبئِ رِاخٌأ ً إخٌرِ إىل انقهٌة انطبىزح انزقْقخ ًاننفٌص انربّئخ إىل رّبحني حْبرِ

 

 احلجْجخ سًجيت ... درثًِرفْقخ  حْبرِإىل شزّكخ  

 حمًد ، سندص ، ػبصى ،ٌّسف ، َدٍ ثبننٌر ... َإىل انشًٌع انيت أَبرد طزّق حبث

 دػٌاه.. فأجبة اهلل انطزّق.أحت يل ىذا  ٍْيَإىل كم 

 ىدُ مثزح ىذا انؼًم املزٌاضغأُ  إنْيى مجْؼبً

 انجبحث                                                     
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 شكر وتقدير
الحمد هلل الػذ  نعممهػت هػهـ الحػتلحتتل الالحػلة الاللػلـ رمػا نبػرؼ ااعنرػتي الالمرلػمرفل عنرعػت محمػد 

 .اهلل" بكر  ال ر   العتس   ال ربكر   فْ القتئؿ "الم  نف رند اهللل الرما آلت الححنت نجممرف 

إلهمػػتـ اػػذد الدرالػػ ل كمػػت نهقػػدـ  ال قعػػ المػػف اػػذا المعطمػػؽ  تلبػػكر نالاًل النررػػرًا هلل رب المػػتلمرف الػػذ       
الػػذ  هكػػـر نو ػػمت نتلمالا قػػ   ل القت ػػ هػػتمر حتمػػد نرػػتلص بػػكر  الهقػػدرر  سلػػا ن لػػهتذ  الوت ػػؿ الػػدكهالر 

 جهػػػػػدًا  ػػػػػ  سرػػػػػتعه  رمػػػػػا سرػػػػػداد اػػػػػذد الدرالػػػػػ ل  ل الالػػػػػذ  لػػػػػـ رػػػػػ ؿ  الدرالػػػػػ رمػػػػػا اإلبػػػػػراؼ رمػػػػػا اػػػػػذد 
 ررر الجزاي.  القد كتف لهالجرهتهت العررة نرظـ ااثر    سثراي اذا النحثل  جزاد اهلل رع

معتقبػػ  اػػذد الدرالػػ ل  معحػػالع  مػػف كمػػت نهقػػدـ نجزرػػؿ البػػكر سلػػا نلػػتهذه  الكػػراـ الػػذرف هو ػػمالا نقنػػالؿ    
لمػدكهالر رنػد القػتدر القههـ الجهداـ ِلر ق الم الا مػت رحهػتج سلػا هقػالرـ مػف ملػتئؿ اػذد الدرالػ ل  تلبػكر مالحػالؿ 

 .اهلل ررراً  ـ جزاال حتنر جرادةل الالدكهالر لتلـ نحمد الكرد

لػتاـ  ػ  سعجػتز  فْ الالهقدرر لكؿ م   نهالجت نجزرؿ البكر الجمرؿ المر تف النرررًا  إعع  نرى لزامًت رمّ  نفْ      
نكالف نهذا الممػؿ قػد ندرػت الاجنػ  المممػ ل نمػت رلػهـ  ل  رد المالف    سهمتمهتل آمًل نفْ  اذد الدرال  نال مد  

 ػػػ  هبػػػررد حػػػرح النعػػػتي االجهمػػػتر  اللػػػمرـل الػػػذ  رػػػال ر لموػػػرد الممجػػػ  ا مػػػف الالمػػػلذ الرالحػػػ  الالححػػػػف 
اارلقػ ل الهحقرقػػًت لمهػػدؼ المعبػالد  ػػ  هػػال رر المػدؿ الالطم عرعػػ  الااللػػهقرارل لػتئًل اهلل رػػز الجػػؿ نف رجمػػؿ 

 لمرع مجرب. تسع  ر رذ ن ردرعت لمت  رت الررر انعتي بمنعت النمهعت  ت الكررـل النفْ جهدعت اذا رتلحًت لالجه
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 ممخص

 جدرد موهاـل سلا الهالجت ندن الجزائر ل الق تئر  الجهتت نمتـ الق ترت الكثرة اإلجراـل ظتارة هزارد ظؿ   
 الا  الجعتئر ل الاللتط  ااعمتط  اذد المف العزارتتل لحؿ الر تئ  العمط سلا المقتن  عمطهت مف لممدال 

 النهدؼ االجهمترر ل مدال ال لموهاـل البمالب هغررر عهرج  ظهرت الاله  الجدردةل القتعالف نعظم  مف
 الملقتت    همقرداً  النبرر  هطالر ن رز  قد هقمرد ل غرر ن لمالب الجعتئر  لمعزارتت حؿ سلا الالحالؿ

 رللهت مف رمكف آلر  الحعع الهطالرل ذلؾ لمالاجه  جدرد هوكرر سلا اامر  هطمب لكثرههتل الالممتملت
 جزي الهرورؼ المحتكـ    هكدلهت الردـ رل تههت  ض    لرر  سلا النبرر  حتج  ن حا القد مالاجههتل

 لمق تي رمكف جدردة آلر  الجعتئر   تلاللتط  ؛ه جرمهت    الااللهمرار الدرتالى ازدرتد مف الق تي ممتعتة مف
  .الجزائر  لمدرالى ندرم  اللرم  الجممهت نهت االلهمتع 

 الجعتئر  الاللتط  سجراي ارهمد الالذ  الوملطرع ل الهبررع    الجعتئر  الاللتط  الحتلر  الدرال  الههعتالؿ
 المتـ مف بنتط بهر عهتر     ااحداث حمتر  قتعالف هطنرؽ نمد رلمرتً  نت الممؿ ندن حرث حدرثًتل
 ااحداث حمتر  نب ف ـ2016 للع (  4) رقـ نقتعالف اً قرار   الوملطرعر  اللمط  نحدرت حرث لـ2016

 .الالاقع نرض رما هطنرقهت الآلر  لماللتط ل معت( 23) المتدة الرححت الوملطرع ل

 جالاعنت درال  الههد ت اله  المقترفل الهحمرم  النحث معهجر  اهنمت  قد ؛الدرال  ناداؼ اللهحقرؽ
 المقترع  اللزمت الممم ل الالاقع    ربالنت قد الذ  الغمالض لهال رح المهمددةل العظر الالجهتت المرهمو ل

 متكم   البررم  ن حكتـ المقترعهت الورعل ل كتلهبررع ااررى الهبررمتت مف الردد الوملطرع  الهبررع نرف
 .الحتج  اقه ت

 رلنقهت نلتلر ل  حالؿ ثلث  سلا الدرال  هقلرـ هـّ   قد ؛الوملطرع  الهبررع    الجعتئر  الاللتط  اللنرتف
 الالغرنر ل المرنر  الدالؿ    عب ههت هعتالؿ حرث الموهالمهتل الجعتئر  الاللتط  عب ة هعتالؿ همهرد ل  حؿ

 المغ     الجعتئر  الاللتط  موهاـل الهمهرد  الوحؿ ه مف كمت معهتل اإلللمر  البررم  المالقؼ
 .الاالحطلح

 الحالرات رحتئحهت حرث مف الجعتئر  الاللتط  ذاهر  هعتالؿ الالذ  ااالؿ تلوحؿن الدرال  الانهدنت
 الوحؿ هعتالؿ كمت. الجعتئ  الاامر الالهحكرـ الجعتئ  كتلحمح المبتنه  ااعظم  مف غررات رف الهمررزات



 ح
 

 اإلجرايل لهذا الممتر   الا راي المؤردة ا راي الهمراض رلؿ مف الجعتئر  الاللتط  لعظتـ هقررمتً  الثتع 
 .الق ترت نمض    الجعتئر  الاللتط  الرهمتد اللزم  المنررات هقدرـ مع

 الجعتئر  الاللتط  الظرو  ندار  هعتالؿ حرث العطتقهتل لماللتط  القتعالعر  الطنرم   هعتالؿ الثتع  الوحؿ نمت
 رتح  الجعتئر  الاللتط  عظتـ المنررات لماللتط ل القتعالعر  الالطنرم  الممتحرةل الجعتئر  اللرتل   الي   
 .لماللتط  الالمال الر  البرح  العطتؽ  هعتالؿ الجعتئر  الاللتط  عطتؽ نمت ااحداثل ق ترت   

 الاللتط  نهت همر اله  المراحؿ حرث مف الآثترات الجعتئر  الاللتط  سجرايات الثتلث الوحؿ هعتالؿ النررراً 
 الدرالى رما الجعتئر  الاللتط  آثتر نر تً  الهعتالؿ لماللتط ل الالبكمر  المال الرر  الالبرالط الجعتئر ل
 .الجزائر 

 اارذ رمكف اله  الالهالحرتت الدرال ل سلرهت هالحمت اله  العهتئج هه مف نرتهم  الدرال  عهتيس هـ   الرهتمتً 
  .الوملطرع  الهبررع    نهت
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Abstract 
In light of the increasing phenomenon of criminality and the large number of 

cases before the criminal courts, a new concept of justice has begun to develop 

from a punitive to a consensual type of conflict resolution. These types of 

criminal mediation are among the new legal systems that have emerged as a 

result of people changing the concept of social justice. In order to reach a 

solution to criminal disputes in a non-traditional manner, human development 

has complicated relations and transactions for many. It requires new thinking to 

counter that development and to create a mechanism through which it can be 

confronted. And the alleviation of part of the suffering of the judiciary from the 

increase in cases and continue to postpone; criminal mediation is a new 

mechanism that the judiciary can use and make it an alternative means of 

criminal prosecution. 

The current study deals with criminal mediation in the Palestinian legislation, 

which adopted the new criminal mediation procedure. It was officially 

introduced after the implementation of the Protection of Juveniles Act at the end 

of February 2016. The Palestinian Authority issued a law No. 4 of 2016 on the 

protection of Palestinian youth , Article 23 of which is devoted to mediation and 

the mechanism of its application on the ground. 

In order to achieve the objectives of the study, the methodology of comparative 

analytical study, which aimed at examining its various aspects and multiple 

perspectives, was used to clarify the ambiguity that may be encountered in 

practice. The comparison between the Palestinian legislation and a number of 

other legislations, such as French legislation, was compared. 

The study was divided into three basic chapters, preceded by an introductory 

chapter, dealing with the origin and concept of criminal mediation. It dealt with 

its inception in the Arab and Western countries and the position of the Islamic 

Sharia. The introductory chapter also included the concept of criminal mediation 

in language and terminology. 

The study began with the first chapter, which dealt with the self-mediation of 

criminal in terms of characteristics and images and distinguish them from other 

similar systems such as criminal reform, arbitration and criminal order. Chapter 

I also addressed an assessment of the criminal mediation system through a 

review of the views and opinions opposing this procedure, with the necessary 

justification for the adoption of criminal mediation in certain cases. 



 ي
 

Chapter II deals with the legal nature and scope of mediation. It deals with the 

beginning of the criminal mediation function in the light of contemporary 

criminal policy, the legal nature of mediation and the justification of the 

criminal mediation system, especially in juvenile cases. The scope of criminal 

mediation deals with the personal and objective scope of mediation. 

Finally, chapter III deals with the procedures of criminal mediation and its 

implications in terms of the stages of the criminal mediation, the substantive and 

formal conditions of mediation, and also dealt with the effects of criminal 

mediation on the criminal case. 

In conclusion, the study was concluded with a conclusion that includes the 

findings of the study and the recommendations that can be adopted in the 

Palestinian legislation. 
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 لمقدمة: أولً 
همهنر الاللتط  الجعتئر  مف ندائؿ الدرالى الجعتئر  اله  هممؿ رما هرورؼ ربي الدرتالى النلرط  رف 

 .(1)كتاؿ الق تي مف نجؿ الهورغ لمق ترت الرطرة

هزارد  ظؿ كرة الاللتط  نرذت نامر  لدى المجهممتت معذ القدـل الهزداد اذد الوكرة نامر      الال بؾ  نف  
 الح ترةالعزارتت المر الر  نمتـ الجهتت الق تئر ل  تلاللتط  لرلت  كرة جدردة نؿ همهد نحاللهت سلا 

هداالؿ اذد الوكرة    الح ترة  عجد نف   ـ  لموملو  اله  كتعت مالجالدد    ذلؾ المهدل المف ث   الرالعتعر  ال قتً 
 .(2)اإلللمر  كتعت ههدؼ سلا سحلح الورد

الهبررمتت ل لمت حمتر  المجهمع مف الجتعحرفالمع هزارد ظتارة اإلجراـ نبكؿ ممحالظل المف نجؿ 
 انهكتر اللنؿ الكورم  لمالاجهههت نحرث ههعتلب مع هطالر المدال  الجعتئر . سلاالحدرث  

نتلمجع  رمرت الالحد مف  اً كنرر  تً ااهمتم اارررةاللرتل  الجعتئر  الممتحرة قد بهدت    ا الع   كمت نف  
الهجررـ الالمقتب الالممتلج  غرر الق تئر  لممعتزرتت الجعتئر ل اللقد نحنحت الاللتط  الجعتئر  مف ناـ 

 الندائؿ الق تئر     الهبررع الجعتئ .

ر  بررت    ممترل  المممر  الهبررمر  االؿ مرة    هتررخ  ملطرفل معذ مج ي اللمط  الالطعت الحقرق  نع  
حرث ظهرت الحتج  سلا هالحرد الهبررمتت الوملطرعر  الهطالررات نبكؿ رهليـ مع الال ع الجدردل  حدر 

ـ الالذ  رق   نتلهمرار الممؿ نتلقالاعرف الااعظم  اله  كتعت لترر  المومالؿ 1994( للع  1القرار رقـ )
 .(3)رهـ هالحردات حه اـ 5/6/1967الوملطرعر  القطتع غزة قنؿ    ال و  

نتلاللتئؿ الندرم  الوملطرع   الم ب رِّع  قد نرذالهجلردًا لذلؾ الجهد المهالاحؿ    هالحرد الهطالرر الهبررمتت 
ـ نب ف حمتر  ااحداث 2016( للع  4كاللرم  لحؿ المعتزرتت الجزائر ل حرث حدر  قرار نقتعالف رقـ )

                                                           

درال  مقترع ل رلتل  متجلهررل جتمم   -هتمر حتمد القت  ل دالر الحمح    الدرالى الجزائر     الهبررع الوملطرع  (1)
ل الجزي 2001( للع  3ل الهتمر حتمد القت  ل برح قتعالف اإلجرايات الجزائر  رقـ ) 10ل ص 2012اازارل  ملطرفل 

 . 185ل ص2017ااالؿل الطنم  اااللال مكهن  عرلتفل غزةل  ملطرفل 
رند الللـ ذربل الاللتط  كطررؽ ندرؿ لحؿ العزارتت    ظؿ قتعالف اإلجرايات المدعر  الاإلدارر  الجدردل مجم   (2)

.12ل ص 2008ل الجزي الثتع ل 16- 15المحكم  الممرتل ردد رتص نتلرالمرف الدرالررف 
درال  هحمرمر ل الهرئ  الوملطرعر  الملهقم   -لطرعر حلرف ننال اعالدل الهبررمتت الآلر  لعهت    اللمط  الالطعر  الوم (3)

 .33ص  ل2008 (ل3لحقالؽ المالاطفل لملم  الهقتررر القتعالعر  )
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 الوقرة  عح ت حرثل الغرنر ل الالذ  هحدث رف الاللتط     الجرائـ اله  هرهكب مف ااحداث    ال و 
 القنؿ عولهت همقتي مف ااحداث عرتن  رما" :الهتل  رما المذكالر القتعالف مف( 23) المتدة  مف اااللا
 الذلؾ الالحدثل رمرت المجع  نرف الالمرتلوتت الجعح جرائـ    الاللتط  ررض الجزائر  الدرالى هحررؾ
 سحلح اإلجراي اذا ب ف مف نف   ااحداث لعرتن  ندا سذا رمرت الالمجع  نمرد مهالل  نال الحدث نمالا ق 
  ترمتل ه ارؿ    اإللهتـ نال الجررم ل نحدثهت الذ  اال طراب سعهتي نال رمرتل نتلمجع  الحتحؿ ال رر

 ارهراؼ بررط  الاللطتيل نحد نال الطوالل  حمتر  نمربد نال ااحداث نبرط  االلهمتع  ذلؾ لنرؿ    اللهت
 ".سلرت المعلالن  نتلالاقم  الحدث

ؽ مالاجه  ال اللترر  حتلرًت     ملطرفل مف ناـ المبكلت اله  هم المقتنر الرمهنر ا طراب المعظالم  
الهمقردل حرث رالجد نكثر مف  الهطالر الحتحؿل  مقد الرثت اللمط  الالطعر  الوملطرعر  عظتمًت قتعالعرًت نتلغ  

رطنؽ القتعالف ااردع  النمض القالاعرف  المحت ظتت البمتلر قتعالف رطنؽ    اارا   الوملطرعر ل  و  
المثمتعر ل ال   قطتع غزة رطنؽ قتعالف االعهداب النررطتع  النمض القالاعرف اله  حدرت    رهد اإلدارة 

العظتـ القتعالع   ارهلؼنحدرات االحهلؿل ممت ندى سلا المحرر ل نتإل ت   سلا ااالامر الملكرر  اله  
 الالق تئ  نرف ال و  الوملطرعر  القطتع غزة.

لاللتط  الجعتئر  رحكـ  رهت رتص نتهبررع لف الوملطرع  سلا  الم ب رِّع  حنحت الحتج  الممح  مف 
اا راد نترهنترات الطررؽ ثتر المهرهن  رعهت    حؿ العزارتت نرف اابرتص الذرف رهاللالف القرتـ نهت الا 

المو ؿ لهحقرؽ طمالحتت المهقت رفل الالهرورؼ مف الكـ الهتئؿ الالمهزارد لمدد الق ترت المر الر  نمتـ 
لمت  رت مف ممرزاتل كمرالع  اإلجرايات اللرر   مهـ   المجالي سلا الاللتط  نمر   كمت نف  الجهتت الق تئر ل 

رما الملقتتل الاذا ركس الممؿ الق تئ  الذ  رهلـ  النت    العزارتتل المت هرموت مف آثتر حمردة
 نتلنطي مف حرث طالؿ مدة الوحؿ    الق ترت ل الذلؾ نلنب الهمقردات اإلجرائر .

اعهبتر الاللتط  الجعتئر     القتعالف  اسل ندىمت زاؿ نتلاللتط  الجعتئر  ممت اللقد كتف اعتلؾ ااهمتـ دالل  ال 
 ؛الهحدث رعهت المدرد مف المؤهمرات الداللر  الالعدالات المممر  الهعتالؿ مال الرهت ردد مف الدرالتت لالمقترف

 .المهحدة المتبر لمعع الجررم  الالمدال  الجعتئر  الالذ  هـ رقدة    جعرؼ نتلعملت اامـالمعهت مؤهمر 
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 الدراسةمشكمة ثانيًا: 


   مالاجه  الجررم  الحمتر  المجهمع مف الجررم  الاللم  عحال  مهم الهبررع الجعتئ  رمثؿ اللرم  
الاللتط  الجعتئر  همد مف  ل الالثتنت نف  هقمرؿ الجرائـ مف رلؿ ال ع قالارد الآلرتت هو  لهذا الغرض

بررعت الوملطرع     عص المتدة الاللتئؿ الندرم  لمدرالى الجعتئر     الهبررمتت الممتحرةل القد هعتاللهت م  
ل المممالؿ نت    ال و  الغرنر  دالف قطتع غزة اذا ـ2016( للع  4ار قتعالف ااحداث رقـ )( مف قر 23)

ذا مت هـ منتبرههت    المحت ظتت الجعالنر  مت اال ااثر المهرهب رمرهت الاقمًت القتعالعرًت.  مف عتحر ل الا 

 لسؤال الرئيس التالي:اوتتمثل مشكمة الدراسة في 

 التشريع الفمسطيني؟ما واقع الوساطة الجنائية في 

 الرهورع مف اللؤاؿ الرئرس اللتنؽ االئم  الوررر  الهتلر :

 ؟المدال  الهحتلحر اؿ هلتاـ الاللتط  الجعتئر     هجلرد  -1
 الدرتالى النلرط ؟ ي   الهرورؼ رف كتاؿ الق تي مف رب ر الاللتط  الجعتئر مت دال   -2
 مت الحدالد المال الرر  الالبرحر  لماللتط  الجعتئر ؟ -3
 الدرالى الجزائر ؟رما  آثتر الاللتط  الجعتئر مت  -4
 الوملطرع     العص رمرهت    قتعالف ااحداث الجدرد؟ الم ب رِّعسلا ن  مدى ال ؽ  -5

 أىداف البحثثالثًا: 
 .الجعتئر  الاللتط   متارّ  هحدرد -
 .الجزائر  لمدرالى ندائؿ مف ربنههت المت الاللتط  نرف الهورق  -
 .سجراياههت المراحؿ النطرا هت الجعتئر  الاللتط  طنرم  سلا الهمرؼ -
 .اإلللم  الجعتئ  الهبررع    المجتلهت الممتحرةل ااعظم     الجعتئر  الاللتط  سلا الهمرؼ -
 .نزمههت هجتالز    الاإللهتـ المدال  سقتم     الق تئ  العظتـ  متلر  نرتف -
 نرتف مدى عجتح هجرن  الاللتط  الجعتئر     قتعالف ااحداث. -
 الاللتط  المعهت نطراؼ الرحالم ل نرف هالازف مف الر تئر  المقالنتت هحققت لالؼ نمت هحالر ال ع -

 .الجعتئر 
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 الدراسةأىمية رابعًا: 
 مف المالقوت الوملطرع  الجعتئ  القتعالع  الال ع ل ادر     الدرال  نامر  هكمف األىمية النظرية:

    الهطنرقتههت الجعتئر  الاللتط  سلا الهمرؼ نهدؼ نامرههت ل ادر ال هكهلب اعت المف. الجعتئر  الاللتط 
 لماللتط  الجعتئر . اإلجرائر ل كمت الهنرف متار  الاللتط  العب ههت الرحتئحهت ال الائدات الالمراحؿ الهبررمتت

كمت هظهر نامر  الدارل     سمكتعر  الممؿ رما هممرـ الهجرن     مجتؿ الق ترت الجعتئر  ااررىل 
 الحغررة.النتلذات    مالاد الجعح الالجعترتت 

ظهرت ااامر  المممر  لمدرال  كالعهت هعتاللت الاللتط  الجعتئر  الاله  هعحب  األىمية العممية:
الاللتط  الجعتئر  هقاـل رما الحالار  ذلؾ نف  رما قتردة هحقرؽ الهالازف دالف اإلرلؿ نتلحقالؽ المهنتدل ل 

لماللتط  نامر  رممر     هرورؼ المبي رما  كمت نف  نرف نطراؼ العزاعل الالررالج نحؿ رر   الطر رفل 
 الق تيل الالملتام     لرر  اإلجرايات.

 الدراسة منيجخامسًا: 
الالقتعالفل  تالهقراي مراجع الوقنحرث رهـ  المقترف الهحمرم  المعهج الدرال     النتحث الهردـ

كممت اقه ت  اإلللم  الوقت   العظـ الممتحرة مع االطلع رما نحكتـ  نـكتعت     ملطرف نلالاي 
 الحتج .

 الدراسة ىيكميةسادسًا: 
 .الفصل التمييدي: نشأة الوساطة الجنائية ومفيوميا

 .الجنائية الوساطة نشأةالمبحث األول: 

 : عب ة الاللتط  الجعتئر     القتعالف المرن .المطمب ااالؿ -
 المطمب الثتع : عب ة الاللتط  الجعتئر     الهبررمتت الغرنر . -
 الثتلث: الاللتط     المؤهمرات الداللر . المطمب -
 المطمب الرانع: الاللتط     الوقت اإلللم . -

 .الجنائية الوساطة مفيوم: الثاني المبحث 

 .الاللتط  الجعتئر  لغ همررؼ ااالؿ:  المطمب -
 الاللتط  الجعتئر  احطلحتً موهاـل الثتع :  المطمب -
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 .الوساطة الجنائية ذاتيةالفصل األول: 

 .وصورىا التي تميزىا عن غيرىا من األنظمة المشابية : خصائص الوساطة الجنائيةاألولالمبحث 

 رحتئص الاللتط  الجعتئر .المطمب ااالؿ:  -
  .الهقلرمتههت الجعتئر  الاللتط  حالر: الثتع  المطمب -
 .لهت المبتنه  ااعظم  رف الجعتئر  الاللتط  رزرهم: الثتلث المطمب -

 .الوساطة الجنائية: تقييم نظام الثانيالمبحث 

 .المطمب ااالؿ: االهجتد الممترض لماللتط  الجعتئر  -
 .المطمب الثتع : االهجتد المؤرد لماللتط  الجعتئر  -

 .الطبيعة القانونية لموساطة، ونطاقيا :الثاني الفصل

 .ومبرراتياالمبحث األول: الطبيعة القانونية لموساطة الجنائية 

 لماللتط  الجعتئر .الطنرم  القتعالعر  ااالؿ:  المطمب -
 الاللتط  الجعتئر      الي اللرتل  الجعتئر  الممتحرة.المطمب الثتع :  -
 .المطمب الثتلث: منررات الاللتط  الجعتئر  -

 .المبحث الثاني: نطاق الوساطة الجنائية

 .المطمب ااالؿ: العطتؽ البرح  لماللتط  الجعتئر  -
 .المطمب الثتع : العطتؽ المال الر  لماللتط  الجعتئر  -

 .وآثارىا إجراءات الوساطة الجنائيةالثالث:  الفصل

 .الوساطة الجنائية إجراءاتالمبحث األول:  

 .اإلجراي الهمهرد المطمب ااالؿ:  -
 .االجهمتع ن طراؼ العزاع سجرايالمطمب الثتع :  -
 .اهوتؽ الاللتط  سجرايالمطمب الثتلث:  -
 .هعورذ اهوتؽ الاللتط  سجرايالمطمب الرانع:  -
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  .الوساطة الجنائية شروطالمبحث الثاني: 

 .المطمب ااالؿ: البرالط المال الرر  لماللتط  الجعتئر  -
 .المطمب الثتع : البرالط البكمر  لماللتط  الجعتئر  -

 .: آثار الوساطة الجنائية عمى الدعوى الجنائيةالثالث المبحث

 المطمب ااالؿ: القؼ هقتدـ الدرتالى الجعتئر . -
 ا ثتر المهرهن  رما اعههتي الاللتط .المطمب الثتع :  -

 

  



 
 

 

 

 

 التمييديالفصل 
 نشأة الوساطة الجنائية ومفيوميا
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 الفصل التمييدي

 نشأة الوساطة الجنائية ومفيوميا

 وتقسيم: تمييد

   قتعالف اإلجرايات الجعتئر  الاله  رمكف احهلتنت ررترًا  مف ندائؿ الدرالى الجزائر الاللتط  
. الاال نلمالب مف نلتلرب الحمالؿ (1)همج  سلرت لمهحرؼ    الدرالى الجعتئر   جدردًا رجالز لمعرتن  المتم  نفْ 

قاـل رما سرجتد حؿ الد  لمعزاع رترج نرالق  الق تي رف طررؽ الحالار الهقررب رالندرم  لحؿ العزارتتل 
 .(2)نملتردة برص محترد الجهتت العظر

مف الهمرؼ سلا الجذالر اااللا لعب ة الاللتط  الجعتئر  الهترررهت    الهبررمتت المرهمو   الال ن د  
 حه اغال  لماللتط  الجعتئر ل الموهالمهت االحطلح ل مف اإللمتـ نتلممعا الم   ال ن د  الالوقت اإلللم ل كمت 
 جرايات الرتح  نهت.القالاعرف الاإل الجمرعرهلعا لعت  هـ الاللتط  

 امت: لاللعهعتالؿ    اذا الوحؿ الهمهرد  منحثرف

 .المنحث ااالؿ: عب ة الاللتط  الجعتئر  -
 .المنحث الثتع : موهاـل الاللتط  الجعتئر  -

ََ

                                                           

 .7ل ص2010ل ل محرالقت  ل "الاللتط     القتعالف الجزائ  اإلجرائر  المقترع "ل الطنم  اااللامهالل  رام   (1)
قت   )   نحكتـ المتم  لمطرؽ الندرم     حؿ العزارتت(ل دار اار ر قالادر ل الالجرز الكت      سجرايات اله (2)

 .103ـل ص2013الهالم ل الجزائرل 
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َادلثحجَاألٔل
ََشؤجَانٕعاؼحَالُائٛحََ

 

المدرد مف االتهذة د اعهبرت الاللتط  الجعتئر  اعهبترًا الالمًت    ممظـ القترة ااالرالنر ل الاعتؾ لق
   الدالؿ المرنر  عتدالا حراح  نهنع  اذا العظتـ الر تئ  الندرؿل النرتح     رلج الق ترت المتئمر  نال 

 .(1)محرط الجرراف

الكذلؾ  لاللركالف مال الع اذا المنحث اال عب ة الاللتط  الجعتئر     القتعالف المرن  الالهبررمتت الغرنر 
 ا : لالذلؾ مف رلؿ نرنع مطتلب ؛  الوقت اإلللم    المؤهمرات الداللر ل النر ًت  

 : عب ة الاللتط  الجعتئر     القتعالف المرن .المطمب ااالؿ -
 الثتع : عب ة الاللتط  الجعتئر     الهبررمتت الغرنر .المطمب  -
 المطمب الثتلث: الاللتط     المؤهمرات الداللر . -
 المطمب الرانع: الاللتط     الوقت اإلللم . -

  

                                                           

درال  مقترع "ل دار العه    -نبرؼ رم تف رند الحمردل "الاللتط  الجعتئر  الدالرات    سعهتي الدرتالى الممالمر  (1)
ل مدحت رند الحمرـ رم تفل "اإلجرايات المالجزة إلعهتي الدرالى الجعتئر     154ل ص2004المرنر ل محرل القتارةل 

 .165ل ص2000مرنر  لمعبر الالهالزرعل  الي همدرلت قتعالف اإلجرايات الجعتئر ل دار العه   ال
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َاألٔلَادلؽهة
َانمإٌََانؼشتٙيفَََشؤجَانٕعاؼحَالُائٛح

ل الهزارد ظتارة اإلجراـل الهكدس الق ترت نمتـ  سف   الهمقرد الالهطالر الذ  طرن رما المتلـ الراـل
الجهتت الق تئر ل د ع المدرد مف الدالؿ المرنر  لهنع  سجرايات ندرم  لمدرالى الجزائر ل المعهت الاللتط  

اللتط  الجعتئر     ردد الجعتئر  لمت لهت مف  تئدة كنررة رما المجهمعل اللعهعتالؿ    اذا المطمب عب ة ال
 الا  كمت رم : لمف الدالؿ المرنر 

 الوساطة الجنائية في تونسأوًل: 

 النتب    هحدردا الطوالل  حمتر  مجم     مرة نالؿ هالعس    الجعتئر  الاللتط  عظتـ ن لهحدث
 آلر " :ن ع هت المجم  اذد مف (113) الوحؿ  هتررّ  القد لـ1995 لع  الجتعح الطوؿ نحمتر  المهممؽ الثتلث
. الرثهت نال رعت رعالب مف نال المه رر النرف قتعالعت رمثمت  فْ م  ال  لالجتعح الطوؿ نرف الحمح سنراـ سلا هرم 

 الحمح عظتـ الهالعل  الم ب رِّع ن تؼ ثـ ."الهعورذ نال المحتكم  نال الجزائر  الهنمتت سرقتؼ سلا ههدؼ ال
 حرث ـ2002 نكهالنر 29   الحتدر (93) رقـ القتعالف رلؿ مف الذلؾ ؛القتعالف الجزائ     نتلاللتط 

 .(1)لهت هر ع اله  الاإلجرايات الجعتئر  نتلاللتط  الحمح برالط القتعالف اذا حدد

 الوساطة الجنائية في الجزائرثانيًا: 
ل حرث ارهمد    قتعالعت رما ـ2015لـ رمرؼ الهبررع الجزائر  الاللتط  الجعتئر  سلا غتر  رتـ 

الحتدر     15/2ارهمتد الاللتط  الجعتئر  نمالجب اامر رقـ  القد هـّ  لالجعتئر المحتلح  
 . (2)الممدؿ ـ23/7/2015

 الوساطة الجنائية في األردنثالثًا:  
ل 2003ل للع  (37)ااردع  قتعالف الاللتط  لهلالر  العزارتت المدعر  المؤقت رقـ  الم ب رِّعنحدر 

ل حدر قتعالف اللتط  هلالر  16/3/2006ـل النهتررخ 30/4/2003العبر    الجرردة الرلمر ل نهتررخ 

                                                           

المتند الممراع  الممالد ل " الاللتط  الجعتئر  الهبررع الورعل  الالهالعل  عمالذجت"ل مجم  القتعالف الاارمتؿل مقتالت  (1)
 .2014نكهالنرل  6نهتررخ جتمم  الحلف ااالؿل المغربل قتعالعر ل 

-5-23الحتدر نهتررخ  الجزائرل ل40لجرردة الرلمر  ردد ل الحتدر    ا2015راللرال  23المؤرخ     2-15اامر  (2)
2015. 
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. (1)ـ2003ل للع  (37)ل الالذ  حؿ محؿ القتعالف المؤقت رقـ ـ2006ل للع  (12)العزارتت المدعر  رقـ 
فْ  عجد نف  النذلؾ  الاد المدعر ل الطنقًت لهالحرتت العدالة كتعت    الم الاللتط  ندرمت    القالاعرف الرلمر ل الا 

ل النمبترك  ال د مف الجتعب الورعل  مف 2005كتعالف نالؿ  16-15المعمقدة    رمتف    المدة مف 
ال  ن ف  المدرل  الالطعر  لمق تي     رعلتل الق تة نردعررفل الالممهد الق تئ  ااردع ل الاله  نالحت 

 الم ب رِّعبرع هترررتل لـ ر   حه االلكف  ل(2)ًت المالاد الجعتئر هقهحر الاللتط  رما المالاد المدعر ل لهبمؿ نر 
 ااردع  الاللتط  الجعتئر     المعظالم  القتعالعر .

 الوساطة الجنائية في مصر رابعًا:
المحر  قد هاللع    هطنرؽ نعظم  الحمح الالهحتلح الااالامر الجعتئر ل سال  الم ب رِّع نتلرغـ مف نف  

فْ    تلمبرع المحر  للـ رعص رما سجراي الاللتط  الجعتئر  نع ت كتف قد نحدر عحالحًت هبررمر   الا 
فْ  الاللتط   كتعت هرهمؼ رف الاللتط  الجعتئر  اللكعهت قررن  البنت معهت. النتلرغـ مف ذلؾ  إف   لمحمحل الا 

لمالاجه   هطنؽ    مجتؿ  ض المعتزرتت اإلدارر ل ال   مجتؿ معتزرتت الممؿل الالاللتط  البرطر 
المعتزرتت الطتئور  الظتارة الث رل نتإل ت   سلا مجتلس الحمح المر ر  المعهبرة    لرعتي الحمرد 

 .(3)محر

 الوساطة الجنائية في فمسطين خامسًا:
ت  ملطرف نحقب هترررر  نثرت الالاقع الوملطرع  ررهمؼ رف غرردل  قد مرّ  ال رروا رما نحد نف  
 نديًا مف  هرة الحكـ المثمتع  المرالرًا نتالعهداب النررطتع ل المف ثـ  هرة اإلدارة    الهبررمتت العت ذة  رهتل 

المحرر  رما قطتع غزةل الالحكـ ااردع     ال و  الغرنر ل سلا االحهلؿ الملكر  اإللرائرم  لم و  
لمهحدة كدالل  الاعههتي نقرتـ اللمط  الالطعر  الوملطرعر  الاالرهراؼ ندالل   ملطرف    اامـ ا لالقطتع غزة

 غرر مراقب. كؿ اذا جمؿ العظتـ القتعالع  الوملطرع  رمرطًت مف هبررمتت كؿ حقن  مف الحقب المذكالرة. 

 حمتر  قتعالف هطنرؽ نمد نت رلمرتً  الممؿ ندنالنتلعلن  لعظتـ الاللتط  الجعتئر     القتعالف الوملطرع ل  قد 
( 4نحدرت اللمط  الوملطرعر   قرار نقتعالف رقـ )ل حرث ـ2016 المتـ مف بنتط بهر عهتر     ااحداث
نب ف حمتر  ااحداث الوملطرع  الالمهممق  نهعظرـ الاللتط  الآلرتت هطنرقهت رما نرض  ـ2016للع  

                                                           

محطوا محمالد  راجل "الاللتط  رحمتف رانحتف"ل رمتفل ااردفل مقتل  معبالرة رما المالقع  (1)
www.farrjlawyer.com 

 .45رعظر القتئع العدالة المذكالرةل نرلد رما ذات المالقع اإللكهرالع  اللتنؽل ص (2)
 .18ت  ل المرجع اللتنؽل صرام  مهالل  الق (3)
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 مدى حالؿ مرداعر  درال  ااطوتؿ رف لمد تع المتلمر  الحرك  ارهمتد القتعالف نمدمت نعجزت . القد هـّ الالاقع
 لالعهتئج مف مجمالر  لاس الدرال  رمحتال كتمؿل  رتـ مدار رما  ملطرف    الاللتط  اذد هطنرؽ
 ااطوتؿل ق ترت لحؿ جدردة اللرم  نترهنترد هدررج  نبكؿ جتي  ملطرف    الاللتط  هطنرؽ نف ؛ننرزات
اذا  هطنرؽ النلنب االعقلتـ هـّ  نع ت. سال (1)المندن اذا هنع     المتم  العرتن  رمحت سلا هجتالب كمت

 القتعالف    ال و  الغرنر   قط.
النتحث    اذا المقتـ نف قتعالف حمتر  ااحداث قد رمؿ رما هحقرؽ المدال  نمعتلن  العص رما الررى 

قنؿ طرؽ نتب  تً الاللتط  الجعتئر ل اله  لهلهـ نبكؿ  متؿ    سعهتي الق ترت اله  ركالف المههـ  رهت حدث
 الق تي.

جرايات الجزائر  الوملطرع  لـ ررد  رت نر  سبترة نال عص رمد الاللتط  لننًت مف قتعالف اإل الجدرر نتلذكر نف  
نلنتب حوظ الق ر ل الردـ مهتنمههت نمتـ المحكم  المرهح ل اللـ ررد نت ن  عص ربرر سلا ارهنتر 

 .(2)الاللتط  الجعتئر  لننًت مف نلنتب اعق تي الدرالى الجعتئر 
قتعالف اإلجرايات الجزائر  الوملطرع  نب ف اعههتي الهحقرؽ ( مف 149/1اللكف نتلرجالع سلا المتدة )

 هت هجرز لالكرؿ العرتن  رعد اعههتي الهحقرؽل الحلب ظرالؼ الدرالىل نفْ الالهحرؼ    الدرالىل رلحظ نع  
. اللمعتئب المتـ    اذد الحتل  (3)رالح  مف رلؿ مذكرة رر مهت لمعتئب المتـ نحوظ الق ر  لمدـ ااامر 

اعتؾ مدرتة لحوظ الدرالى لمدـ ااامر  قتـ نذلؾ نتعرًت حكمت القرارد رما العص  ل  إذا الجد نف  هقدرر الحتل 
 .(4)( مف ذات القتعالف152/5الالارد    المتدة )

نمض الوقتل نف الحمح الجزائ  كتف لننًت    حوظ الدرالى قنؿ حدالر قتعالف   رتالاال اللمالؾ الذ  رنى 
النتلهتل  ررى النتحث القرتلًت رما مت ذاب سلرت نلهتذعت الدكهالر  ـل2017الحمح الجزائ  الجدرد للع  

هتمر القت    إعت ال ه تر المدال  نب ي سذا همت الاللتط  الجعتئر  نرف الجتع  الالمجع  رمرتل الهرهب 
                                                           

 عظمههت  ملطرفل    ااحداث ردال  عظتـ    الاللتط  هطنرؽ مدى حالؿ مرداعر  درال  عهتئج لمرض رمؿ الرب  (1) 
ـ.2/8/2017االطوتؿل راـ اهللل  ملطرفل  رف لمد تع المتلمر  الحرك 

محمد حلح الدمرتط ل "ندائؿ الدرالى الجزائر  الدالرات    هحقرؽ المدال      ملطرف"ل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل  (2)
 .89ل ص 2013الجتمم  اإلللمر ل غزةل  ملطرفل 

 ت "مها اعههال الاله  هعص رما نع  2001( للع  3( مف قتعالف اإلجرايات الجزائر  الوملطرع  رقـ )149/1المتدة ) (3)
الدرالى اعق ت نتلهقتدـ نال نتلال تي نال الموال المتـ نال  الهحقرؽ الرنى الكرؿ العرتن  نف الومؿ ال رمتقب رمرت القتعالف نال نف  

للنؽ محتكم  المههـ رف ذات الجررم  نال اعت غرر ملؤالؿ جزائرًت لحغر لعت نال نلنب رتا  رقمر  نال نف ظرالؼ 
 مر  رند  ررت نمذكرة الررلمهت لمعتئب المتـ لمهحرؼ".الدرالى الملنلتههت هلهالجب حوظهت لمدـ ااا

ل الاله  هعص رما نعت "سذا الجد العتئب 2001( للع  3( مف قتعالف اإلجرايات الجزائر  الوملطرع  رقـ )152/5المتدة ) (4)
ال الموال المتـ نال للنؽ الدرالى اعق ت نتلهقتدـ نال نتلال تة ن الومؿ ال رمتقب رمرت القتعالف نال نف   المتـ نال نحد ملتردرت نف  

المههـ رف ذات الجررم  نال اعت غرر ملؤالؿ جزائرًت لحغر لعت نال نلنب رتا  رقمر  نال لمدـ الجالد ندل  نال نف   حتكم
 .الوترؿ غرر ممرالؼ نال نف الظرالؼ الالملنلتت هقه   حوظ الدرالى لمدـ ااامر  ر مر نحوظهت"
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   الدرالى الجزائر  رنر مت ررهنت الحمح  اً لماللتط  دالر  رمرهت الحمح ال ض العزاعل  حرعهت رمكف القالؿ نف  
 .(1) مهرهب رمرهت الالذ  لت نثر    اعق تئهت ال ؽ القتعالف الجدردال

سجراي الاللتط  رلمرًت رما  المحت ظتت الجعالنر رهنعا الهبررع الوملطرع      النتحث نامر  نفْ  كمت ررى
كمت لعرى –ل لمت  رت مف  تئدة همالد رما المجهمعل الالذ  نثنت عجتحت نتلهجرن  المحت ظتت البمتلر غرار 
    ق ترت ااحداث.  -الحقتً 

رالجد ردد مف الهرئتت القتئم  ندالر الاللتط     المجهمع الوملطرع  مثؿ رانط  رممتي  نع تالجدرر نتلذكر 
 ملطرفل الاإلدارة المتم  لبئالف المبتئر الاإلحلحل اللرمت نف سجراي الاللتط  لرمقا قنالاًل    المجهمع 

رف دالر الحمح الجزائ ل  ل حمح دالف    لً المتدات المبتئر ل ال  ؼالوملطرع  الذ  رلالدد المر 
 .(2)اللتط  جعتئر 

                                                           

هتذ القتعالف الجعتئ ل كمر  البررم  الالقتعالفل الجتمم  مقتنم  مع الدكهالر هتمر حتمد القت  ل نل(1)
 .ـل اللتر  المتبرة حنتحتً 4/10/2018اإلللمر ل راـل الرمرسل 

 رما العحال الهتل : ردة مراحؿنمر الق تي المبتئر      ملطرف  لقد (2)
اإلدارررفل الالمبترخ نهدؼ المهد المثمتع : هـ هبكرؿ محكم  ربتئرر ل المجمس ربتئر ل ر ـ  ررقًت مف المالظورف  -

 ملتردة الدالل      رض ارنههت الهال رر االلهقرار.
ل رتـ  - ل    مدرع  نئر اللنعل الذلؾ لحؿ الق ترت ـ1919رهد االعهداب النررطتع : هـ هبكرؿ مجمس الدماـل

هـ  1948 الملهمحر ل الحدر قرار نهبكرؿ محتكـ المرؼ الالمتدة الق تههتل الهـ هبكرؿ لجع  لهذا الغرضل ال   رتـ
 هبكرؿ لجع  سحلح لحوظ للم  مدرع  عتنمس القراات    حتل  حدالث نر  رل تت.

المهد ااردع : هـ هاللرع لجتف اإلحلح لهمتلج ق ترت الدـل الق ترت المرضل الق ترت اارضل كؿ حلب رنرهتل  -
المرؼ اـ مف رقالمالف نحؿ حرث كتف الالجهتي الرجتؿ  لالاعطنؽ اذا اامر رما قطتع غزة نر ًت ننتف المهد المحر 

 العزارتت الالرل تت نرف اللكتف.
رهد االحهلؿ اإللرائرم : هـ هكررس رمؿ رجتؿ اإلحلح النحنحت لت نامر  قحالى    حرتة العتسل الذلؾ عهرج   -

لر ض البمب الوملطرع  المجالي سلا محتكـ االحهلؿ البرطهت النجهزهت القممر ل حرث كتف المالاطعالف رقالمالف نحؿ 
رل تههـ نتلمجالي سلا رجتؿ اإلحلح الالق تي المر ررفل الظهر ذلؾ جمرًت    رهد االعهوت   اااللا حرث رقد    

مؤهمر بمؿ رجتؿ اإلحلح الالبررم ل لمهقررب مت نرف رمؿ اإلحلح النرف البررم  اإلللمر  اله  ا   ـ1985رتـ 
 االتس    الق تي المبتئر .

ـل المع قدالـ اللمط  الالطعر  الوملطرعر  نررد هبكرؿ سدارة 14/9/1994عر : معذ هتررخ رهد اللمط  الالطعر  الوملطر -
ـل قرار 9/11/1994بؤالف المبتئر نمرلالـ رئتل ل عبر    مجم  الالقتئع الوملطرعر  الرلمر ل حرث حدر نهتررخ 

 مكهب الرئرس.مف الرئرس الراحؿ رتلر رر تتل رق   نإعبتي سدارة بؤالف المبتئرل نحرث هكالف هتنم  ل
(ل الق تي غرر العظتم : 1لممزرد راجعل الهطالر الهتررر  لمق تي غرر العظتم      ملطرفل لملم  القتعالف الالمجهمع )

 المت نمدات. 39ل ص2006لرتدة القتعالف الحؿ العزارتت     ملطرفل ممهد الحقالؽل جتمم  نررزرتل  ملطرفل 
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الاللتط  ك لمالب لحؿ العزارتت الجعتئر  اال نلمالب قتئـ    الاقمعت االجهمتر ل المت  الرلح  القالؿ نف  
ا ف    الررؼ المرن ل الاذا  حه ازاؿ رلهردـ رما عطتؽ الالع    المجهممتت القنمر  الالررور  المعهبرة 

هدرمت اذا لركالف نمعزل   برع المرن     اذد الحتل  ال رحتدؼ ن  رقنتتل اف  منر ًت مت رجمؿ هدرؿ ال
 .(1)هقعرف ارراؼ قدرم  الملهقرة    المجهمع

ََانخاََٙادلؽهة
 انتششٚؼاخَانغشتٛحَشؤجَانٕعاؼحَالُائٛحَيفَ

الاللتط  الجعتئر     ردد مف الهبررمتت الغرنر ل الذلؾ    الورالع لعهعتالؿ    اذا المطمب عب ة 
 الهتلر :

َانفشعَاألٔل
َانٕعاؼحَالُائٛحَيفَفشَغاَ

 الجعتئر  الاللتط  عظتـ هطنرؽ هـّ  حرث لالجعتئر  الاللتط  مجتؿ    رائدة الورعلر  الهجرن  همهنر
   ندار   ال حر  ملتعدة جممرتت رنر الذلؾ لاإلجراي اذا رجرز هبررم  لعد ن  حدالر قنؿ  رعلت   

ثـ هدرؿ  لكمدرع   تلعس النردال اللهرالنالرج الورعلر  المدفالثمتعرعرتت مف القرف المت      نمض 
ل القعف حراح  عظتـ الاللتط  ـ1993رعترر لع   4الورعل  نمقه ا القتعالف الحتدر     الم ب رِّع

 .(2)2004مترس  9    ـ2004-204الحالاًل لمقتعالف رقـ  ردة الجعتئر ل الالذ  هـ همدرمت مرات
 عجد القالاعرف اذد المف لهتل المؤلس لمقتعالف الالمهمم  الممدل  القالاعرف مف مجمالر  هالالت القد 
 ل الاللرط    هال رات الالاجب البرالط حدد الالذ  ـل1996 ننررؿ 10    الحتدر 305/96 رقـ المرلاـل

 قتعالف مف 41-1المتدة نمالجنت ردؿ الالذ  ـل1999 رالعرال 23    الحتدر 515/99 رقـ القتعالف ثـ
 ااحكتـ نمالجنت ردؿ الذ  ـل2001 رعترر 29    71-01 رقـ المرلاـل النر تً  الجعتئر ل اإلجرايات
 برالط نمالجنت ردؿ الالذ  ـل2007-291 رقـ الالقتعالف ارهرتراـ الكرور  لالاللطتي نترهمتد المهممق 
 .(3)الاللتط 

                                                           

 .245نحمد محمد نراؾل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .80نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (2)
لرما قترد ل الحمح    جرائـ االرهداي رما اا راد"ل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل جتمم  اإللكعدرر ل كمر  الحقالؽل  (3)

 .290ل ص2010قلـ الممالـ الجعتئر ل 
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َانفشعَانخاَٙ
َانٕعاؼحَالُائٛحَيفَكُذاَ

هت كمت نع  مد كعدا ناللا الدالؿ اله  اهجهت بطر العظـ الجعتئر  غرر الهقمردر     حؿ المعتزرتتل ه  
مف ناللا الدالؿ اله  طنقت اللرتل  الجعتئر  الجدردة اله  ههجت عحال مزرد مف الررتر  الاالاهمتـ نحقالؽ 

نهجرن  الالم     ب ف الهحالرؿ رف العظـ الجعتئر   ل حرث مرت كعدا(1)المجع  رمرت الاللتئؿ حمترههت
ذا كتف القتعالف رمـز البرط  (2)الهقمردر  هرطر العرتن  ن   جررم  هنمغ سلرهتل سال نف اذد القتردة  ن ف  ل الا 

اإلجرائر  ال هطنؽ رما اإلطلؽ نحالرة حر ر ل حرث هعه  البرط  رددًا كنررًا مف المعتزرتت رف طررؽ 
ل النرتح  الجرائـ المالجالدة    الاللط االجهمتر  النبرط ر ت جمرع ااطراؼ نتلحؿ (3)آلر  الاللتط 

ل النمد عجتح ـ1974الر تئ ل اللقد ظهرت الاللتط  االؿ مرة    مدرع  كبهر    الالر  نالعتررالل لع  
 .(4)ـ1976رالعرت لع   حه اال  ـ1975اذد المبرالعل درؿ العظتـ دالر الهجرن  الوممر     رررؼ لع  

ات رف طررؽ الاللتط  الجعتئر  جرائـ نلرط ل كتللرقتت نال ؤ قد كتعت نغمب الق ترت اله  هـ سعهتالل
جمع المههـ الالمجع   اإلهلؼ الممد ل نال الهمد ل نال الهزالررل نال حرتزة ن تئع ملرالق ل اللقد هنرف نف  
ههجت عحال الهحالؿ مف رمرت    لقتي ال ركالف    ق ترت االرهداي الجلرـل اللذلؾ رنى الوقهتي نف كعدا 

 .(5)ردال  رقتنر  سلا ردال  ر تئر  هقاـل رما مرارتة النمد االجهمتر     المعتزرتت الجعتئر 

الكعد  لرتل  جعتئر  جدردة    حؿ المعتزرتت النلرط ل مؤداات  الم ب رِّعال    الي اذد الهجرن  هنعا  
نمردًا رف البرط ل الدالف هدرؿ المحكم ل لذلؾ رهمرف رما رجتؿ البرط  نف رمر الا اذد المعتزرتت 

 .(6)همرض العزاع رما جهتت الاللتط  هبرع    سحتل  العزاع سلا المحكم  نفْ  لمعرتن   ممرهت قنؿ نفْ 

                                                           

 المت نمدات. 170نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (1)
غرر معبالرةل جتمم  القتارةل  نطرالح  دكهالرادرجب رطر ل "دالر المجع  رمرت    سعهتي الدرالى الجعتئر "ل  حمد  (2)

 .361ل ص1990محرل 
اهجتاتت حدرث     الدرالى الجعتئر ل دار العه   المرنر ل القتارةل  -محمد لتم  البالال الاللتط  الالمدال  الجعتئر  (3)

 .55ل ص1977
ل جتمم  نطرالح  دكهالرادنلتم  حلعرف رنردل الحمح    قتعالف اإلجرايات الجعتئر  الالعظـ المرهنط  نتل درال  مقترع ل  (4)

 .518ل ص2004القتارةل 
مكتعر  هطنرقهت    القتعالف المراق ل درال  مقترع ل نحث مقدـ  (5) حنتح نحمد عتدرل الهعظرـ القتعالع  لماللتط  الجعتئر ل الا 

 .25ل ص2014ر  المتـ لمجمس ق تي    سقمرـ كالردرلهتفل مف قنؿ المد
 .113رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص رم تف نبرؼ ((6
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َانفشعَانخانج
َانٕعاؼحَالُائٛحَيفَانٕالٚاخَادلتحذجَاأليشٚكٛحَ

ل النرتح  الالالرتت ااعجمال نمرركر هرجع الاللتط  الجعتئر     نحؿ عب ههت سلا قالاعرف البررم  
المهحدة اامرركر ل الااالرنرالف غتلنًت مت رهمجنالف مف لرر  اامرركررف    هطنرؽ عمتذج الحالر جدردة مف 

رعدمت نحدرت لنع  ـ1980تاًل رما ذلؾل الررجع هتررخ الاللتط  سلا لع  كؿ عالع. الالاللتط  همهنر مث
ربرة الالر  قالاعرف رتح  نتلاللتط ل "كإجراي ندرؿ لعظتـ المدال  الهقمردر "ل الاعتؾ المدرد مف اابكتؿ 

 :(1)المرهمو  لماللتط     نمرركرتل الرمكف هقلرمهت سلا نرنم  نحعتؼ

رهـ مف رللت هقدرـ البكالى  ال   اذا البكؿ مف الاللتط  :رقابة قضائيةتحت  الجتماعيةالوساطة أوًل: 
نحالرة رتدر ل اللكف حرعمت ررى العظتـ الق تئ ل النرتح  العرتن  المتم ل نف العزاع رمكف حمت رما عحال 

نتلطرؽ اللممر  نمردًا رف اإلجرايات  حرث رهـ حمهت نمثؿ نطررؽ الاللتط ل  إعت رحرمت سلا مركز رتصل
 .تئر  مف رلؿ نرامج هدررنر  رهـ همالرمهت رما الملهالى المحم الق 

الاذا البكؿ مف الاللتط  هعدمج  رت الاللتط     العظتـ  الوساطة المندمجة في النظام الجنائي:ثانيًا: 
حرث هر ع البكالى نحالرة رتدر ل النمد ذلؾ ر ه  الندرؿل الاال نحلب ااحؿل نال المندن محتـ  لالجعتئ 

الق ر  لالؼ ههتنع    ملترات  ل لرممنالا دالر الاللرطل  إذا لـ هعجح محتالل  الاللتط   إف  بتبل نال ق تة
 المتد .

الاذا البكؿ لماللتط  ملهقؿ نحالرة كتمم   لوساطة المستقمة بصورة كاممة عن النظام الجنائي:ثالثًا: ا
ردال  الجالارل الهقاـل الههـ رف طررؽ مراكز ااحرتي نال مجتلس المجهمعل المراكز رف العظتـ المقتن ل 

نتلبكؿ الذ  رهرح  لهـ رما مبترك  القتطعرف    ااحرتي    هلالر  معتزرتت الجررةل الهقدرـ المالف
 .(2)الهالحؿ سلا حمالؿ لممبتكؿ االجهمترر 

الهدرؿ    المعتزرتت المتئمر ل نؿ القمرًل مت هنتبر القنض  البرط حرث هر ض  الوساطة الشرطية:رابعا: 
رعدمت ههدرؿ    المبتكؿ المتئمر   إعمت  حه ا   اذا العالع مف المعتزرتت سال  رمت رهممؽ نتإلرذاي الندع ل ال 

هومؿ ذلؾ لك  همرض رما ااطراؼ اهوتقًت الدرًت نورض حمتر  محتلح المتئم ل القد نردت نمض قطترتت 

                                                           

 .156نحمد محمد نراؾ المرجع اللتنؽل ص (1)
 .157نحمد محمد نراؾ المرجع اللتنؽل ص (2)
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البرط     الالالرتت المهحدة اامرركر  نحو  رلمر  جداالؿ لمجرائـ محؿ الاللتط ل النرتح     محرط 
ت رعدمت ههوتالض البرط  اامرركر  رما سعهتي اال القتردةل النع  المتئم ل حرث رحنح المدالؿ رف الملحق  

العزاع  ه  هدرال ااطراؼ سلا سرداع مالا قههـ    محررل الهحوظ علر  معت    قلـ البرط ل القد بجمت 
رهـ الهرداـ آلرتت الهال رؽ    مجتؿ الجرائـ  عقتن  المحتمرف اذا االهجتد الممم  لدى البرط ل النفْ 

 .(1)رمًت لهذا االقهراحالمتدر ل الهدر

َانخانجَادلؽهة
َانٕعاؼحَيفَادلؤمتشاخَانذٔنٛحَ

ندى اعهبتر هجترب الاللتط  الجعتئر     القتعالف المقترف سلا اهجتد المدرد مف المؤهمرات الداللر  
ل معهت مؤهمر اامـ المهحدة المتبر لمعع (2)الالعدالات المممر  سلا هعتالؿ مال الرهت نتلنحث الالدرال 

الذ  رمرؼ  –اإلرلف الحتدر رعت  الجررم ل الالمدال  الجعتئر ل الالذ  رقد     ررعت نتلعملتل الالذ  عّص 
قمرمر   -نإرلف  ررعت رما سقرار اار تي المبتركرف    المؤهمر رما الهحداث رطط رمؿ الطعر  الا 

ار المجمس االقهحتد  الداللر  لدرـ مكت ح  الجررم  كآلرتت الاللتط  الالمدال  الهحتلحر  مف رلؿ قر 
 .(3)ـ7/1/2002الاالجهمتر  المؤرخ    

لمعع الجررم  الالمدال  الجعتئر ل الالذ  رقد  -نتإل ت   سلا ذلؾ مؤهمر اامـ المهحدة الحتد  ربر
   نتعكالؾ نهترلعدل الالذ  كتعت سحدى حمقتت النحث  رت ههعتالؿ مال الع همزرز سحلح المدال  الجعتئر  

 .(4)ل  اإلحلحر نمت    ذلؾ المدا

القد هعتاللت نمض العدالات الداللر  الالمحمر  مال الع الاللتط ل معهت حمق  طالكرالل الاله  رقدت نتلرتنتف 
الكذلؾ عدالة دالر المجهمع (5)ل الكتف مال الرهت الهحالؿ رف الرحالم  الجعتئر  الالاللتط  ـ1983رتـ 

نتلقتارةل المؤهمر هطالرر المدال  الجعتئر  الذ  المدع     معع الجررم ل الاله  رقدت    نكتدرمر  البرط  

                                                           

 .56اهجتاتت حدرث     الدرالى الجعتئر ل المرجع اللتنؽل ص -محمد لتم  البالال الاللتط  الالمدال  الجعتئر  (1)
.8رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .2002الحتدر     ررعت  12/25القرار رقـ  (3)
 .86ل ص2005عرلتفل  25-18هقررر مؤهمر اامـ المهحدة الحتد  ربر لمعع الجررم  الالمدال  الجعتئر ل نتعكالؾل  (4)
 .1983مترس  16-14العدالة الداللر  لقتعالف المقالنتتل طالكرالل  (5)
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ل نتلهمتالف مع مجمس المدال  الجعتئر  نالالر  كتلروالرعرت ـ2003نكهالنر  15-13رقد نتلقتارة    
 .(1)اامرركر 

رما  ـ1987الهالحر  الحتدرة رتـ  عح تاللقد هنعا المجمس ااالرالن  آلر  الاللتط  الجعتئر ل  قد 
رداد نرامج لملتردة  رالرة حث الدالؿ ااالر  النر  رما هعظرـ اللتط  نرف المجع  رمرهـ الالجعتةل الا 

 لل الالمه مع  الاللتط  الجعتئر ـ1989الكذلؾ الهالحر  الحتدرة     لالمجع  رمرهـ مع هقدرـ الاللتط 
 99/9ناـ هالحرتت المجمس ااالرالن  نب ف الاللتط  الجعتئر  رما اإلطلؽ ا  الهالحر  رقـ  سال نف  

ل الاله  هق   نحث الدالؿ ااالرالنر  رما هطنرؽ الاللتط  الجعتئر     ـ15/9/1999    الحتدرة
هبررمتههت الالطعر ل مف رلؿ مجمالر  مف المنتدئ اله  رعنغ  نف همهـز نهت الدالؿ اار تي    مال الع 

ار الاللتط  الجعتئر ل الذلؾ نتلعظر سلا الهطالرات الحتدث     الدالؿ اار تي الاله  اهجهت سلا سقر 
لإلجرايات  المهم الاللتط  الجعتئر  نترهنترات سجراًي رهلـ نتلمرالع ل نتإل ت   سلا ارهنترات نحد الندائؿ 

 .(2)الجعتئر  الهقمردر 

اللئح  الحتدر رف المجمس ااالرالن     مف القرار  10/1المتدة  عح تنتإل ت   سلا ذلؾل  قد 
 المتدة رما نف   عح تل الالرتص نهمثرؿ المجع  رمرهـ    اإلجرايات الجعتئر  حرث ـ2001 مترسل 15

هلما سلا همزرز الاللتط     الق ترت الجعتئر   رمت ررص  "كؿ دالل  مف الدالؿ اار تي رمرهت نفْ 
تالجرائـ اله  هراات معتلن  لهذا العالع مف الهدنرر". الكذلؾ  لمتدة ذاههت المتدة    الوقرة الثتعر  مف ا عح 

هكوؿ ن  اهوتؽ نرف المجع  رمرت الالجتع  الالذ  رهـ  "كؿ دالل  مف الدالؿ اار تي رمرهت نفْ  رما نف  
الرمكف نف هكالف )الاللتط  الجعتئر ( محؿ  لالهالحؿ سلرت    لرتؽ اذد الاللتط     الق ترت الجعتئر 

 .(3)ارهنتر

                                                           

 .2005-1-12عدالة دالر المجهمع المدع     معع الجررم ل مركز نحالث البرط ل القتارةل  (1)
 .15/9/1999الحتدرة     99/9رقـ الهالحر   (2)
 .2001مترسل  15القرار اللئح  الحتدر رف المجمس ااالرالن      (3)
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َانشاتغَادلؽهة
َانٕعاؼحَيفَانفمَّاإلعاليٙ

كتعت المجهممتت الهقمردر     القدرـ همرش رما بكؿ قنتئؿل الكتعت الاللتط  الحؿ ااعلب لحؿ 
 .(1)مجتؿ الاللتط  درؿ حرز االر الحغررة كمت نف  العزارتت نرعهـل 

الهمد الاللتط  نرف ناـ الطرؽ اله  ارهمدات الملممالف لحؿ العزارتتل  كتف رئرس القنرم  اال الورحؿ 
لرر ل القد كتف رال ع لحؿ المبتكؿ االرر  اللرط مف ناؿ الزالج الآرر مف ناؿ لحؿ الرل تت اا

إِۡن  " :الزالج  لحؿ اذد العزارتتل القد قتؿ اهلل همتلا َمب فَ  ََ ٍِ ًِ  ٱۡبَعثُُاْ ِخۡفتُۡم ِشمَبَق بَۡيىِ لِ ٌۡ ۡه أَ ۡه  ۦَحَكٗمب مِّ َحَكٗمب مِّ ََ

فِِّك  َُ ٗحب يُ
لٍَِبٓ إِن يُِريَذٓا إِۡصلََٰ ٌۡ ُ أَ "بَۡيىٍََُمبٓ   ٱّللَّ

ل  تلاللرط    اإلللـ قد ركالف قت رًتل نال ركالف برحًت آرر (2)
قالارد البررم  اإلللمر  مف  جدهتمف ناؿ الحكم  الالممر  ل الرمهمد الاللرط    اإلللـ رما لنب نال 

 .(3)منتدئ المت كرلت العن  الالرموتي مف نمدد

الع مندن الر تئر  ك لمالب إلعهتي العزارتت نرف ن راد لقد نرذ العظتـ الجعتئ  اإلللم  الرما عطتؽ ال 
حرث نرطا إلرادة المجع  ررمت دالرًا نترزًا    هحدرد محرر  لالذلؾ مف رلؿ الاللتط  الالحمح ؛المجهمع

اإلللم  رلؿ اذد  الم ب رِّعالدرالى الجزائر ل رحؿ سلا درج  سلقتط الحد الالقحتصل القد الهطتع 
ل كتلهرلرر رما ن راد المجهمع الالممؿ رما دحض كؿ المالامؿ (4)الرط  هحقرؽ ناداؼ غتر     ااامر 

اله  مف ب عهت رمؽ النغض الالكراار  ممت رؤثر نتللمب رما نمف الللم  المجهمعل   ًل رف س بتي 
 .(5)رالح الهلتمح الالهراحـ الالالد

 

 

                                                           

حلح الحجرلفل الاللتط  كاللرم  لمهلالر  الالدر  لمعزارتت    النمداف المرنر ل الرق  رمؿ مقدم  لمؤهمر الاللتط ل  (1)
.11ل ص1996آذارل  29جعرؼل لالرلرال 

 (.35لالرة العلتيل آر  رقـ ) (2)
 .26-25ل ص2010نبرر الحمرن ل "الحمالؿ الندرم  لمعزارتت المدعر "ل دار الائؿ لمعبرل  (3)
درال  هحمرمر "ل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل  -رتلر نف محمد لمد نتنحرؿل "الاللتط  الجعتئر     العظـ الممتحرة (4)

 .152ل ص2011الررتضل  جتمم  عترؼ لمممالـ اامعر ل كمر  الدرالتت الممرتل قلـ المدال  الجعتئر ل
 .129نبرؼ رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (5)
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 في التشريع اإلسالمي: تطبيقات الوساطة الجنائية

 الوساطة الجنائية وجرائم الحدود أوًل: 

اعتلؾ حتلهتفل اااللا قنؿ نف رنمغ اإلمتـ الحدل الاال مت احطمح رمرت نمرحم  مت قنؿ الهرا عل ال   
ٖء  إِناذد المرحم  رظهر جالاز سرمتؿ الاللتط  رمًل نقاللت همتلا: " ُٓ َۡ تَۡعفُُْا َعه ُس َۡ تُۡخفُُيُ أَ تُۡبُذَْا َخۡيًرا أَ

َ فَئِنَّ  ا لَِذيًرا  ٱّللَّ ُّٗ "َكبَن َعفُ
(1)

حما اهلل رمرت اللمـ: "ابومالا مت لـ رحؿ سلا الالال ل  إذا ل المحداقًت لقاللت  
الحدل الا  ل نمت الحتل  الثتعر   ه  مت نمد الهرا عل سذا نمغ اإلمتـ (2)الحؿ سلا الالال   موت  ل روت اهلل رعت"

ِ تِۡلَك ُحُذَُد " :المرحم  اله  ال رجالز  رهت اللتط ل اللال نهعتزؿ حتحؿ القالؼ رعد قاللت همتلا فَََل تَۡعتَُذٌََبۚۡ  ٱّللَّ

َمه يَتََعذَّ ُحُذََد  ََ ِ ئَِك ٌُُم  ٱّللَّ
ٓ لََٰ َْ ُ لُِمُنَ فَأ

 " ٱلظََّٰ
ثتر جدؿ نرف الجالاز الردمتل  رمت ررص جررمه    رمتل(3)

 ل الذلؾ رما العحال الهتل :(4)القذؼ الاللرق 

 رمت ررص جررم  اللرق ل  قد نجمع الوقهتي رما جالاز الموال رف اللرق  قنؿ الهرا ع نمتـ القت  ل  -1
اؤالي الوقهتي  نال نمد الهرا عل القنؿ اإلثنتتل  إذا القع الموال    اذد المرحم  لقط الحدل نؿ سف  

ت مف قنرؿ اللهرل اللهر رلهحلعالف البوتر  لدى المجع  رمرت قنؿ الهرا ع  رهت سلا الق تيل اع  
الهلتمح مع  الجرائـ ملهحلف    اإلللـل اعت رحالؿ دالف برالع الوتحب  الرحم  الو رم ل الاف  

ف ررؼ رعهـ الولتد الالبر الجتع  قد رو   سلا هالنهتل الدمجت    المجهمعل سال سذا كتف اللترؽ مم
 .(5)رقتـ رمرت الحد حه االهكرار اللرق ل  هذا ال رجالز الهبوع لحتلحت نؿ رهرؾ 

جررم  القذؼ  رهت حقتف: حؽ اهلل همتلال  نمت  رمت ررص جررم  القذؼل  مف المهوؽ رمرت  قهًت نف   -2
الحؽ لممقذالؼل اللكف الوقهتي ررهموالف رما ن  الحقرف اال ااقالىل   نال حعرو  رغمب حؽ اهلل رما 
حؽ المندل الرجمؿ الجررم ل مهممق  نحؽ اهلل همتلال النمض الحعور  الالبت م  النحمد رغمنالف حؽ المند 

قالؽ ا دمررفل نمت متلؾ  رغمب حؽ المند قنؿ البكالىل رما حؽ اهللل الرجممالف الجررم  مهممق  نح

                                                           

 (.149لالرة العلتيل آر  رقـ ) (1)
(ننال الحلف رم  نف رمر الدارقطع ل لعف الدارقطع ل هحقرؽ: اللرد رند اهلل اتبـ المدع ل دار الممر  ل نررالتل (2

.3/204ل 1996
 (.229لالرة النقرةل آر  رقـ ) (3)
ل نمت 170حد القذؼل ص ـل1989محمد نف نحمد نف محمد )رمرش(ل معح الجمرؿ برح مرهحر رمرؿل دار الوكرل  (4)

 .291حد اللرق ل ص
 .241ل ص1970محمد ننال زارةل الجررم  الالمقالن     الوقت اإلللم ل القتارةل دار الوكر المرنر ل  (5)
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الجررم  هكالف مهممق  نحقالؽ ا دمررف قنؿ البكالىل المهممق   الرغمب حؽ اهلل نمد البكالىل ن  نف  
 .(1)نحقالؽ اهلل نمد البكالى

موال نمت نتلعلن  لموقهتي الذرف رغمنالف حؽ المند رما حؽ اهلل    جررم  القذؼل  قد نجتزالا لممقذالؼ ال
الموال جتئز قنؿ  روت لقط الحدل نمت نتلعلن  لممتلكر   إف   القت سقتم  الحدل  إفْ  حه ارف القتذؼ 

الموال  مت قنؿ لمتع البهالدل ال   رن  ثتلث نف   حه اجتئز  الموال   البكالى  قطل ال   رن  آرر نف  
 .(2)جتئز قنؿ البكالى النمدات سذا كتف قحد المقذالؼ مف الموال نف رلهر رما عولت

 الوساطة الجنائية وجرائم القصاص والديةثانيًا: 

حؽ  كمت نف  نحكـ نف االرهداي الالاقع  رهت رما حؽ الوردل غتلب رما االرهداي الالاقع رما حؽ اهللل  
ذلؾ  ر ع الدرالى مهالقؼ رما المجع  رمرتل  تلاللتط   رهت جتئزة    ن  مرحم  مف لرر الدرالىل نرد نف  

. رمًل نقاللت (3)لمزجر الالردع الاإلحلح تً ال رمعع الل  اامر مف هالقرع رقالن  همزرزر  رما الجتع  هحقرق
ٓأَيٍَُّبهمتلا : " فََمۡه  ٱۡۡلُوثَىَٰۚۡ بِ  ٱۡۡلُوثَىَٰ ََ  ٱۡلَعۡبذِ بِ  ٱۡلَعۡبذُ ََ  ٱۡلُحرِّ بِ  ٱۡلُحرُّ  ٱۡلمَۡتلَى  فِي  ٱۡلمَِصبصُ َءاَمىُُْا ُكتَِب َعلَۡيُكُم  ٱلَِّذيهَ  يََٰ

ًِ َشۡيٞء فَ  ۥُعفَِي لًَُ  "ٱۡلَمۡعُرَفِ بِ  ٱتِّبَبُع  ِمۡه أَِخي
(4)

. 

 التعازيرجرائم في الوساطة الجنائية ثالثًا: 

سال نعت الموال نال الاللتط ل   تاحؿ ردـ جالازسذا مت القع االرهداي  رهت رما الحؽ مف حقالؽ اهلل 
المحمح  المتم ل نمت سذا القع االرهداي رما حؽ رتلص لموردل  لالل  اامر نف رموال ال قًت لمقه رتت
 إذا هورد الهمزرر نحؽ اللمط  الحكـ الهقالرـل اللـ رهممؽ نحؽ  .(5) ركالف حكـ جرائـ القحتص الالدر 

ل ؿ الموال رف  ربوع  رت مفْ  ررار  الحمح    الموال نال الهمزررل الجتز نفْ   دم  جتز لالل  اامر نفْ 
 .(6)الذعب

                                                           

 .455ل دار الكهب المرن ل نررالت ل ص1نتلقتعالف الال م ل ج ل الهبررع الجعتئ  اإلللم ل مقترعتً رند القتدر رالدة (1)
 . 151رتلر نف محمد لمد نتنحرؿل المرجع اللتنؽل ص(2)
 .125-122رند القتدر رالدةل الهبررع الجعتئ  اإلللم ل مقترعت نتلقتعالف الال م ل المرجع اللتنؽل ص (3)
 (.178لالرة النقرةل آر  رقـ ) (4)
 .136نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (5)
تـ اللمطتعر  الالالالرتت الدرعر ل هحقرؽ: نحمد منترؾ النغداد ل الكالرت مكهن  دار انف ننال الحلف رم  المتالرد ل ااحك (6)

 .237ل ص1998قهرن ل الطنم  اااللال 
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الهبررع اإلللم  نرذ نمندن الاللتط ل الالموالل حرث نرطا إلرادة المجع  رمرت دالرًا  النتحث نف  الررى 
ع   ذلؾ نف   متاًل    هحدرد محرر الدرالى الجزائر ل  مت سحلح البررم  اإلللمر  لرس اد هت المقتبل الا 

ح الجتع  رف طررؽ الموال الجتع ل الهحقرؽ المدال ل ال   هطنرؽ الاللتط  الالهحتلح لنرًل لهحقرؽ سحل
رعت الاعدمتجت    المجهمعل كمت هزرد الاللتط  الجعتئر  مف الهرانط االجهمتر  نرف ن راد المجهمعل 

 الالهرمص مف الكراار  الالنغ تي.
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َانخاََٙادلثحج
َانٕعاؼحَالُائٛحَيفٕٓوَ

رحتئحهتل  سلاعهمكف مف  همهت الالهمرؼ  حه امف الهطرؽ سلا همررؼ الاللتط  الجعتئر   ال ن د  
اللالؼ عهعتالؿ همررؼ الاللتط  الجعتئر  مف رلؿ الورررف الهتلررفل حرث رهعتالؿ الورع ااالؿل همررؼ 

 الاللتط  الجعتئر  لغً ل نمت الورع الثتع   رهعتالؿ الاللتط  الجعتئر  احطلحًت كمت رم :

َاألٔلَادلؽهة
َتؼشٚفَانٕعاؼحَالُائٛحَنغحَ

"نوهح اللرف" الرقتؿ اللط الب ي ن  مت نرف طر رتل كقاللؾ جملت     ط  ل  م رالذ مف كمم  ال  لوظ 
ل    اللط رنلت دافل الالممعا  رت مع هحركت كممعتد مع لكالعت سذا قمت: جملت    اللط  اللط القاـل
ل قتؿ الحلف لألرران  ررر اامالر  القاـل الاللط رنلت دافل نال هرى اللط القاـل نممعا اللط القاـل

طهتل قتؿ انف ااثرر    اذا الحدرث: كؿ رحم  محمالدة لهت طر تف مذمالمتفل  إف اللرتي اللط نرف نالل
لِكَ "النرؿ الالهنذررل الالبجتر  اللط نرف الجنف الالههالرل المعت قالؿ اهلل همتلا: 

َكَذَٰ َسٗطب ََ ََ ٗت  ُكۡم أُمَّ "َجَعۡلىََٰ
(1)

، 

لمت نرف طر   الب ي الاال معتل النمت الاللطل نلكالف  ت الـن  رداًلل  هذا هولرر الاللط الحقرق  ممعتدل النع  
اللرفل  هال ظرؼ ال الـ جتي رما الزف عظررد    الممعال الاال نرفل هقالؿ جملت اللط القاـل ن  

 .(2)نرعهـ

: "سجراي غرر ق تئ  هقررد العرتن  ن ع هتالهمرؼ الاللتط  الجعتئر     الممتجـ المغالر  الورعلر  
المتم  الحداتل قنؿ هحررؾ الدرالى الجعتئر ل نهدؼ همالرض المجع  رمرت الال ع حد لممهترب اله  رموههت 
الجررم "ل نال ا : "نلمالب غرر ق تئ ل رمهمد رما اقهراح العرتن  المتم  الهلهمد الجالدات مف الحمح 

 .(3)ؽ مف ملؤاللرهت الجعتئر ل الهكموت نهمالرض المجع  رمرت"هـ نرف المجع  رمرت الالجتع  الذ  هحقرالذ  

                                                           

 .(143لالرة النقرةل آر  ) (1)
 .300ل ص2003انف معظالرل " للتف المرب"ل الجزي الهتلعل دار الحدرثل القتارةل  (2)
 .40جع اللتنؽل صرام  مهالل  القت  ل المر عقًل رف  (3)
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نلمالب مف نلتلرب الحمالؿ الندرم  لوض العزارتت مف رلؿ هدرؿ برص ثتلث عزرت " :ن ع هت كمت همرؼ
رممر  معطقر  هقرب الجهتت عظر المهعتزررف نحرغ  هالا قر  ندالف نف رورض  رقدـ حمالالً  لالحرتد  الملهقؿ

  .(1)رمرهـ حًل نال رحدر قرارًا ممزمًت"

َانخاََٙادلؽهة
َانٕعاؼحَالُائٛحَاصؽالحاَ َيفٕٓوَ

ندرًل    حؿ المعتزرتت  ائر  المقترع  اله  هنعت الاللتط  نالحوهت سجرايً ز الهبررمتت الج الثتنت نف  
ع  لـ ه ع الجزائر  نتلطرؽ الهقمردر   مت اكهوت ننرتف نحكتمهت المف حرث نطرا هت الآلرتت حؿ همرروًت لهتل الا 

   الاللتط  الجعتئر .ذلؾ اامر ندى سلا اجههتد الوقت الجعتئ  لال ع همررؼ محدد لمتارّ العزاع نالالطههتل 

"اللرم  لحؿ المعتزرتت الجعتئر  القتئم  رما  كرة الهوتالض نرف  :هتن ع  الاللتط  الجعتئر  نر ًت  اله مرؼ
نطراؼ الدرالى الجتع  الالمجع  رمرتل رف طررؽ هدرؿ برص ثتلث رلما الاللرط الرهرهب رما عجتحهت 

حلح ا ثتر المهرهن  رما الجررم "   هت الوقت ل الرر  (2)همالرض المجع  رمرت رف ال رر الذ  نحتنتل الا 
: "سجراي رهاللؿ نمقه تد برص محترد لمهقررب نرف طر   الرحالم  الجعتئر ل نغر  اللمتح هتن ع  المحر  

ل ال   همررؼ آرر (3)لهمت نتلهوتالض رما ا ثتر العتبئ  رف الجررم ل نمًل    سعهتي العزاع الالاقع نرعهمت" 
"هقه   قرتـ برص ثتلث نتلهال رؽ نرف محتلح نطراؼ العزاع نغر  الالحالؿ سلا حؿ الد   ن ع هتهمرؼ 

رعه  نت عزارًت رالاجت نبرتحًت ررهنطالف رتدة نملقتت دائم  ك  راد االرة الالاحدة نال الجرراف نال زملي 
 .(4)الممؿ" 

تن  المتم  جه  اللتط  نال برص "سجراي رهـ قنؿ هحررؾ الدرالى الجعتئر  هرالؿ العر: ن ع هتالرمر هت النمض 
ههالا ر  رت برالط رتح ل النمالا ق  ااطراؼ االهحتؿ نتلجتع  الالمجع  رمرتل الااللهقتي نهـ لهلالر  ا ثتر 

                                                           

نكـر  ت ؿ قحررل الممرف    درال  اله حرؿ القتعالع  لحؽ  االهجتد سلا الاللتط  الق تئر  كحؿ ندرؿ لمعزارتت  (1)
 .50ل ص2016الهجترر ل الطنم  اااللال دار الكهب الالالثتئؽل نغدادل 

درال  مقترع "ل دار العه    -مالمر نبرؼ رم تف رند الحمردل "الاللتط  الجعتئر  الدالرات    سعهتي الدرتالى الم (2)
 .17ل ص2004المرنر ل محرل القتارةل 

درال     القتعالف اإلجرائ  الورعل "ل  -سنراارـ ررد عترؿل "الاللتط  الجعتئر  اللرم  ملهحدث  لحؿ المعتزرتت الجعتئر  (3)
 .5ل ص2001محرل القتارةل دار العه   المرنر ل ل

نطرالح  درال  مقترع ل  -نحمد محمد نراؾل المقالن  الر تئر     البررم  اإلللمر  الااعظم  الجعتئر  الممتحرة (4)
 .478ل ص2009ل جتمم  القتارةل دكهالراد
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العتجم  رف طتئو  مف الجرائـ اله  ههلـ ننلتطههت نال نالجالد رلقتت دائم  نرف نطرا هتل الهلما لهحقرؽ 
 .(1)"رما عجتحهت ردـ هحررؾ الدرالى الجعتئر ناداؼ محددة عص رمرهت القتعالف الرهرهب 

"الاللتط  الجعتئر  همهنر مف ندائؿ الدرالى الجزائر     القالاعرف العتظم   الر رؼ الدكهالر هتمر القت   نف  
د مف ناـ الاللتئؿ الملهحدث     عظـ الدرالى الجزائر  اله  هممؿ رما سعهتئهت    مرحم  الهحقرؽ م  لهتل اله  

 .(2)االنهدائ "

ل ااالؿ (3)الررى الدكهالر رام  مهالل  القت   نف الوقت ذاب    همرروت لماللتط  الجعتئر  سلا اهجتارف
 رذاب سلا همرروهت مف حرث المال الع الا رر رذاب سلا همرروهت مف حرث الغتر .

ال ه مرؼ ن ع هت: "عظتـ رلههدؼ الالحالؿ سلا اهوتؽ ن أوًل: تعريف الوساطة الجنائية من حيث الموضوع:
محتلح  نال هال رؽ نرف نبرتص نال نطراؼ الرلهمـز هدرؿ برص نال نكثر لحؿ المعتزرتت نتلطرؽ 
الالدر "ل )كمت همرؼ ن ع هت: "كؿ طررق  غرر هقمردر  لحؿ المعتزرتت نالالط  برص ثتلثل كتعت هحؿ ال قًت 

 لألال تع الممهتدة نممر   قت   الالاقم "(.

ه مرؼ ن ع هت: "ذلؾ اإلجراي الذ  نمالجنت رحتالؿ برص  الغاية: ثانيًا: تعريف الوساطة الجنائية من حيث
مف الغررل نعتي رما اهوتؽ ااطراؼل ال ع حد العهتر  لحتل  اال طراب اله  نحدثههت الجررم ل رف 
طررؽ ححالؿ المجع  رمرت رما همالرض كتٍؼ رف ال رر الذ  حدث لتل   ًل رف سرتدة ه ارؿ 

 رما اااداؼ اله  هلما الاللتط  لهحقرقهت.الجتع " حرث رركز اذا الهمررؼ 

هدرؿ برص ثتلث الذلؾ ن ؛سر تي نطراؼ العزاع هقاـل رماالاللتط      الي مت لنؽ ررى النتحث نف 
الركالف اد هت  لقنؿ هحرؼ العرتن  المتم  نتلدرالى الجزائر ل الذلؾ إلعهتئهت نتلطرؽ القتعالعر "الاللرط" 

 الهقررب نرف الجهتت العظر نرف المهرتحمرف.
 

                                                           

 .4رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
  الالقتعالفل الجتمم  اإلللمر ل رالـ الرمرس مقتنم  مع الدكهالر هتمر حتمد القت  ل نلهتذ القتعالف الجعتئ ل كمر  البررم (2)
 .ل اللتر  المتبرة حنتحتً 4/10/2018
 .42رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل صعقًل رف  (3)
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َانفصمَاألٔل
َراتٛحَانٕعاؼحَالُائٛح

َمتٓٛذَٔتمغٛى:

ههمرز الاللتط  الجعتئر  نرحتئص همرزات رف غررات مف ااعظم  الندرم  لحؿ المعتزرتتل الهجممهت    
المطنق     الهبررمتت المرهمو   نمض ااحرتف نكثر  ترمر   مف غرراتل الههمدد حالر الاللتط  الجعتئر 

 ال قًت لظرالؼ النمد اله  هطنؽ  رت الاللتط .

اللعهعتالؿ    اذا الوحؿ ذاهر  الاللتط  الجعتئر  نتلهطرؽ سلا رحتئص الاللتط  الجعتئر  الهمررزات رف 
 غررات مف ااعظم  المبتنه ل الالهمرؼ سلا حالر الاللتط  الجعتئر .

 كمت لعهعتالؿ هقررـ لعظتـ الاللتط  الجعتئر  نتلهطرؽ سلا ا راي المؤردة الااررى الممتر   لهذا اإلجراي. 

 نعتي رما مت لنؽ لرهـ هقلرـ اذا الوحؿ سلا منحثرف:

 .المنحث ااالؿ: رحتئص الاللتط  الجعتئر  الحالرات اله  همرزات رف غررات مف ااعظم  -
 .الجعتئر المنحث الثتع : هقررـ الاللتط   -
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َاألٔلادلثحجَ
َانتَٙمتٛضْاَػٍَغريْاَيٍَاألَظًحَادلتشاتٓحَخصائصَانٕعاؼحَالُائٛحَٔصٕسْاَ



الاللتط  الجعتئر  ننمض الرحتئص اله  همرزات رف غررات مف ندائؿ الدرالى الجعتئر   ههحؼ
الاللتط  الجعتئر  قتئم  رما حرر  ااطراؼل الالنحث  الااعظم  المبتنه ل حرث هظهر اذد الرحتئص نف  

 رف حؿ الد     ثالب القتعالفل الاال مت رمرزات رف اإلجرايات الق تئر  ااررى. 

عظرًا لهمدد الارهلؼ هجترنهت نترهلؼ الدالؿ المطنق  لهتل  ؛كمت الههمدد حالر الاللتط  الجعتئر  الهقلرمتههت
تط  الجعتئر  الحالراتل الاله  ههمرز نهت رف ااعظم  المبتنه  اامر الذ  د معت سلا هعتالؿ رحتئص الالل

 الاذا مت لعهعتاللت هوحرًل    ثلث مطتلب رما العحال الهتل :

 .: رحتئص الاللتط  الجعتئر المطمب األول -
 .حالر الاللتط  الجعتئر  المطمب الثاني: -
 . رز الاللتط  الجعتئر  رف ااعظم  المبتنه رهم المطمب الثالث: -
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َادلؽهةَاألٔل
 خصائصَانٕعاؼحَالُائٛح.َ

ندائؿ الدرالى الجعتئر ل اعتؾ المدرد مف الرحتئص اله  ههمرز نهت الاللتط  الجعتئر  رف غررات مف 
 الااعظم  المبتنه . الا  كتلهتل :

َانفشعَاألٔل
 انٕعاؼحَالُائٛحَإجشاءَغريَلعائٙ

كورعلت نتلنمد غرر الم لالؼ رف اللمط   رهمرز سجراي الاللتط  الجعتئر     نمض العظـ القتعالعر 
رطتي قدر نكنر مف الملتح  لممتلج  الال ع االجهمتر  اطراؼ العزاع ق   ر اإلمكتفل الاال مت دْ الق تئر  الا 

الاللرط الاال القتئـ نمممر  الهال رؽ نرف نطراؼ العزاعل ربهرط  الذلؾ اف   ؛(1)ررهمؼ رف اإلجرايات المتدر 
الاللتط   ذلؾ نف  ت مف رترج الجهتز الق تئ ل س ت   سلا كمت نع   رت نال رنتبر الالظرو  الق تئر . 

الجعتئر  قد ال ههال ر  رهت نمض ال متعتت المهطمن     الممؿ الق تئ  كتلملعر ل القد نبتر    ذلؾ رن  
 د مف اإلجرايات غرر الق تئر  نتلرغـ مف نف  م  الاللتط  الجعتئر  ه   رعل ل الالذ  ذاب سلا نف  الوقت الو

العرتن  المتم  ا  اله  هقهرحهتل الا  بمن  مف بمب اللمط  الق تئر ل حرث رطمؽ رما نر تي العرتن  
 .(2)المتم  ق تة الهحقرؽ االنهدائ 

مد مف اارمتؿ القتعالعر  اله  تط     الهبررع الوملطرع  ر  سجراي الالل الررى النتحث    اذا المقتـ نف  
 نحد الا  الق تئر ل اللمط  بمب مف بمن  المتم  العرتن  همهنرال هنتبرات العرتن  المتم      ملطرفل 

 اللمط  لاس االرهحتص الطنرم  الق تئ  الممؿ نحكـ العرتن  نر تي مركز الرهمال عل مكالعتههت
اللذلؾ  ؛منتبرة القتعالف مف لمطتههـ الرلهمدالف القتعالفل    الق تة مكتع  عوس لهـ نف   حرث الق تئر 

 رمكععت القالؿ نف الاللتط  الجعتئر      ملطرف ا  سجراًي ق تئرًت.

                                                           

 .40رتدؿ رم  المتععل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .49-48رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (2)
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َانفشعَانخاَٙ
 انٕعاؼحَالُائٛحَإجشاءَسظائَٙ

هقاـل الاللتط  الجعتئر  رما مندن حرر  اإلرادةل  ل رهحالر ممترل  الاللتط  سذا كتف قنالؿ الجتع  نال 
المجع  رمرت هحت ه ثرر اإلكراد نال الغمط نال الهدلرسل الرجب سرطتر نطراؼ العزاع نبكؿ كتمؿ نحقالقهـ 

رما الجتع  نال المجع  عظتـ ارهرتر ل الال رمكف  ر ت  اع هتالنرتف طنرم  رمؿ الاللتط  القالارداتل 
 (1)رمرت.

َانفشعَانخانج
 انتٕفٛكَػٍَؼشٚكَؼشفَحانجَ

نلتس الاللتط  الجعتئر  اال الهال رؽ نرف الجتع  الالمجع  رمرت رف طررؽ هدرؿ طرؼ ثتلث مف  سف  
الغرر "الاللرط"ل الهؤلس الاللتط  الجعتئر  رما  كرة الهوتالض حالؿ ا ثتر العتجم  رف الجررم  نرف 

لعظر نرف الجتع  الالمجع  رمرتل الهقاـل  كرة الهوتالض رما الحالار الالمعتقبتت مف رلؿ هنتدؿ الجهتت ا
الطر رف لحرف الهالحؿ سلا حؿ مهالا ؽ رمرتل الهمنر  كرة الهوتالض    الدرالى الجعتئر  مف اا كتر 

 . (2)ااعجمال نمرركر ل حرث همرؼ الهبررمتت ااعجمال نمرركر  عظتـ الهوتالض حالؿ االههتـ

ل رف نتق  اإلجرايات الالمجع  رمرت الالاللرط لثلثر  ااطراؼل الجتع  ن ع هتالههمرز الاللتط  الجعتئر  
 الجعتئر  كتلحمح الالهحتلح الالهحكرـ الاامر الجعتئ  الالهوتالضل الاله  همهنر ثعتئر  ااطراؼ.

العرتن  المتم  هلهمرف نمربد حمتر  الطوالل ل  ( مف قرار قتعالف حمتر  ااحداث نف  23القد نظهرت المتدة )
 .همتمهتإلالبرط  ااحداثل نال الاللرط لمهدرؿ 

َانشاتغانفشعَ
 ادلماتمَيفَانٕعاؼحَالُائٛحَ

رهمثؿ المقتنؿ    الاللتط  الجعتئر   رمت رهـ االهوتؽ رمرت نرف طر   الجررم  مف هدانررل الههحؼ اذد 
الهدانرر نتالرهرترر ل  تلجتع  رقاـل نهعورذات نترهرتردل الا  نذلؾ هرهمؼ رف المقالن  اله  هورض رما 

 ئ     ثلث حالر: الجتع ل الههمدد حالر الهمالرض الجعت

                                                           

 .12حنتح نحمد عتدرل المرجع اللتنؽل ص  (1)
 .54القت  ل المرجع اللتنؽل ضمهالل  رام   (2)
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نكتف منتبرة  الرقحد نت قرتـ الجتع  ند ع منمغ مف المتؿ لممجع  رمرتل لالايً  :الهمالرض المتل   -
 . (1)نؿ الد ع نـ رف طررؽ حالال تنـ رف طررؽ اللرطل لالاي نكتف عقدًا نـ نبرؾ مق

الرقحد نت قرتـ الجتع  ن داي رمؿ لحتلح المجع  رمرت نال لحتلح الجمتر ل  :الهمالرض المتد ل -
اذد الحالرة  الرهلـ اذا العالع مف الهمالرض     كرة الهمالرض المرع     القتعالف المدع ل سال نف  

هت قد هكالف لننًت لهجدد العزاعل رحالحًت    حتل  ردـ اقهعتع المجع  رمرت قد رمتب رمرهتل نع  
 . (2)ؿ الذ  قتـ نت الجتع نملهالى المم

ههمدد حالر الهمالرض الرمز  كمت    حتالت هقدرـ ارهذار بوال  نال كهتن   :الهمالرض الرمز  -
الههمثؿ اذد الحالرة  رمت رمع ل نال االرهراؼ الالعدـ رم ت حدر مف الجتع  مف لمالؾ بتئفل 

ا اإلجراي رمهنرد هحققت مف آثتر عولر  لدى المجع  رمرت مف مالاجه  منتبرة مع الجتع ل الاذ
 .(3)النمض حجر الزاالر     عجتح الاللتط  الجعتئر 

َانفشعَاخلايظ
 عشػحَاإلجشاءاخَ

حؿ العزاع رف طررؽ الاللتط  رهمرز نلرر  الهالحؿ سلا الحؿ الارهحتر الالقتل الا  نذلؾ هكوؿ  سف  
الهغلؿ الالقت الالححالؿ رما حمالؿ لررم  رل ًت لمعزارتت اله  همرض رما الق تي الاله  هلهغرؽ 

. الهحقرؽ اذد المرزة رهالقؼ رما مهترة الاللرط    سرجتد العقط  الاللط اله  رمهق  رعدات (4)نالقتهًت طالرم 
ااطراؼل ممهمدًا رما قدراهت المممر  الالمممر     الهرداـ نلتلرب اإلقعتع ملهغل الثق  اله  رهمهع نهت 

 لدى ااطراؼ. 

ارتت نلتط  سجراياههت الانهمتدات مف االنتب اله  لتردت رما لرر  رممر  الاللتط     حؿ العز  اللمؿّ 
 .(5)رف البكمرتت الق تئر ل المعح الاللرط الحرر     نف رهرذ مت رراد معتلنتً 

                                                           

 .56رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 371نلتم  حلعرف رنردل مرجع لتنؽل ص (2)
 2016( للع  4( مف قرار قتعالف رقـ )23/3. راجع المتدة )373نلتم  حلعرف رنردل المرجع اللتنؽ عولتل ص (3)

لحمتر  ااحداثل الاله  ابهرطت همهد الحدث هحت  متف مهالل  نمرد نهعورذ الهزاـ نال نكثر مف االلهزامتت المحددة    
 مح ر االهوتؽ.

 .71رلالة االاـل المرجع اللتنؽل ص (4)
 .71رلالة االاـل المرجع اللتنؽ عولتل ص (5)
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َانفشعَانغادط
 منٕردَآخشَنتغٛريَانُضاعَٔتذٚمَنهذػَٕٖالضائٛحَانٕعاؼحَ

هت ذلؾ نع   ؛سجراي سرجتن  مقترع  نتإلجرايات اله  ههنمهت الهرئتت الق تئر  ن ع هتهالحؼ الاللتط    
نؿ مكف مف سرجتد ل  همعح لمط  هلررر العزاع لألطراؼ مف رلؿ  هح المجتؿ لمهوتالض الالحالارل الذ  ر  

قدـ رد  مؿ اجهمتر     مالاجه  جنر ال ررل النطررق  نررى سرتدة نعتي اللط اجهمتر  هحتلح ل كمت ه  
 .(1)ثقؿ سجرايات المحتكم  الهقمردر  مهجعنرفالجررم ل 

َانغاتغانفشعَ
 انغشٚح

هت هه مف عحرنًت مف اللرر  نرف اا راد الالحرص رما ردـ عبر كؿ مف رحتئص الاللتط  نر ًت نع  
رحت ظ رما  ن فْ سذ رهممد نطراؼ االهوتؽ  لمت رهممؽ نتلعزاع البرط اللرر  رجب نف ركالف نتهوتؽ الاللتط 

جراياههت    سطتر مف اللرر   .(2)الاللتط  الا 

 الوحؿ رلؿ مف ذلؾ رما دنكّ  نتللرر ل القتعالف الورعل   قد نرذتالمف نمثم  الهبررمتت اله  
 قرار ررلؿ لمعزاع الاللتط  عظتـ هنع  رقرر الذ  القت   نف   رما المدعر  الملطرة قتعالف مف (6131)

الالقتعالف ااردع  حرث   .اللرر  نمندن الهزامت ن رالرة الرذكرد لمهمهت رللت مف لت رال ح الاللرط همررف
 نع ت رما ـ2006 للع  (13) رقـ ااردع  المدعر  العزارتت لهلالر  الاللتط  قتعالف مف 8 المتدة عح ت

 ن  نمتـ نطراؼ مف هعتزالت مف  رهت هـ نمت نال نهت االحهجتج رجالز الال لرر  الاللتط  سجرايات همهنر"
 اإلجرايات قتعالف مف (1005) المتدة عح تكذلؾ القتعالف الجزائر  حرث   "لكتعت جه  ن  نال محكم 
 ".الغرر سزاي اللر نحوظ الاللرط رمهـز " نفْ  رما 08/09 رقـ الجدرد الجزائرر  الاإلدارر  المدعر 

 

 

                                                           

بعرف لعتيل اللمرمتف العحال ل "الاللتط  الجزائر  عمالذج لمهحالؿ مف ردال  رقتنر  سلا ردال  سحلحر "ل عبر نالالط   (1)
 .2017مالقع محتمتة عتل 

  متجلهرر غرر معبالرةل كمر  الدرال     القتعالف المقترف"ل رلتل -نهبرـ نالجمم ل "العظتـ القتعالع  لماللتط  القتعالعر  (2)
 .27ل ص2012الحقالؽ الالممالـ اللرتلر ل جتمم  همملتفل 
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مرد الاللرط سلا كؿ طرؼ مف نطراؼ العزاع مت ر   الذانت نمض الهبررمتت سلا الهبدرد رما  رالرة نفْ 
سلا معع الاللرط مف االحهوتظ نحالرة رف همؾ المذكرات الالملهعدات  س ت  ً  لمف مذكرات الملهعداتقدمتد 

هحت  طتئمت الملؤاللر  القتعالعر  مع الهزامت نمدـ  س بتي مت رحؿ سلا رممت مف مممالمتت برحر  رف 
د هلننت سذارههت عظرا لرحالحر  الملتئؿ اله  قد هثتر نثعتي الاللتط  المت ق  ؛الرحالم  نمعتلن  الاللتط 

مف رلؿ اذا االلهزاـ  رجالز هجتالزد اللكف نمالا ق  ااطراؼ  رندال نف  ال  لمف ن رارل  قد همحؽ نتلرحاـل
 .(1)هعتزلهـ رف حقهـ    الحوتظ رما لرر  المعتقبتت اله  دارت نثعتي رممر  الاللتط 

رلهثعا  نع تمر  الاللتط ل سال نتلرغـ مف نامر  المممالمتت المرارتة لرر  المعتقبتت اله  دارت نثعتي رم
 مت رم : تمعه

 أول: عدم مراعاة واجب السرية في مواجية النيابة

ركالف لت  هطمب مف الاللرط هقرررًا موحًل رف طنرم  مهمهت دالف نفْ  سذ رجالز لمعرتن  المتم  نفْ  
 الرعهقد النمض. (2)الا ؽ الرحاـل رما ذلؾ نـ ر  الا حؽ االحهجتج    مالاجهههت نالاجب اللرر ل لالايً 

المممالمتت اله  ردل   كمت نف  رجمؿ اذا القرد رما اللرر  مف الاللرط مجرد ممتالف لمعرتن ل اذا اامرل سذ 
االلهزاـ نتللرر   ؤثر رما قرار العرتن     الدرالى الجعتئر . الررى اذا الرن  نف  ه نهت الاللرطل رمكف نفْ 

ل الال رمهد سلا الاللتط العزاعل اللمالكهـ    رممر   ربمؿ المممالمتت المهحم  نتلحرتة الرتح  ن طراؼ
هؤثر رما قرار العرتن     هحررؾ الدرالى الجعتئر ل  المممالمتت اله  رقدمهت الاللرط لمعرتن ل الاله  رمكف نفْ 

 .(3)نال ردـ هحرركهت مثؿ المممالمتت المهممق  نمدى الهمداد الجتع  لمه ارؿ االجهمتر 

الررى النتحث  رالرة احهوتظ الاللرط نتلمممالمتت اله  هرص نطراؼ العزاع الالحوتظ رما برط اللرر ل 
الردـ سلزامت نإدالي اذد المممالمتت سلا العرتن  المتم ل رتح     المممالمتت المهممق  نتلحرتة البرحر ل 

 الاله  ال هؤثر رما مجررتت الدرالى الجزائر . 

 

 
                                                           

 .107ل صالمرجع اللتنؽرتلر نف محمد لمرد نتنحرؿل  (1)
 .107رتلر نف محمد لمرد نتنحرؿل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .26نبرؼ رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (3)
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 سرية في حالة الجرائم الخطيرةعدم مراعاة واجب الثانيًا: 

رعد هححؿ الاللرط رما ن  مممالمتت رف جرائـ رطررة البرك  الالقالع نثعتي محتدثتت  
ربرر المجع  رمرت سلا ارهزامت  الاللتط ل الهرجع المم     ذلؾ سلا هالقع القالع جرائـ ملهقنمر  رطررة ك فْ 

الرعنغ  رمرت     لالع ن  جرائـ نررىقهؿ الجتع .  تلاللرط اعت رررج رما الاجب اللرر  نهدؼ معع الق
 .(1)ررطر العرتن  المتم  نهذد المممالمتت اذد الحتل  نفْ 

( مف قتعالف حمتر  ااحداث    هحدرد عطتؽ 23الوملطرع  ذلؾ    عص المتدة ) الم ب رِّعالقد هوتدى 
 الاللتط     جرائـ المرتلوتت الالجعح  قط.

َادلؽهةَانخاَٙ
َٔتمغًٛاتٓاَصٕسَانٕعاؼحَالُائٛحَ

عظتـ ندرؿ لحؿ العزارتت الدرًت مف  ن ع هتههمرز الاللتط  نهطالرات الهعالرهت الررجع اللنب    ذلؾ 
رجتنرتت هظهر    العهتئج اله  رجعرهت كؿ مف رلمؾ طررؽ الاللتط ل الهمؾ ا  المرزة اله  رهمرز ن مزارت الا 

الهلترر مت ربهدد المجهمع الدالل  مف هقمنتت جممههت ه جتر  الحرارتت اله  ههلـ نهت الملقتت الداللر  
 .(2)الهحالالتل الاال مت الهمـز هعالع الاللتط  الهطالرات

 اللعهعتالؿ    اذا المطمب نرتف حالر الاللتط ل الناـ الهقلرمتت الرتح  نهت الذلؾ كمت رم :

َانفشعَاألٔل
َصٕسَانٕعاؼح

دراجهت  هحت حالرة الاحدةل همرؼ نتلاللتط  رمكف هحعرؼ الغتلنر  المظما مف حالر الاللتط  الجعتئر  الا 
ممظـ الق ترت اله  همتلج رف طررؽ الاللتط  هرلؿ لماللرط لممر   ق تة الحكـ نال  ذلؾ نف   ؛الموال  

رما نف ااحؿ نف هقاـل  ل1983مترسل  16-14المعمقدة     دت عدالة طالكرالالقد نكّ العرتن  المتم . 
مد الححالؿ رما مالا ق  نطراؼ العزاع.   ًل جهتت الق تي نإحتل  ممؼ الق ر  سلا جه  الاللتط  ن

                                                           

 .198رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 -االاـ رلالةل "الاللتط  ندرؿ لحؿ العزاع الهطنرقتههت    الوقت اإلللم  القتعالف اإلجرايات المدعر  الاإلدارر  الجزائر  (2)

ل ص ص 2012ل    الممالـ اإلللمر  هرحص بررم  القتعالفل الجزائرل ع "ل نطرالح  لعرؿ بهتدة دكهالراددرال  مقتر 
99-100. 
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ل (1)الورعل  حالرة نررى مف الاللتط  رطمؽ رمرهت الاللتط  المحهوظ نهت الم ب رِّعرف ذلؾ  قد الهحدث 
 ال رمت رم  هوحؿ لكل العالررف:

َلوساطة المفوضة: اأولً  

رما هوالرض العرتن  رقحد نتلاللتط  الموال   الاللتط  اله  ههـ نممر   الهرئتت ااامر ل نعتًي 
اللهلالر   ل(2)المتم  نال ق تة الحكـل لهت نحؿ العزاع الدرًتل الذلؾ رف طررؽ سرلتؿ مموتت الق ترت سلرهت

 (3)الرحالم  نرف المجع  رمرت الالجتع .

الاللتط  الموال   ههـ نعتي رما الكتل  ق تئر  الهحت الرقتن  الق تئر . حرث رمترس  ذلؾ نف  ره ح مف 
ل  قه ا الهوالرض المرالؿ لت مف قنؿ العرتن  المتم  نال ق تة الحكـ نحؿ العزاع الدرتً الاللرط مهمهت نم

ذلؾ  ؛الالاقع اامر نف الاللتط  الجعتئر  نهذا الالحؼ هعدرج    لرتل  العرتن  المتم  سزاي الدرالى الجعتئر 
الاللتط  نمقه ا نغمب الق ترت هحتؿ لماللتط  هكالف    حالزههتل المف ثـ هحهوظ نتلرقتن  رما سجراي  نف  

 (4)لمطههت    ملئم  هحررؾ الدرالى مف ردمتل ال قًت لمت رلور رف الاللتط  مف عهتئج.

محط   رز الهحور  لمق ترت اله  هر ع  ن ع هتالرمكف هبنرت العرتن  المتم     الاللتط  الموال   
هت المرهح  ت نع  كم لإلجرايات الاللتط  الجعتئر ل  ه  المرهح  نهحدرد الق ترت اله  هرلؿ لماللطتي

مت رلور رف الاللتط  مف عهتئجل ه لرلًت رما نتهرتذ القرار العهتئ     ب ف الالاقم  محؿ العزاع ال قًت لِ 
مح ر الاللتط  الذ  رقدمت الاللرط سلرهتل الاذا مت د ع غتلنر  الوقهتي الورعلررف سلا الحؼ الاللتط  

 .(5)سحدى نبكتؿ الحوظ هحت برط الهمالرض ن ع هتالموال   

 حمتر  مربد مف لكؿ ااحداث عرتن  قنؿ مف هوالرض رما عتيالههـ الاللتط  الموال       ملطرف ن
 الالمجع  الحدث نرف مت النتلهوتالض الدرتً  الجزائ  العزاع لحؿ الاللطتيل نحد نال ااحداث برط  نال الطوالل 
 لعرتن  نف رما  عص الاللتط ل نمممر  لمقرتـ نهـ االلهمتع  رمكف الذرف الاللطتي القتعالف رححر اللـ .رمرت

                                                           

 المت نمدات.  39نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .564نحمد محمد نراؾل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .469محمد حكرـ حلرف الحكرـل المرجع اللتنؽل ص (3)
 .40نبرؼ رمحتف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (4)
ملهحدث  الندرم  لحؿ المعتزرتت الجعتئر  الالمجهممتتل  مجم  رتدؿ راللؼ رند العن  البكر ل الاللتط  الجزائر  اللرم  (5)

 .81ص ل2011ل 9الكال   لمممالـ القتعالعر  الاللرتلر ل المدد 
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 رنترة موهاـل نف   العرى الاللطتيل نحد نال الطوالل  حمتر  نمربد نال ااحداث نبرط  االلهمتع  ااحداث
 الوملطرع  ااحداث حمتر  نب ف نقتعالف القرار مف (1)  قرةل  (23) المتدة    الالارد " الاللطتي حدن"

 نحؿ ه معا مجهممر  مجتلس نال مراكز نال جممرتت نال ارئتت نال تً نبرتح نال اً ن راد ه مفر نف رمكف
 .ااطوتؿ بؤالف نمرهمؼ المرهح  المجهممر  العزارتت

 اف   ؛الوملطرع  اعت لـ ركف مال قًت    ررض الاللتط  مف قنؿ العرتن  المتم  الم ب رِّع الررى النتحث نف  
همرض الاللتط  مف قنؿ مهالل  نمر  اارررة ا  مف هممؾ الدرالى الجزائر ل  كتف مف نتب ناللا نفْ 

الحدث نال مربد حمتر  الطوالل ل نال نحد الاللطتي المتممرف    لجتف اإلحلح نال برط  ااحداثل  كرؼ 
 همرض الاللتط  مف قنؿ العرتن  رما العرتن  )طر   العزاع    الدرالى الجزائر  العرتن  المتم  الالحدث(.

احداث نإرلتؿ الممؼ سلا الجه  اله  ارهترات الكرؿ العرتن  لمقرتـ الههـ الاللتط  نهذد الحالرة نقرتـ عرتن  ا
عهترههتل الالاللتط  نهذد الحالرة هجر  نعتي رما الكتل   حه انتلاللتط  لههاللا سدارة الاللتط  مف ندارههت ال 

ه معح لماللرط لالاي نكتف برحًت طنرمرًت نال ممعالرًتل الههـ هحت رقتن  عرتن  ااحداثل سذ رمترس الاللرط 
 .(1)مهمهت الهال رقر  نمالجب الهوالرض المرالؿ لت مف عرتن  ااحداث

نهحدرد الق ترت اله  رمكف سرلتلهت لماللرطل كمت هحهوظ نتلرقتن  رما  عرتن  ااحداث هنقا ا  المرهح  
م  هحررؾ الدرالى الجزائر  مف ردمت رما  الي العهتئج يسجرايات الاللتط ل اللهت لمط  نحث مدى مل

 .(2)الاللتط المهحقق  مف 
عرتن  ااحداث هحهوظ لعولهت نتلقرتـ نكؿ  عظرًا لحداث  هجرن  الاللتط      ملطرفل  إف   نع ت الررى النتحث

مت رهممؽ نمال الع الاللتط ل الال هقاـل نإحتل  ن  ممؼ ا  جه  مجهممر  إلجراي الاللتط  نتل  تلهجرن  
 الوملطرعر  نحتج  سلا آلرتت الرهرتر الاللطتي الهدررنهـ.

 الوساطة المحتفظ بيا )الستئثارية(ثانيًا:  

 ل همهد نهت  لعوراد العرتن  المتم  نحقهت     سدارة الاللتط  الجعتئر رقحد نتلاللتط  المحهوظ نهت ا
ع   مت هقهحر    ذلؾ رما نحد نر تئهتل الا  ههحقؽ    جمرع مراكز سلا برص آرر كتلاللرطل الا 

 .(3) المدال  الالقتعالف اله  عب ت     رعلت مؤرراً 

                                                           

.40رند الحمردل المرجع اللتنؽل صرم تف نبرؼ  (1)
.26مدحت رند الحمرـ رم تفل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .521نلتم  حلعرف رنردل المرجع اللتنؽل ص (3)
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حؿ المبتكؿ نطررق  سعلتعر ل الهحقرؽ الههدؼ الاللتط  المحهوظ نهت سلا الهوترؿ مع المالاطف مف نجؿ 
الهقترب نرف المالاطف الااجهزة الممعر  نبؤالف المدال ل المف اعت  قد نطمؽ جتعب مف الوقت رما الاللتط  

 .(1)محطمح ردال  الهقررب
    ملطرفل هلهردـ العرتن  المتم  الاللتط  المحهوظ نهتل حرث همرف ر ال عرتن   نع تالهجدر اإلبترة 

ل لعرتن  2018النحلب الهقررر اإلححتئ  عحؼ اللعال  لمتـ  للرط    رممر  الاللتط ااحداث كال 
هـ  الاللتط ل نإجرايمف المتـ  ااالؿ%( مف الق ترت الالاردة رلؿ العحؼ 34مت علنهت ) ااحداثل نف  

( 365الاللتط  رلؿ الوهرة المذكالرة ) اتسجرايحرث نمغ ردد  سعجتزد مف رلؿ العرتن  المتم  كاللرطل
 .(2) ( ق ر  الاردة1075اللتط  مف نحؿ )

َانخاَٙانفشعَ
َتمغًٛاخَانٕعاؼحَالُائٛح

عظرًا لحداث   كرههتل الهمدد معتاج الجهتت  ؛الاللتط  الجعتئر  نبكتؿمف الحمب اإللمتـ نجمرع 
اله  هنتبر نرمتؿ الاللتط ل الكذلؾ همدد الارهلؼ هجترب الاللتط  نترهلؼ الدالؿل النتلهتل  مف الحمب 

عمت معتاج داللر  مهمددةل اللالؼ عال ح عمتذج رف اذا الهقلرـ رما  الحدرث رف عهج دالل  الاحدل الا 
 العحال الهتل :

 طبيعةأول: التقسيم من حيث ال

هعقلـ الاللتط  الجعتئر  مف حرث الطنرم  سلا ثلث حالرل الا  اللتط  ق تئر ل اللتط  اجهمترر  
 هحت رقتن  ق تئر ل الاللتط  اجهمترر ل ال رمت رم  هوحؿ لكؿ معهت:

 الوساطة القضائية -1

الرقحد نهت همؾ الحالرة اله  ههـ رف طررؽ هدرؿ نر تي العرتن  المتم  نال الق تيل حرث رقاـل 
اذا العمالذج مف الاللتط  غرر معهبر     سال نف   لال الق تئ  نمنتبرة مهم  الاللتط  نرف ااطراؼالم 

                                                           

 .472محمد حكرـ حلرف الحكرـل المرجع اللتنؽل ص (1)
الحتدر نهتررخ  ملطرفل  ل2017الهقررر اإلححتئ  لعرتن  ااحداث    مكهب العتئب المتـ لمرنع ااالؿ مف المتـ  (2)

12/6/2017. 
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الهبررمتت اإلجرائر  اله  ه رذ نمندن الهقلؿ الاللتط ل الا  نذلؾ هحـر رما نر تي العرتن  المتم  
 .(1)الحتؿ     رعلتمنتبرة مهم  الاللتط ل الكذلؾ هحـر رما الاللطتي منتبرة اارمتؿ الق تئر  كمت اال 

 نع تنمت    الهبررع الوملطرع   قد نجتز لم ال عرتن  ااحداث لمب دالر الاللرط    رممر  الاللتط ل سال 
ال رهمهع ن   لمط  لغرض حؿ ممرف رما طر   العزاعل نؿ رعححر دالرد    محتالل  هقررب الجهتت 

 العظر لمهالحؿ سلا حؿ ر ع حد لهذا العزاع. 

 تحت رقابة قضائية:وساطة اجتماعية  -2

رقحد نهذد الحالرة مف حالر الاللتط  همؾ اله  ههـ رف طررؽ هدرؿ نبرتص مف رترج ااجهزة 
لالاي نكتعالا نبرتحًت طنرمررف نال جممرتت نامر ل الذلؾ رف طررؽ سحتل  الق ر  نممر   العرتن   لالق تئر 

 تيل حرث ركالف لمعرتن  المتم  هقدرر المتم . الههـ اذد الحالرة هحت سبراؼ الرقتن  العرتن  المتم  نال الق
القتئمرف  اف   ؛نتلهتل  ا  اللتط  اجهمترر  ل(2)عجتح الاللتط     سحدار قراراات نب ف الدرالى الجعتئر 

 الاللطتي الجعتئرالف. ـفل ال رعهمالف لألجهزة الق تئر ل الارمرهت نبرتص رتدرال 

ل رحؽ لعرتن  ااحداث سحتل  ـ2016( للع  4مف قرار رقـ ) (23)ال   الهبررع الوملطرع     المتدة 
 لمقرتـ نتلاللتط  هحت سبراؼ عرتن  ااحداث. االجهمترررفممؼ العزاع سلا نحد الاللطتي 

 وساطة اجتماعية -3

رقحد نتلاللتط  االجهمترر ل همؾ الحالرة اله  ههـ نمردًا رف ااجهزة الق تئر  رف طررؽ هدرؿ 
رجتد حمالؿ  لنتاحرتي المبهالد لهـ نحلف اللررة لمهال رؽ    المعتزرتتنمض اابرتص القتطعرف  الا 

الرهـ ارهرتر الاللطتي المهطالررف مف لكتف ااحرتي ذال  الكوتية  للممبكلت اله  ههـ    محرط الجررة
الالذرف رهمهمالف نتحهراـ الالع    المحرط اللكع  مف نلتهذة الجتممتت الااطنتي الالمثقورف الالمهرححرف 

 .(3)الرجتؿ الوكر الالق تة الرجتؿ البرط 

 

                                                           

 .72رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .52سنراارـ ررد عترؿل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .73رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (3)
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 ثانيًا: التقسيم من حيث التنظيم
اااللا اللتط  همقتئر ل الالثتعر  اللتط معظم ل  ؛سلا حالرهرفرمكف هقلرـ الاللتط  مف حرث الهعظرـ 

 ال رمت رم  هوحرؿ ذلؾ:
 الوساطة التمقائية: -1

 رقحد نتلاللتط  الهمقتئر ل همؾ الحالرة اله  رقاـل  رهت اابرتص المكموالف نتلهحقرؽ )العرتن 
نال البرط ( نإجراي الهال رؽ نرف الرحاـل نمد الححالؿ رما مالا قههـ رما الهوتالض إلعهتي العزاعل دالف  

هدرؿ برص نال جه  هرهص نمهم  الهال رؽ. الهمهنر الاللتط  آلر  هلهمممهت العرتن  المتم  الالبرط  
  الملنلتههت لمنتبرة الظروههتل حرث رقدر البرص القتئـ نمنتبرة سجرايات الدرالى مف ظرالؼ الق ر

مدى سمكتعر  الهالحؿ سلا حؿ رف طررؽ الاللتط ل الررجع ذلؾ حلب جلتم  الجررم  الال ررل المدى 
نثر اذا الهحتلح    معع رالدة الجتع  سلا  لموتً رقدر  الجالد  رص حقرقر  لمهوتالضل كمت رجب نفْ 

 .(1)الجررم  مرة نررى
 الوساطة المنظمة: -2

له  ههـ رف طررؽ نجهزة مرهح  نتلهال رؽل المثتؿ ذلؾ رقحد نتلاللتط  المعظم  همؾ الحالرة ا
الاللتط  الموال       رعلتل الاله  ههـ رف طررؽ سحتل  الق ترت مف العرتن  المتم  سلا جممرتت ملتردة 

 الاذد ا  الحالرة الغتلن     الهبررمتت المقترع . لالمجع  رمرهـ نال اللرط طنرم  لرهاللا سعهتي العزاع
 حالر الاللتط  ملمح     ملطرف رنر لجتف اإلحلح. الرالجد لهذد الحالرة مف

 بالوساطة الُمَشرِّعثالثًا: من حيث اعتراف 
اااللا اللتط  رلمر ل الالثتعر  اللتط   ؛نهت سلا حالرهرف الم ب رِّعمف حرث ارهراؼ الاللتط  هعقلـ 

 )رر ر ( غرر رلمر ل ال رمت رم  هوحرؿ ذلؾ:
 الوساطة الرسمية: -1

رقحد نتلاللتط  الرلمر ل همؾ الحالرة اله  ههـ    سطتر الدرالى الجعتئر ل الرعظـ نحكتمهت قتعالف 
الجعتئ  لمعرتن  المتم  سحتل  الدرالى الجعتئر  لماللتط ل الرهرهب  الم ب رِّعاإلجرايات الجعتئر ل حرث رجرز 

 .(2)رما عجتحهت الحوظ اإلدار  لمق ترت الجعتئر 

مف قرار  (23)الذلؾ ال ؽ المتدة  لـ قتعالعًت لهتوملطرع  نتلاللتط  الرلمر  حرث عظّ ال الم ب رِّعالقد نرذ 
اذا القتعالف لـ رهـ ارهمتدد    قطتع غزة  سال نف   لل النرف نحكتـ الآلرتت هطنرقهتـ2016( للع  4رقـ )

 نحكـ الال ع اللرتل  الاالعقلتـ.

                                                           

 المت نمدات. 27محمد لتم  البالال المرجع اللتنؽل ص (1)
 .74رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (2)
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 الوساطة غير الرسمية:  -2

الرقحد نتلاللتط  غرر الرلمر  نعبط  الاللتط  االجهمترر  اله  همترس رف طررؽ مجتلس الحمح 
المر ر  المعهبرة    المجهممتت الررور  الالندالر  رف طررؽ رؤلتي القنتئؿ الذرف رهاللالف حؿ المعتزرتت رف 

 ملهالىل الرما طررؽ هطنرؽ اارراؼل الهعهبر مجتلس الحمح المر ر     المدرد مف الدالؿ اا ررقر 
مع الق تي  تً الالطف المرن ل الاله  هبكؿ نرئتل  زرمتي المبتئر الالقنتئؿل الاله  همد قتلمًت مبهرك

 .(1)الحكالم 

 -كذلؾ    دالؿ الالطف المرن –رلمر  مطنق   مًل     ملطرف ال غررالررى النتحث نف الاللتط  
الالمتدات المبتئرر     اعهبتر الالالط  غرر الرلمر ل  ؼمعتخ المجهمع الذ  رلالدد المر حرث رلتاـ 

الرالجد ردد مف الهرئتت القتئم  ندالر الاللتط     المجهمع الوملطرع  مثؿ رانط  رممتي  ملطرفل الاإلدارة 
 المتم  لبئالف المبتئر الاإلحلح.

 رابعًا: تقسيم الوساطة الجنائية من حيث أسموب مباشرتيا

اااللال الاللتط  المنتبرةل الالثتعر   ؛حرث نلمالب منتبرههت سلا حالرهرف هعقلـ الاللتط  الجعتئر  مف
 الاللتط  غرر المنتبرةل ال رمت رم  هوحرؿ ذلؾ:

 الوساطة المباشرة: -1

رهـ الهوتالض    ح الر طر   العزاع الالاللرطل  هوهرض اذد الحالرة مف حالر الاللتط  الجعتئر  نفْ 
رلقتت دائم  نرف نطرا هت كمعتزرتت االرة الالجررة. الا     الغتلب هكالف    المعتزرتت اله  هالجد 

الههحدد اذد الحالرة لماللتط  الجعتئر  مف المرحم  الهمهردر  اله  رقاـل  رهت الاللرط نتالهحتؿ نرف نطراؼ 
ذا همذر االهوتؽ رما ذلؾ رمج  الاللرط سلا الحالرة الثتعر   الرحالم  للهوتؽ رما  رقد اجهمتع نرعهمتل الا 

 لجعتئر ل الا  الاللتط  غرر المنتبرة.مف الاللتط  ا

 

 
                                                           

غرر  نطرالح  دكهالرادلر الرهـ سدررسل العظرر  المتم  لمحمح    القتعالف الجعتئ ل درال  ه حرمر  هطنرقر  مقترع ل  (1)
 المت نمدات. 90ل ص1979  القتارةل معبالرةل جتمم
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 الوساطة غير المباشرة: -2

 ا  حالرة الاللتط  الجعتئر  اله  رقاـل  رهت الاللرط نتلهوتالض مع طر   العزاع كل رما حدةل
دالف لقتئهمت منتبرةل حرث رمهق  الاللرط مع كؿ طرؼل الرهـ هحدرد طمنتت كؿ طرؼل الركالف الو ؿ  

لماللرط    الهالحؿ سلا حؿ مهالا ؽ رمرت مف رلؿ لقتيات معوحم  نرف الاللرط الااطراؼل نال مف رلؿ 
تلنًت مت رر ض مكتهنتت نال رنر الهتهؼ. الرقهحر هطنرؽ اذد الحالرة    الغتلب    جرائـ المعؼل الاله  غ

الررهص الاللرط نهحدرد طررق  الهالحؿ سلا حؿ نتلعظر سلا طنرم  العزاع  ل رهت المجع  رمرت لقتي الجتع 
الالملق  نرف الطر رف مف رلؿ المحتدثتت الهمهردر  لماللتط ل رعدمت ربمر نر ض نحد ااطراؼ لقتي 

 .(1)ا رر نلنب نرمتؿ رعؼ هحققت مف جتعنت

َادلؽهةَانخانج
 ٛضَانٕعاؼحَالُائٛحَػٍَاألَظًحَادلشاتٓحَذلامتَ

ردة طرؽ ندرم  لحؿ العزارتتل العظرًا لمهبتنت الابهراؾ الهدؼ نرف اذد الطرؽل كتف ال ند  لالجالدعظرًا 
 الذلؾ كمت رم : لمف الهمررز نرف كؿ معهتل معمًت لمنس الالرمط

َانفشعَاألٔل
َانتًٛٛضَتنيَانٕعاؼحَٔانتحكٛى

رمكف الهمررز نرعت النرف الاللتط ل حرث  حه اموهاـل الهحكرـ    القتعالف  سلاندارً  ال ند مف الهمرؼ 
"عزالؿ نطراؼ العزاع رف االلهجتي سلا ق تي الدالل  الالهزامهـ نطرح العزاع رما  :ن ع ترمرؼ الهحكرـ قتعالعرًت 

 "  ل الرمهنر الهحكرـ اللرم  هقمردر  الممرال      مرهمؼ الهبررمتت (2)محكـ نال نكثر لحلـ العزاع نحكـ ممـز
 .(3)كحؿ ندرؿ لهلالر  العزارتتالمرنر  الالغرنر  

 ال رمت رم  ررض االجت االهوتؽ الاالرهلؼ نرف الاللتط  الالهحكرـ:

 أوجو التفاق بين الوساطة والتحكيمأوًل: 

                                                           

 .75رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .7-6ردد مزدالج  2008 درلمنرمحطوا الهرابل "مالقع عظتـ الهحكرـ    الهبررع المغرن " ل مجم  درالاف المظتلـل  (2)
اإلدارر ل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل جتمم  رند القتدر ررتح ل الحمح الالاللتط  كطررقهرف ندرمهرف لحؿ العزارتت  (3)

 .33ل ص2016همملتفل الجزائرل  -ننال نكر نمقترد
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 مف الاللتط  الالهحكرـ مف الاللتئؿ الندرم  لمهقت   الرلم  كعظتمرف قتعالعررف. مد كؿ  ه   -
سرمتؿ نحكتمهمت االلهمتع  نطرؼ ثتلث محكـ نال اللرط نال ارئ  محكمرف نال جممر   اللرمهتف رلهمـز -

 اللتط .
 همت مف الاللتئؿ اللررم     حؿ العزارتت.ههوؽ الاللتط  الالهحكرـ    نع   -
نمد همت قد رعههرتف نتهوتؽ رحرر حتئزًا لحجر  الب ي المق    رت    نع   ههوؽ الاللتط  الالهحكرـ -

 .(1)ت مف قنؿ القت  الهحدرؽ رمر
معهمت رر ع رعد ممترل   كلً  مف الاللرط الالمحكـ لرلت ر الرف    الجهتز الق تئ  لمدالل  النف   كؿ   -

 . (2)مهعهت لبرالط الاحدة ا  المال الرر  الااللهقلؿ الالحرتد
 أوجو الختالف بين الوساطة والتحكيمثانيًا: 

ررهترالا    رلقتههـ القتعالعر   ن فْ الهحكرـ عظتـ لهلالر  العزارتت الرمهرؼ نمالجنت اطراؼ العزاع  نف   -
الركالف نعهرج  ممزمًت اطرا تل  لنبرتحًت لرلالا لهـ حو  رلمر  لروحمالا    العزاع القتئـ نال المحهمؿ

نمت الاللتط   ه  آلر  نرلقر  القتعالعر  الاجهمترر  ندرم  رف آلر  الهقت   ههدؼ سلا  ض العزاع رف 
ل الرممؿ رما ملتردة نطراؼ العزاع رما الهوتالض  (3)طررؽ هدرؿ برص ثتلث محترد "الاللرط" 

  راي الاللرط الحماللت حو   رض الهقررب الجهتت العظر الررض المنتدرات الهقدرـ الحمالؿ اللرس
نال جنر نال الالر  رما نطراؼ العزاع مت لـ رهنعالات    اهوتؽ الحمح نرعهـ الالذ  اال ثمرة الاللتط   

 . (4)العتجح     هحقرؽ غترتههت
المحكـ نال ارئ  الهحكرـ رممكتف لمط  اهرتذ القرار نمت  رمهنر الهحكرـ مف حرث عهرجهت ممزمًت اف   -

االلهزاـ    الاللتط  عتنع مف ااطراؼ المعلجـ مع محتلحهـ الال  النتلهتل   إف   ل (5)مكهتالاللرط  ل رم
الحكـ نطنرمهت ممـز  االلهزاـ    الهحكرـ عتنع مف نف   رهمترض الممتررراـ المال الرر     حرف نف  

 .(6)اطراؼ العزاع 

                                                           

 .86ص المرجع اللتنؽلرلالة االاـل  (1)
ررر  رند الوهتح النهتعالع ل "الاللتط  كاللرم  ندرم  لوض المعتزرتت المدعر  الالهجترر ل الطنم  الثتعر ل دار العه    (2)

 .59ل ص2012ل المرنر ل القتارةل محر
نكـر قحررل "الممرف    درال  اله حرؿ القتعالع  لحؽ االلهجتي سلا الاللتط  الق تئر  حؿ ندرؿ لمعزرتت الهجترر "ل  (3)

 .67ل ص2016جتمم  العهررفل دار الكهب الالالثتئؽل نغدادل 
 .30ل ص1983نحمد ننال الال تيل "الهحكرـ االرهرتر  الاإلجنتر "ل معب ة الممترؼل االلكعدرر ل الطنم  الرانم ل  (4)
جمور مبرمشل "الهحكرـ    المقالد اإلدارر  الالمدعر  الالهجترر "ل معبالرات زرف الحقالقر ل الطنم  اااللال حردا القدر ل  (5)

 .43ل ص2009
 .7ل ص2009الالاللتط "ل مجم  البتب الاللرطل المدد الثتع ل نغلطس م مالف محتمردل "الهحكرـ  (6)
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َانفشعَانخاَٙ
َانتًٛٛضَتنيَانٕعاؼحَٔانصهحَالُائَٙ

رقاـل مقتمهـ إلعهتي  فْ : "رنترة رف اهوتؽ جعتئ  نرف الجتع  الالمجع  رمرتل نال م  ن ع ترمرؼ الحمح 
الرحالم ل الرهـ سثنتهت نمتـ جه  االرهحتص الق تئ  حلب المرحم  اله  همر نهت الدرالى الجزائر  لالاي 

ت رمرهت نمتـ جه  الهحقرؽ  نال المحتكم ل الرهرهب رمرت اعق تي الدرالى الجزائر     ن  مرحم  كتع
 .(1)ركالف لت نثر رما االدرتي المدع " نمد حدالر الحكـ النتتل دالف نفْ  حه االدرالى 

 أوجو التشابو بين الوساطة والصمحأوًل: 

نعهمت مف الاللتئؿ غرر الهقمردر     حؿ نمض العزارتت الجعتئر ل الا  اللتئؿ مف ب عهت سزال  نلنتب  -
زال   اال طرابل الذ  نحدثهت الجررم ل المف جه  نررى هؤد  اذد الاللتئؿ  لااحقتدل اذا مف جه الا 

 .(2)سلا هرورؼ المبي رف كتاؿ الق تي 
نطراؼ العزاعل الال  ر تيمعهمت رقاـل رما مندن  كلً  حرث سف  جالار كلامت اال مندن الر تئر ل  نف   -

 رمكف اللرر    جهالد الاللتط  نال الحمح ندالف اذا الر تي.
معهمت رما سر تي نطراؼ العزاع "الجتع  الالمجع   الحمح الجعتئ  الالاللتط  الجعتئر  رقاـل كؿ   نف   -

ادؼ كؿ معهمت سعهتي العزاع العتبئ رف الجررم  رترج  كمت نف   جالار كؿ معهمت الر تيل  ؛رمرت"
 .(3)سطتر اإلجرايات الجعتئر ل النتلهتل  ال ههـ محتكم  الجتع  ال قًت لإلجرايات الهقمردر 

( مف قتعالف ااحداث 23الاللتط  الالهحتلح     ملطرف همر هـ العرتن  المتم  رمًل نعص المتدة ) -
 اإلجرايات الجزائر .( مف قتعالف 1الالمتدة )

 أوجو الختالف بين الوساطة والصمحانيًا: ث

الاللتط  ررهمؼ الحمح رف الاللتط     جالاز سنراـ الحمح    ن  مرحم  هكالف رمرهت الدرالىل نمت  -
 .(4) ربهرط نف ههـ قنؿ حدالر الحكـ

                                                           

 .210اإلجرايات الجزائر  الوملطرع ل المرجع اللتنؽل ص برح قتعالفهتمر حتمد القت  ل  (1)
 .61نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (2)
يات الجعتئر ل دار المطنالرتت الجتممر ل نمرف محطوا محمدل اعق تي الدرالى الجعتئر  نتلحمح    قتعالف اإلجرا (3)

 . 26اإللكعدرر ل ندالف هتررخل ص
 .62نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (4)
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ركالف مف ب ف اذا اإلجراي سحلح ال رر الحتحؿ  الوملطرع  إلجراي الاللتط ل نفْ  الم ب رِّعابهرط  -
رؤد  سلا سعهتي اال طراب الذ  نحدثهت الجررم ل نال نف رؤد  سلا اإللهتـ     نتلمجع  رمرتل نال نفْ 
النتلهتل  ال ركو  لك  هعهج الاللتط  الجعتئر  نثرات المهمثؿ نتعق تي الدرالى  (1)ه ارؿ الحدث الجتع .

مف هعورذ اذا االهوتؽ الهحقرؽ اااداؼ المرجالة مف الاللتط ل     د  الجعتئر  مجرد االهوتؽل نؿ ال نً 
حرف لـ ربهرط قتعالف اإلجرايات الجزائر  الوملطرع  ن  برط مف نجؿ سجراي الحمح نال الهعتزؿ رف 

لبكالى نال االدرتي نتلحؽ المدع ل سذ كؿ مت ربهرطت اال هقدرـ مت رورد سنرامت نرف الجتع  الالمجع  ا
ركالف الحمح    مقتنؿ  سلا العرتن  المتم  نال المحكم  نحلب ااحالاؿل  ل ربهرط نفْ  رمرت لالايً 

سرتدة  ركالف مف ب ف الحمح همالرض كتمؿ ال رر الذ  لحؽ نتلمجع  رمرت جراي الجررم ل نال نفْ 
ه ارؿ الجتع ل النتلهتل   إف هعورذ مت هـ الحمح رمرت ال رمد برطًت لك  رعهج الحمح نثرد    اعق تي 

 .(2)الدرالى الجعتئر 
ههـ الاللتط  رف طررؽ برص ثتلث مف الغرر "الاللرط"ل رقاـل نتلدالر الرئرس    الالحالؿ سلا اهوتؽ  -

عمت ههـ منتبرة نرف الاللتط ل الرهتنع هعورذ نعالد اذا االهوتؽل نمت    ال حمح ال رهـ رف طررؽ اللرطل الا 
 .(3)الجتع  الالمجع  رمرت نال الكرمت الرتص 

مالاد المرتلوتت الالجعح اله  رجالز  الم ب رِّعالاللتط  هكالف    مالاد المرتلوتت الالجعحل اللـ رحدد  نف   -
مؽ رجر  رما ل الالمط(4)سجراي الاللتط   رهتل نؿ نطمؽ العص رما جمرع جرائـ الجعح الالمرتلوتت

سطلقتل ال قًت لمقتردة ااحاللر ل "المطمؽ رجر  رما سطلقت مت لـ ررد عص الهقرردل الالمتـ رنقا رتمًت 
قتعالف اإلجرايات الجزائر  الوملطرع  قد ححر الدرتالى  عجد نف  مت لـ ررد عص الهرحرص"ل    حرف 

نال ادرتي نتلحؽ ل (5) اله  رجالز  رهت الحمحل الا  الدرتالى اله  قرد القتعالف منتبرههت رما بكالى

                                                           

 نب ف حمتر  ااحداث الوملطرع . 2016( للع  4( مف القرار نقتعالف رقـ )23(ل مف المتدة )1الوقرة ) (1)
دال  ااطوتؿل "الاللتط     عظتـ ردال  ااحداثل عهج عحال هحقرؽ الحرك  المتلمر  لمد تع رف ااطوتؿل الحدة ر (2)

 .20ل ص 2017المدال ل درال  هحمرمر  مقترع "ل 
 .64نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص  (3)
 ل نب ف حمتر  ااحداث الوملطرع .2016( للع  4مف القرار نقتعالف رقـ ) 23( مف المتدة 1الوقرة ) (4)
ناـ الجرائـ اله  رمؽ القتعالف هحرركهت رما بكالى ا ل جرائـ الزعتل جرائـ اإلرذاي المقحالد سذا لـ رعجـ رعهت رطؿ نال  (5)

 رر لمدة هزرد رما ربرة نرتـل جرائـ اللوتح نرف ااحالؿ الاارالةل جررم  ررؽ حرم  المعتزؿل جررم  سلتية اامتع ل 
 ردع اا قتعالفل الذلؾ نتلرجالع سلا الال كهـ معقالؿ اعهقمت حرتزهت نهوالةهحرؼ نالههالرؿل الهممتؿ نبرتي الغرر دالف حؽل ال

 .الوملطرع  المقالنتت قتعالف مبرالع الحلب    المحت ظتت البمتلر ل المطنؽ 1960 للع  16 رقـ
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ل الكذلؾ مالاد المرتلوتت الالجعح الممتقب رمرهت نتلغرام   قطل القد رتلجت (1)المدع  مف المجع  رمرت
تعالف اإلجرايات الجزائر  الوملطرع  نحكتـ الهحتلح    اذد الجرائـ ( مف ق18ل 17ل 16المالاد )

 الهحتلحنجتز المطنؽ    قطتع غزةل  قد الجزائ  الجدرد نمت    قتعالف الحمح  الااثر المهرهب رمرهت.
   كت   مالاد المرتلوتت الالجعح الممتقب رمرهت نتلغرام  نال الحنس نال الغرام  الالحنس ممتل نبرط نال 

 .(2)دة الحنس رف له  نبهرهزرد م
ركالف لمعرتن  نال محكم   ااثر المهرهب رما الحمح اال اعق تي الدرالى الجعتئر  نهذا الحمح دالف نفْ  -

المال الع ن  لمط     ذلؾل اللـ ربهرط قتعالف اإلجرايات الجزائر  الوملطرع  ن  برط مف نجؿ 
االدرتي نتلحؽ المدع ل سذ كؿ مت ربهرطت اال هقدرـ مت رورد  نالسجراي الحمح نال الهعتزؿ رف البكالى 

سنرامت نرف الجتع  الالمجع  رمرت لالاي سلا العرتن  المتم  نال المحكم  نحلب ااحالاؿ. نمت الاللتط  
رعهه  مف مهمهت نف رقاـل نإرلتؿ ممؼ الق ر  سلا العرتن  مححالنًت نهقررر   همـز الاللرط نمد نفْ 

الوملطرع  إلجراي الاللتط  نف ركالف مف  الم ب رِّعالقد ابهرط ل هقدرر اذا اإلجرايهقاـل ن حه ا ؛مكهالب
اال طراب الذ   سعهتيرؤد  سلا  ب ف اذا اإلجراي سحلح ال رر الحتحؿ نتلمجع  رمرتل نال نفْ 

 .(3)   ه ارؿ الحدث الجتع  اإللهتـرؤد  سلا  نحدثهت الجررم ل نال نفْ 

 

 

 

                                                           

( 17مف قرار نقتعالف رقـ ) 2ـل الممدل  نمالجب المتدة 2001( للع  3( مف قتعالف اإلجرايات الجزائر  رقـ )4المتدة ) (1)
 .2001( للع  3ـ نب ف همدرؿ قتعالف اإلجرايات الجزائر  رقـ )2014للع  
 .2017( مف قتعالف الحمح الجزائ  رقـ )( للع  2المتدة رقـ ) (2)
 ل نب ف حمتر  ااحداث الوملطرع .2016( للع  4( مف القرار نقتعالف رقـ )23( مف المتدة )1الوقرة ) (3)
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َانفشعَانخانج
َانٕعاؼحَٔاأليشَالُائًٙٛٛضَتنيَانتَ

ل نال (1)"نمر ق تئ  مقه تد هالقرع المقالن  المقررة ندالف هحقرؽ نال مرا م " "ن ع ترمرؼ اامر الجعتئ  
اال نمر رحدرد القت   نال نحد الكلي العرتن  المتم  نمد االطلع رما ااالراؽ الدالف هحقرؽ نال مرا م  

هالقرع المقالن  المقررة قتعالعًت لمجررم  دالف اهرتذ  ل نال اال نمر ق تئ  مقه تد(2)نتلمقالن  الجعتئر 
اإلجرايات المتدر  لمدرالى الجعتئر  مف هحقرؽ المحتكم  هعق   نت لمط  الدالل     المقتب سذا قنمت 

ال  ههنع اإلجرايات المتدر   .(3)المههـ الا 

رما الرحالـ   تامر الجعتئ  لرس حكمًت نطنرمهتل اللكعت عالع مف الهلالر  نال الحمح رمر ت القت  
لهنلرط اإلجرايات    الجرائـ قمرم  ااامر ل اللهـ مطمؽ الحرر     نف رقنمالد  هعهه  الدرالى نال رر  الد 

 .(4) هلرر اإلجرايات نتلطرؽ المتدر 

 اامر الجعتئ  رطنؽ    الهبررع المحر  اللرس    الهبررع الوملطرع . الهجدر اإلبترة نف  

 أوجو التفاقأوًل: 

 رمد اامر الجعتئ  نمثتن  قرار ق تئ  رحدر مف القت   نال العرتن  المتم  نغرر هحقرؽ 
سذ همهنر اللرم  ندرم  لحؿ العزاع  لنال مرا م     المرتلوتت الالجعح النلرط ل الاذا مت رمرت الاللتط 

 .(5)العتبئ رف جرائـ المرتلوتت الالجعح النلرط 

 

 

                                                           

م مالف محمد للم ل قتعالف اإلجرايات الجعتئر  مممقًت رمرت نتلوقت النحكتـ العقضل الجزي الثتع ل دار الوكر المرن ل  (1)
 .1083ل  ص1980

 .1065ل ص446ل نعد 1984 لل دار المطنالرتت الجتمم ل اإللكعدرر  تئر ك  ننال رتمرل اإلجرايات الجعمحمد ز  (2)
 .874ل ص1996رند الرؤالؼ مهد ل برح القالارد المتم  لإلجرايات الجعتئر ل دار العه   المرنر ل  (3)
جتمم  طرانمسل درال  هحمرمر  مقترع  نرف القتعالعرف المرن  الالمحر ل  -نحمد    نالحردة محمدل "الحمح الجعتئ  (4)

 .39ل ص2018رلتل  متجلهرر معبالرةل حمرثرا لمعبر الالهالزرعل 
 .73رتلر نف محمد لمرد نتنحرؿل المرجع اللتنؽل ص (5)
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 أوجو الختالفثانيًا: 

الجعتئ  رف الاللتط  الجعتئر  مف حرث المقالن ل  مقالن  اامر الجعتئ  ا  الغرام  ررهمؼ اامر 
المقالن  ه رذ نمدًا نكنر مف ذلؾل  قد هحؿ سلا همالرض المجع   الالمقالنتت الهكمرمر ل نمت الاللتط   إف  

 .(1)رمرت نال هقدرـ ردمتت اجهمترر 

الاللتط  ال  ف القت   نال العرتن ل    حرف نفْ رحدر نمثتن  قرار م نع تكمت ررهمؼ اامر الجعتئ     
عمت ا  مجرد محتالل  لمهقررب نرف الجتع  الالمجع  رمرت لمالحالؿ لحؿ رر تد  همد قرارًا    الدرالىل الا 
الطر تفل ال   كؿ ااحالاؿ هعهه  الاللتط  نهقررر رمرض رما العرتن ل اللهت لمط  قناللت نال هحررؾ الدرالى 

 .(2)الجزائر 

الاللتط  رف اامر الجعتئ     نعهت ال ههدؼ  قط لهمالرض المجع  رمرت نمت رر رتل نؿ كمت هرهمؼ 
هلترد    سرتدة ه ارؿ الجتع ل النعتي الرالانط االجهمترر  نرعهمتل الاال اامر الذ  ال عجدد    اامر 

 .(3)الجعتئ 

  

                                                           

لمردةل الجزائرل  -عالر الهدى لت رل الاللتط     المالاد الجزائر ل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل جتمم  الطتار مالال  (1)
 .35ل ص2016

 .73رتلر نف محمد لمرد نتنحرؿل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .69ل المرجع اللتنؽل صابتـ مو   المجتل (3)
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َانخاَٙادلثحجَ
َتمٛٛىََظاوَانٕعاؼحَالُائٛحَ

 

مف الهطرؽ سلا هقررـ  ال ن د  ل كتف الاللتط  العب ههتل الرحتئحهت الحالراتهمر عت رما موهاـل  نمد نفْ 
ل  مما الرغـ مف نامر  الاللتط  الجعتئر     نرحالص الاللتط الاللتط  الجعتئر  الممر   ا راي المرهمو  

 . نمض ا رايهت محؿ ارهلؼ     الي الالاقع الق تئ ل سال نع  

 الهتلررف:ل هعتالؿ    اذا المنحث المطمنرف 

 .االهجتد الممترض لماللتط  الجعتئر  المطمب األول: -
 .: االهجتد المؤرد لماللتط  الجعتئر المطمب الثاني -
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َادلؽهةَاألٔل
َاالجتاَِادلؼاسضَنهٕعاؼحَالُائٛحَ

كتعت الاللتط  الجعتئر  الغررات مف حالر الر تئر  محؿ اعهقتد مف الوقت الجعتئ  الهقمرد ل نتإل ت   
 الجعتئ  الممتحرل ال رمت رم  هوحرؿ اذا االهجتد: سلا الوقت

َانفشعَاألٔل
 نٕعاؼحَالُائٛحَيغَيثذأَانششػٛحتؼاسضَاَ

قتعالف المقالنتت اال ااداة  الغررات مف نبكتؿ الر تئر  كتلحمحل نف   الاللتط  الجعتئر   ممتر الررى 
الى الجعتئر ل الملئم  لمكت ح  الجررم ل الاال مت رهمترض مع  كرة الاللتط  اله  ههدؼ سلا هجعب الدر

كمت ررالف نف الجزاي الجعتئ  نمر حرال  لك  رؤد   لالحـزلك  رطنؽ نكؿ دق    قتعالف المقالنتت ال ع
 .(1)المجهمع الظرورهت رما عحال ن  ؿ

نعحتر اذا االهجتد سلا حهمر  هطنرؽ المقالن ل  ه  الاللرم  الالحردة لروض حجـ الظتارة  جالرحه
الهطنرؽ الحتلـ لمقتعالف اال البكؿ الالحرد لمه كرد رما المدال  المثتلر .  قتعالف المقالنتتل  النف   لاإلجرامر 

لقتعالف المقالنتت اال نمر مورد م  لمكت ح  الظتارة اإلجرامر ل النف المراقن  الحترم  ياال ااداة ااكثر مل
الاللتط  الجعتئر  الغررات مف نبكتؿ الر تئر ل همد اللرم  لهدـ الحرتة  النف   للنقتي ال مرر االجهمتر 

 (2)االجهمترر ل ن  نتاحرى مراد ًت لموال ا.

َانفشعَانخاَٙ
 انٕعاؼحَيغَؼثٛؼحَانُظاوَالُائٙيحَءػذوَيالَ

طنرم  الاللتط  الجعتئر  ال ههليـ مع طنرم  العظتـ الجعتئ ل الذ  رلما إلثنتت  ررى النمض نف  
 هال ال رهليـ مع النحث رف هحقرؽ  ؛القالع الجررم  الممتقن  مرهكنهت كرد  مؿ اجهمتر  رف القالع الجررم 

ز رما ردـ الهالا ؽ الالهوتاـ نرف ااطراؼ    الاللتط  الجعتئر ل نؿ نف العظتـ الجعتئ  رهجت سلا الهركر

                                                           

 .12ل ص1996ظتارة الحد مف المقتب"ل دار العه   المرنر ل  -محمد لتم  البالال "القتعالف اإلدار  الجزائ  (1)
 .14ل المرجع اللتنؽ عولتل صمحمد لتم  البالال القتعالف اإلدار  الجزائ ل ظتارة الحد مف المقتب (2)
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ن حا العظتـ الجعتئ  رمثؿ لرتل  اعقطتع  حه ااالهوتؽ نرف ااطراؼل الرؤكد الهرتي المجهمع مف المجـر 
 .(1)المجـر الاجرد

الرن  اللتنؽ رهجتاؿ نحد ااغراض االتلر ل الاله  هلما  ن ف  الرمكف الرد رما اذد االعهقتدات 
حلح لمجتع  الهمدادًا لمالدهت سلا المجهمع  المقالن  لهحقرقهت الاال الردع الرتص نمت رمعرت مف ه ارؿ الا 
مالاطعًت حتلحًت. نمت الاللتط  الجعتئر  ال هررج رف كالعهت ندرًل رهـ المجالي سلرت نحدد جرائـ لف هلهطرع 

الا  نذلؾ ال ههعتقض مع طنرم  العظتـ  للجعتئر     حالرههت الهقمردر  نف هقدـ  رهت حًل عتجزاً المدال  ا
ع   مت هكممتل الهلتاـ    هحقرؽ نادا ت اللكف ناللتئؿ الطرؽ جدردة ههعتلب مع طنرم  الجررم  الجعتئ ل الا 

 .(2)المرهكن 

َانفشعَانخانج
 شادائٛحَمبثذأَادلغأاجَتنيَاألفإخاللَانٕعاؼحَالَُ

الاللتط  الجعتئر  هرؿ نمندن الملتالاة الالمدال ل الهلهعد سلا همؾ الحج  رما نلنتب  ن ف  ررى نم هـ 
قتعالعر  المال الرر .   غمب الهبررمتت المقترع  اله  نرذت نعظتـ الاللتط  الجعتئر ل لـ هحدد الجرائـ محؿ 

مف ااحرتف سلا ارهلؼ الهطنرؽ مف هطنرؽ الاللتط ل اللـ ه ع ممرترًا دقرقًت لذلؾل اال مت ندى    كثرر 
ردـ هحدرد عطتؽ  سلا نف   (4). القد ذاب النمض(3)جه  سلا نررىل الاال مت ررؿ نمندن الملتالاة نرف اا راد

الورعل  لمعرتن   الم ب رِّعالاللتط  الجعتئر  رمد مرتلوًت لمدلهالر إلرللت نمندن الملتالاة نرف اا رادل  قد هرؾ 
المتم  لمط  هحدرد المعتزرتت اله  هدرؿ    عطتؽ الاللتط  الجعتئر ل المف ثـ  تالرهلؼ قتئـ نرف 

 .(5)العرتنتتل المف ثـ اذد االرهل تت هرؿ نمندن الملتالاة نمتـ الق تي

                                                           

 .383رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .120ل ص 1997درال  مقترع ل دار العه   المرنر ل الطنم  اااللال  -رمر لتلـل عحال هرلرر اإلجرايات الجعتئر  (2)
جرائ  الورعل ل جتمم  مدرع  درال     العظتـ اإل -رمتد الوق ل االهجتاتت الحدرث     سدارة الدرالى الجعتئر  (3)

 . 69ل ص2014اللتداتل 
ل جتمم  ررف بمسل نطرالح  دكهالرادمحمد حكرـ حلرف الحكرـل العظرر  المتم  لمحمح    المالاد الجعتئر  الهطنرقتههتل  (4)

 .252ل ص2002
ل 1995 دار العه   المرنر ل محرل نحمد  هح  لرالرل "البررر  الدلهالرر  الحقالؽ اإلعلتف    اإلجرايات الجعتئر ل (5)

 .30ص
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راي ارهرتر  الاللتط  الجعتئر  ال هرؿ نمندن الملتالاةل  ه  سج ن ف  الرمكف الرد رما اذد االعهقتدات 
اللرر    سجرايات الاللتط  ال رقهحر رما  كمت نف  لمجتع  نف رقنمهت نال نف رمج  سلا اإلجرايات الممهتدةل 

عمت ربهرط قنالؿ العرتن  المتم  الالمجع  رمرت لهذد ا لر ل الاال مت رعو  رعهت العقد  مالا ق  الجتع   حلبل الا 
المجالي لماللتط  قد ركالف نتلغ الهكمو  نتلعلن  لمبرص  نف  اللرم  لألغعرتي لمورار مف المقتبل نؿ  ن ع هت

نؿ سف اهوتؽ الاللتط   لتلغ  رهتن  الغع  مقترع  نطررؽ الدرالى الجعتئر ل سذا مت رغب المجع  رمرت نهلالر  م  
 .(1)رحقؽ لمجتع   رح  هقلرط منمغ الهمالرض    حتل  االهوتؽ نرف الطر رف رما الهلالر  رمكف نفْ 

َانفشعَانشاتغ
 َاخَادلتٓىَيفَانذػَٕٖالُائٛحإخاللَانٕعاؼحَالُائٛحَتعًاَ

ذاب النمض سلا نف الاللتط  الجعتئر  همحؼ نتلحقالؽ الال متعتت الق تئر  المقررة لممههـ    
لرمت حقالؽ الد تعل الاال مت رمد مرتلوًت احكتـ المتدة اللتدل  مف االهوتقر  ااالرالنر   الدرالى الجعتئر ل ال

 قرتـ الجتع  نتلمجالي سلا الاللتط  الجعتئر  اال  لتفل الالرتح  نتلحؽ    محتكم  رتدل لحقالؽ اإلعل
  (2)نمثتن  سرلف حررح معت نتلهعتزؿ رف همؾ الحقالؽ.

ف   المحتمررف لـ رهـ  الررى النمض نف الاللتط  الجعتئر  ه مؼ مف حؽ المههـ    االلهمتع  نمحتـل الا 
اذد  ل  إف  سرداداـ لمهمتمؿ مع مثؿ اذا العالع مف ردال  الهوتالضل  إذا كتف لمجتع  حؽ االلهمتع  نمحتـٍ 

 .(3)االلهمتع  ه ه  نممعا الملتردة الاإلربتد اللرس الالكتل ل ممت رقمؿ مف عبتط المحتمررف

تط  هورض طتنع اللرر ل اامر الذ  الاللتط  همس نحؽ المههـ نملعر  اإلجراياتل  تلالل كمت نف  
رمهرض رما ذلؾل القد هعجح الاللتط  نتلالحالؿ سلا حمالؿ  رجمؿ الجتع  ربمر نتلالحدةل دالف نفْ 

همالر ر  متدر  نال متلر  مراق  رقنؿ نهت الجتع ل رغن  معت    هجعب اإلجرايات الق تئر  الهقمردر  
 .(4)الحوتظًت رما لممهت

 
                                                           

 .140 ترز رترد الظورر ل المرجع اللتنؽل  ص (1)
ل 2006ل 30ل اللع  4رتدؿ رم  المتععل "الاللتط     حؿ المعتزرتت"ل مجم  الحقالؽل جتمم  الكالرتل المدد  (2)

 .71ص
 .384رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (3)
 .72جع اللتنؽل صرتدؿ رم  المتععل المر  (4)
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َانفشعَاخلايظ:
 يثذأَانفصمَتنيَانٕظائفَانمعائٛحاؼحَالُائٛحَيغَتؼاسضَانٕع

سجراي الاللتط  الجعتئر  قد رحتط نبنه  ردـ الدلهالرر ل قرتلًت رما قرار المجمس  ررى النمض نف  
نمدـ دلهالرر  اامر الجعتئ  الحتدر  ـ1995الحتدر     نرارر رتـ  95 -36الدلهالر  الورعل  رقـ 

مف العرتن  المتم      رعلتل الذلؾ لمرتلو  ذلؾ لممتدة الهتلم  مف اإلرلف المتلم  لحقالؽ اإلعلتفل 
مف الدلهالر الورعل ل المرتلو  مندن الوحؿ نرف الالظتئؼ الق تئر  الاحهراـ حقالؽ الد تعل  (66)الالمتدة 

 .(1)ـ1985الر الورعل  الحتدر للع  الاله  همثؿ المنتدئ االتلر  لمدله

رمحؼ نالظرو  القت  ل الالذ  رمهنر الحترس  -القتئـ رما الهوتالض - إجراي الاللتط  الجعتئر 
 قرتـ العرتن  نتلهحرؼ    الجرائـ الجعتئر  رف طررؽ الاللتط  مف رلؿ هحدرد  لالطنرم  لمحررتت الوردر 

الهقدرر عجتحهتل الاال مت رررج رف ارهحتص العرتن  اابرتص الملهوردرف معهتل الارهرتر الاللطتيل 
هدرؿ الاللرط الاال  المتم  الرؤد  سلا الملتس نمندن الوحؿ نرف الالظتئؼ الق تئر . الررى النمض سلا نف  

مف رترج الجهتز الق تئ ل    الدرالى الجعتئر  لمهالحؿ سلا حؿ لمرحالم ل مت رؤد  سلا الملتس 
 .(2)نترهحتر    الوحؿ    المعتزرتت

الجعتئ  لمعرتن   الم ب رِّعرد قرّ  الاللتط  لرلت سال سجراًي ندرلً  ن ف  الرمكف الرد رما اذد االعهقتدات 
المتم     سطتر لمطههت    هقدرر مدى ملئم  االدرتي نهدؼ هعظرـ لرر الدرتالى الجعتئر  الحلف لرر 
نجهزة المدال  رف طررؽ هرورض نرداد الق ترت المعظالرة نمتمهت. الا  سجراي ارهرتر  سف بتيت لمكهتل 

 .(3)للمط  الق تئر الاللتط  الجعتئر  همس قدرة الحلحرتت ا ن ف  ال رحح القالؿ ال 

 

 

                                                           

  .386رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 المرجع عولت.رام  مهالل  القت  ل  (2)
 .141 ترز رترد الظورر ل المرجع اللتنؽل ص (3)
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َانفشعَانغادط
 الُائٛحَيغَانٕلاٚحَيٍَالشميحَتؼاسضَانٕعاؼح

الاللتط  الجعتئر  هلمب القتعالف الجعتئ  ناـ ممرزاهت المهمثم     رعحر الجزايل نال  ررى النمض نف  
ررتلؼ عحالحتل الاال اامر الذ  رؤد  سلا ردـ احهراـ اا راد لمقالاعرف الجعتئر ل طتلمت  فْ نتادؽ رقتب م  

ااثر المهرهب  ن ف  نف مرتلوههت ال هؤد  سلا المقتب.  تلقتعالف الجعتئ  همرز رف لتئر القالاعرف ااررى 
هلتاـ    ال عتئر  . كمت ذاب رن  آرر سلا ارهنتر الاللتط  الج(1)رما مرتلو  قالاردد اال هالقرع المقتب

هحقرؽ الالقتر  مف الجررم ل  منتبرة سجرايات الاللتط  الجعتئر     لرر  الروتي رجمؿ ممترل  المدال     
اامر الذ  رعطال  رما مرتطر الهحرز الالمحتنتةل نتلبكؿ الذ  ردرال لمبؾ    اذد  ؛غرر رلعر 

اامر الذ  رؤد   ؛عب العرتن اإلجرايات. سلا جتعب سمكتف همرض نطراؼ الرحالم  ل غالط مف جت
 .(2)ااهزاز حالرة المدال ل ممت رعمكس نتللمب رما الالقتر  المتم  مف الجررم 

َانفشعَانغاتغ
 ؼحَمبثذأَػًٕيٛحَانذػَٕٖالُائٛحإخاللَانٕعا

الذلؾ الهحتلهت  ؛الدرالى الجعتئر  ممؾ لممجهمعل الا  ههلـ نحو  الممالمر  ذاب النمض سلا نف  
نتلعظتـ المتـل الرهرهب رما اذد الحو  عهرج  اتم ل ههمثؿ    ردـ جالاز الهرا   نال الهعتزؿ رف الدرالى 

المعهت  –هطنرؽ الاللتئؿ الر تئر   الجعتئر  مف جتعب العرتن  المتم  نال مف جتعب المههـل المف ثـ  إف  
هت محًل لمهرا  . الال رجالز نف رقنؿ    مف ب عت سادار اذا ااحؿل حرث رجمم -الاللتط  الجعتئر 

 .(3)القتعالف الجعتئ  حوظ ااالراؽ نعتًي رما اهوتؽ الاللتط 

َانفشعَانخايٍ
 نٕعاؼحَالُائٛحَيغَفكشجَانؼمٕتحتؼاسضَاَ

الاللتط  الجعتئر  هجرد القتعالف الجعتئ  مف نغرا ت االتلر  المهمثم   رمت هحققت  ن ف  ررى النمض 
المقالن  مف الردع المتـل الالردع الرتصل الامت ال رهحققتف سال مف رلؿ الدرالى الجزائر ل نال نتادؽ الحكـ 

                                                           

 .140نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .16ظتارة الحد مف المقتب"ل  المرجع اللتنؽل ص -محمد لتم  البالال "القتعالف اإلدار  الجزائ  (2)
 .142نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (3)
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دن برحر  المقالن ل عظتـ الاللتط  الجعتئر  رهدر من ن ف  الق تئ . كمت رذاب نعحتر اذا الرن  سلا القالؿ 
الاال مت رظهر نبكؿ الا ح    اللتط  القحرل الاله  رهحمؿ  رهت ا نتي الاامهتت    الغتلب نرطتي 
اانعتيل النحو  رتح  رعدمت رهـ هلالر  العزاع نرد الب ي سلا نحمتل حرث رنتدر ا نتي الاامهتت 

ررتلؼ مندن برحر  المقالن   الاال مت ل(1)نهحممهت دالف الجتعحل ممت روالت  رح  اإلحلح رما الحدث
 رف نف     لً لملج جعالح الحدثل  الم ب رِّعمف جه  الروالت اااداؼ الهرنالر  الالهمممر  اله  رعبدات 

هطنرؽ الاللتط  الجعتئر     معتزرتت ااحداثل رمثؿ ررالجًت رما قالارد نرجرف المحدؽ رمرهت نتامـ 
. الرمكف (2)  القتعالف الجعتئ  الرتص نتاحداثل الاله  ارهر ت نرحالحرـ1985المهحدة    لنهمنر 

الرد رما ذلؾ رما نف غتلنر  الهبررمتت اإلجرائر  هعص رما هطنرؽ الاللتط     عطتؽ جرائـ ااحداثل 
ذات طنرم  ه درنر ل الهؤد  سلا هجعب ااحداث مغن  اإلجرايات الق تئر   ن ع هتالاللتط  ههلـ  عظرًا اف  
 .(3)الهقمردر 

   الاللتط  لوت اعظتر ا نتي سلا نرطتي ننعتئهـ لمرًت لهوتدرهت    الملهقنؿل  تحث نف  الررى الن
رتدة ه ارمت الدمجت    المجهمع. نتإل ت   سلا نف    الاللرط رقاـل ندالر العحح الاإلربتد إلحلح الحدثل الا 

َانفشعَانتاعغ
 ؼحَكآنٛحَحلمَادلُاصػاخَالُائٛحػذوَصالحٛحَانٕعا

نف الاللتط  الجعتئر  هوهح النتب رما محراررت لممجع  رمرت لمقحتص مف الجتع ل  (4)ررى النمض
ممت رقؼ رقن  نمتـ الالحالؿ سلا حؿ  ؛ تلمجع  رمرت قد رنتلغ    اا رار اله  لحقهت رما غرر حقرق 

 لمعزاعل ممت رجمؿ مف الاللتط  اللرم  إلادار الجهد الالالقت الالمتؿ اللرس المكس. 

اعت هجر  نتلمتدة موتال تت  ؛االعهقتـ الاالقهحتص مف قنؿ الجتع  عتدر الححالؿ الالثتنت نف احهمتؿ
نرف نطراؼ العزاعل قنؿ اجهمتع مجمس الاللتط ل الاله  ههدؼ سلا ههدئ  العوالس الجمؿ ااطراؼ رما 

 .(5)الهمداد لمعقتش الالهوتالض الحؿ العزاع

                                                           

 390رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
ل 2001ل جتمم  ررف بمسل دكهالرادنطرالح  نبرؼ رم تف رند الحمردل  مندن الوحؿ نرف الظرو  االههتـ الالهحقرؽل  (2)

 .394ص
 .390رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (3)
 .391رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (4)
 .38مدحت رند الحمرد رم تفل المرجع اللتنؽل ص (5)
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الاللتط  الجعتئر  ال هحقؽ اللرر     اإلجرايات الجعتئر  نال هنلرط  نرعمت ذاب رن  آرر سلا نف  
ذلؾ اعت رقب اعههتي الاللتط  ركالف لمعرتن  المتم  نال لرئرس المحكم  لمط  هقدرر  ؛اإلجرايات الق تئر 

اهوتؽ الاللتط ل الاذد اللمط  مطمق     نغمب الهبررمتتل سذ رجالز لمعرتن  اللرر    الدرالى الجعتئر  
 . (1)رغـ مف قرتـ الجتع  نهمالرض ن رار المجع  رمرتنتل

نتلرغـ مف االعهقتدات اللتنق  لعظتـ الاللتط  الجعتئر ل سال نف اذد االعهقتدات رمكف الرد  نع تالالالاقع 
الغتر  مف سجراي الاللتط  كتعت االاهمتـ نتلمجع  رمرت ال متف ححاللت رما الهمالرض  ن ف  رمرهت 

محتالل  رلج مبكم  هكدس الق ترت نمتـ المحتكـل  تلاللتط  الجعتئر  همثؿ  المعتلبل نتإل ت   سلا
 كمت نف  مرحم     هطالر اللرتل  الجعتئر  اله  هقاـل رما سحلح آثتر الجررم  نداًل مف هالقرع المقتبل 

عطتؽ هطنرقهت رقهحر رما الجرائـ النلرط  اله  ال همثؿ رطالرة اجهمترر ل الذلؾ نهدؼ هورغ المحتكـ 
 .(2)المهم لموحؿ    الق ترت 

لاللتط  الجعتئر ل لرلت نتالعهقتدات الكنررةل اذد االعهقتدات اله  هالجت سلا ا الررى النتحث نف  
الالحقرقر ل النف الاللتط  ا  عظتـ ملهحدث    المدال  المقتنر ل رهمثؿ    الحالار الهقررب الجهتت العظر 

سرجتد حؿ لمعزاع رر   الطر رفل الرمالض المجع   نرف الجتع  الالمجع  رمرت مف رلؿ الاللرطل نهدؼ
هتل  تلرمرت رف اا رار اله  عهجت مف العزاعل كمت رلتاـ    سدمتج الجتع     المجهمع الردـ عنذدل  ن

 الرحقؽ هكت ًل اجهمتررًت نرف ن راد المجهمع.الاللتط  الجعتئر  سجراي رقاـل رما الر تئر ل 

  

                                                           

 .143نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .391رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (2)
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َادلؽهةَانخاَٙ
َهٕعاؼحَالُائٛحاالجتاَِادلؤٚذَنَ

المزارت الالوالائد اله  هحققهت الاللتط  الجعتئر  ههجتالز  ررى االهجتد المؤرد لماللتط  الجعتئر  سلا نف  
نكثرر االعهقتدات المالجه  سلرهتل نتلبكؿ الذ  رلمح نقنالؿ هطنرقهت    الملتئؿ الجعتئر ل مع اإلبترة سلا 

 .(1)نف اإلجرايات الجعتئر  غتلنًت مت هنتبر ه ثررًا منتبرًا اللررمًت رما المههـ الالمجع  رمرت الالمجهمع

 لمزارت الاللتط  الجعتئر : رم  ررض   تال رم

َانفشعَاألٔل
 صانحَاالظؽشابَانُاجىَػٍَالشميحإَ

الاللتط  الجعتئر  مف رلؿ الهلالر  الالدر  لممعتزرتت سزال  ااحقتد الال غتئفل الاله  قد هؤد   هحقؽ
لمدالل  محمح     سزال  نلنتب اإلجراـ لدى الجعتةل الجممهـ  نف   تسلا اإلرلؿ نتللمـ االجهمتر ل كم

نر تي عت مرف لممجهمعل طتلمت كتف    اإلمكتف هلالر  نلنتب العزاعل دالف الحتج  لملرر    اإلجرايات 
 .(2)الهقمردر ل الهالقرع جزاي

َانفشعَانخاَٙ
 انؼةءَػٍَكاْمَاحملاكىَالُائٛحَختفٛفَ

رمكف رف طررؽ الاللتط  الجعتئر  حؿ المدرد مف المعتزرتت الجعتئر   نع تذاب رن  مف الوقت سلا 
نتلطرؽ الالدر  رترج عطتؽ المحتكـل النحو  رتح  المعتزرتت المتئمر  المعتزرتت الجررة الالممؿل الاله  

هكدس نرداد الق ترت نمتـ القت   رؤد  سلا  همثؿ علن  كنررة مف الق ترت اله  هعظرات المحتكـل النف  
. (3)سلا سحدار ااحكتـ نمجرد العظر سلا نالراؽ الدرالىل دالف سرطتي اذد الق ترت الالقت الكت   اهجتات

النعت رمكف لمعرتن  المتم  الالمحتكـ نمقه ا عظتـ الاللتط  الجعتئر  الهرمص مف نرداد اتئم  مف الق ترت 

                                                           

 .49رمر لتلـل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .315حمد  رجب رطر ل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .146نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (3)
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س نثرد نتإلرجتب رما الجعتئر ل نتلبكؿ الذ  رلمح لهت نتلهورغ لمق ترت اااـ نبكؿ ن  ؿل ممت رعمك
 .(1)لرر  الوحؿ    الجرائـ الجعتئر 

َانجانفشعَانخ
 دَيشكهحَحف َانمعاٚاَتذٌَٔقحمٛكػالَ

همتع  العرتن  مف مبكم  الهمتمؿ مع المعتزرتت النلرط ل الاله  ههلـ ن رتم  نرداداتل نتلبكؿ الذ  
ممت رؤد  سلا بمالر المجع  رمرت  رد ع العرتن  المتم  سلا سحدار قرارات نحوظ ااالراؽ ندالف هحقرؽل

نتلرالؼ الردـ اامتفل ربر  هكرار ارهداي الجتع  رمرتل النلنب ردـ منتبرة اإلجرايات الجعتئر   دد. 
النتلهتل  همهنر الاللتط  الجعتئر  حل معتلنًت لروض ردد القرارات الحتدرة مف العرتن  المتم  نحوظ ااالراؽ 

 .(2)ندالف هحقرؽ

َانفشعَانشاتغ
 تػءَإجشاءاخَانتماظَٙػالد

الجعتئر  مف اإلجرايات المنلط  لممدال  الجعتئر ل الا  هلما سلا سعهتي المعتزرتت قنؿ  الاللتط همد 
 .(3)   الوحؿ    الق ترت ااررى اإللراعاللرر    سجرايات الدرالىل الاال مت رؤد  سلا 

اإللراع    الححالؿ رما الهمالرض قد رؤد  سلا اإل رار نتلمجع   هرال ًت مف نف   القد نندى النمض
رما همالرض ال رهعتلب حقرق  مع حجـ ال رر الالاقع رمرت. سال نف اذا الهرالؼ  لمححالؿرمرتل الرد مت 

منتبرة الاللتط  مف رلؿ نبرتص نكوتي    اذا المجتؿل الهحت رقتن  مف الق تي  ن ف  رمكف الرد رمرت 
 . (4)مجع  رمرت رما همالرض رتدؿمت ر مف ححالؿ ال

َ

َ

                                                           

 .63رمر لتلـل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .392رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .125-118رمر لتلـل المرجع اللتنؽل ص (3)
 .137ل ص2004بررؼ لرد كتمؿل الحؽ    لرر  اإلجرايات الجعتئر ل دار العه   المرنر ل  (4)
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َانفشعَاخلايظ
 ػالدَيشكهحَاحلثظَلصريَادلذجَ

همهنر مبكم  الحنس قحرر المدة مف ناـ المبتكؿ اله  هالاجت المدال  الجعتئر ل  ه  هؤد  سلا المالد 
الاال اامر الذ  درت نجتعب مف الوقت  لرف ن رارات العولر ل االجهمترر  الاالقهحتدر    لً لمجررم ل 
لممعتداة نهطنرؽ الغرام ل االرهنتر الق تئ ل عظتـ القؼ هعورذ المقالن ل الالغرام  المهعتلن  مع  (1)الجعتئ 

درؿ المههـل العظتـ الممؿ لممحمح  المتم  كندائؿ لمحنس قحرر المدة. الالالاقع نف الاللتط  الجعتئر  
الهمتمؿ مع الجرائـ النلرط ل  رجالز لمعرتن  المتم  سحتل  المعتزرتت هكالف اللرم   متل      رمكف نفْ 

النتلهتل  رجالز سعهتي اذد  لالنلرط   اله  هقهحر رقالنههت رما الحنس قحرر المدة سلا الاللتط  الجعتئر 
 .(2)المعتزرتت الحوظهت نداًل رف هالقرع رقالنتت ندرم  رف الحنس قحرر المدة

َانفشعَانغادط
 ادلتؼهمحَتتُفٛزَانؼمٕتحادلشاكمَػالدََ

المقتنر  مف نزم  هكدس نرداد المحكاـل رمرهـ دارؿ اذد المؤللتتل نتلبكؿ الذ   المؤللتتهمتع  
ردـ هعورذ ااحكتـ رمس ارن  المدال ل القالض مندن لرتدة  كمت نف  رمالؽ نرامجهت    ه ارؿ المحكاـل رمرهـ. 

تلج  نبكتؿ اإلجراـ النلرطل ممت رقمؿ مف ازدحتـ القتعالفل اللكف مف رلؿ الاللتط  الجعتئر  رمكف مم
 .(3)اللجالف نتلمجرمرف غرر الرطررفل الرلج المبتكؿ الرتح  نهعورذ اذد ااحكتـ

َانفشعَانغاتغ
 فَإداسجَانؼذانحَالُائٛحختفٛطَتكانَٛ

رؤثر لمنًت همتع  ااعظم  اإلجرائر  المقترع  مف مبكم  ارهوتع هكمو  مكت ح  الجررم ل نتلبكؿ الذ  
هجعب الدالل  النطراؼ الرحالم  العوقتت  ت رمكف مف رلؿ الاللتط  الجعتئر  نفْ النع   لرما اقهحتد الدالل 

 إجرايات الاللتط  الجعتئر  هال ر رما الدالل  هكتلرؼ  ؛النتاظ  اله  ههرهب رما منتبرة الدرالى الجعتئر 

                                                           

 المت نمدات. 25ل ص2000حلعرف رنردل الحنس قحرر المدةل دار العه   المرنر ل القتارةل  (1)
ل جتمم  نطرالح  دكهالرادلمحرر     الهبررمتت الجعتئر  الحدرث ل  محمد لرؼ العحر رند المعمـل ندائؿ المقالن  اللتلن  (2)

 .299ل ص2004القتارةل 
 .146ابرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (3)
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سرداع اؤالي الجعتة    المؤللتت المقتنر ل رحـر  ف  كمت نالنرامج اإلحلحر  نثعتي هعورذ المقالنتت الجعتئر ل 
المجهمع مف قالة الممؿ النبرر ل الاله  هعوذ رقالنتت    طتئو  مف الجرائـ ال ههلـ نتلرطالرة االجهمترر  
النتلهتل  ركالف مف اا  ؿ المجالي سلا الاللتط  الجعتئر  لهوتد  اذد ا ثتر اللمنر  المهرهن  رما اقهحتد 

 .(1)هعورذ المقتن الدالل  مف ال

َانفشعَانخايٍ
 قحمٛكَفاػهٛحَاإلجشاءاخَالُائٛح

 نتلمممر     الرد الومتؿ رما العبتط اإلجرام ل  سلا نف الاللتط  الجعتئر  ههلـ (2)ذاب النمض
سذ هؤد  سلا هحقرؽ المدال  اللررم ل حرث رؤد  الهمالرض المتد     رلؿ نلتنرع قمرم  مف القالع 

الاللتط   كمت نف  ال رر سلا هحقرؽ رد الومؿ االجهمتر  نبكؿ لررع ال   القت قررب مف هحقؽ الجررم . 
جرائـ الرطررةل الجعتئر  المت هحققت مف هحور  نرداد الق ترت النلرط  هؤد  سلا اإللراع    عظر ال

الهؤد  سلا ه ررؽ الوترؽ الزمع  نرف القت ارهكتب الجررم  الالقت المقتب الدالف الملتس نحقالؽ المههـ 
 .(3)ال متعتهت الدالف ربر  الالقالع    الرط 

َانفشعَانتاعغ
َإػادجَاَذيادَالاََٙيفَاجملتًغَ

هقترب مدة المقالن  المقررة رهرهب رما هحررؾ الدرالى الجعتئر   د الجتع ل سلا هقررد حررهت لوهرة 
سجرايات  كمت نف  اامر الذ  رمس قررع  النرايةل الرؤد  سلا بمالرد نتلمزل  االجهمترر .  ؛لجررمهت

المحتكم  قد ال ههرئ لمجتع  هحقرؽ د ترت منتبرة نمتـ القت  ل الالذ  رمج  سلا الوحؿ    الدرالى نعتًي 
. نمت الاللتط  الجعتئر   ه  ال هلما سلا (4)الجتع  رما االطلع رما ااالراؽل دالف االلهوتت لبرص

                                                           

 .316حمد  رجب رطر ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .397رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .63رمر لتلـل المرجع اللتنؽل ص (3)
 .1969 هح  لرالرل عظتـ االرهنتر الق تئ  درال  مقترع ل دار العه   المرنر ل  نحمد (4)
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عمت هلما سلا سرتدة اعدمتجت    المجهمعل الالق تي رما بمالرد  النحث رف الملؤاللر  الجعتئر  لمجتع ل الا 
 .(1)نتلمزل 

الوالائد الالمعت ع  نف  ن ْف علهعهج مف رلؿ الهمراض المزارت اله  ههمرز نهت الاللتط  الجعتئر  رمكععت 
اله  رمكف نف عجعرهت مف هنع  سجراي الاللتط  الجعتئر  هوالؽ نكثرر االعهقتدات اله  ال جهت سلرهتل  ه  آلر  
ندرم  الملهحدث  لحؿ المعتزرتت الجعتئر  النلرط ل هقاـل رما الر تئر ل الهحقؽ مكتلب ردردة مف رلؿ 

هرهب رمرت هرورؼ المبي رف كتاؿ الق تيل ممت رقمؿ هقمرؿ ردد الق ترت المحتل  سلا المحتكـل الالذ  ر
هت اللرم  لهحقرؽ االعلجتـ االجهمتر  مف رلؿ سحلح كمت نع  مف هراكـ الق ترت اللرر  اإلجراياتل 

هت هلتاـ كمت نع  ل طراؼ العزاعل الالررالج نحمالؿ ه ر   طر   العزاعالعوالس الهقررب الجهتت العظر نرف ن
دمتجت  الهبررمتت اله  هنعت الاللتط  الجعتئر  قد ال  قت  لذلؾ عرى نف   ؛   المجهمع   ه ارؿ الجتع  الا 

     ذلؾ.

                                                           

 .400رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنقف ص (1)



 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 ونطاقيا الجنائية لموساطة القانونية الطبيعة
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َانفصمَانخاَٙ
َانؽثٛؼحَانمإََٛحَنهٕعاؼحََٔؽالٓا

 ترهموت االهجتاتتل الهعالرت ا راي نرف  ردة نثتر مال الع الطنرم  القتعالعر  لماللتط  سبكتالت لقد
قتئؿ نتلهقلؿ الاللتط ل الاعورادات نرحتئص هجممهت اللرم  مف الاللتئؿ الندرم  لحؿ المعتزرتتل النرف 

 الاللتط  ال هررج رف العظتـ االجهمتر . قتئؿ نف  

مف الهمرؼ سلا عطتؽ الاللتط  مف العتحر   ال ن د  لتط  الجعتئر  النمد  هـ الطنرم  القتعالعر  لمال 
 البرحر  الالمال الرر ل الالذ  رلتاـ    سهمتـ حالرة الطنرم  القتعالعر  لماللتط  الجعتئر . 

ال   ظؿ مت لنؽ لالؼ عهعتالؿ مال الع الطنرم  القتعالعر  لماللتط  الجعتئر ل العطتقهتل    منحثرفل 
 الامت:

 م  القتعالعر  لماللتط  الجعتئر .المنحث ااالؿ: الطنر -
   .المنحث الثتع : عطتؽ الاللتط  الجعتئر  -
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َادلثحجَاألٔل
َٔيربساتٓاانؽثٛؼحَانمإََٛحَنهٕعاؼحَالُائٛحََ

الجعتئر  هحالاًل جالاررًت    سدارة المعتزرتت مف اللرم  رقتنر  سلا اللرم  نررى نكثر  الاللتط همد 
ر تئر ل ممت نعهج رل ًت حالؿ طنرم  دالر الاللتط     القتعالف رما  الي اللرتل  الجعتئر ل كمت ثتر 

 .الرلؼ رما الطنرم  القتعالعر  لماللتط  الجعتئر  نلنب ارهلؼ عظرة الوقت لماللتط  الجعتئر 

 الا : لالطنرم  القتعالعر  لماللتط  الجعتئر  مف رلؿ ثلث مطتلب المنحثالل هعتالؿ    

 .الطنرم  القتعالعر  لماللتط  الجعتئر المطمب ااالؿ:  -
 .الظرو  الاللتط  الجعتئر      الي اللرتل  الجعتئر  الممتحرةالمطمب الثتع :  -
 .الاللتط  الجعتئر  منرراتالمطمب الثتلث:  -
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َاألٔلادلؽهةَ
َانؽثٛؼحَانمإََٛحَنهٕعاؼحَالُائٛحَ

رثرر النحث    الطنرم  القتعالعر  لماللتط  نالحوهت نلمالنًت للرتل  جعتئر  مرع ل اال ذلؾ  متلمؿ 
 .(1)الطتنع االجهمتر  الذ  ربكؿ اتجلًت نمتـ القتعالف اإلجرائ 

لماللتط  الجعتئر  مت نرف ثتر رلؼ    الوقت الجعتئ  حالؿ مل ل  هحدرد الطنرم  القتعالعر  القد 
ل الررجع اذا االرهلؼ سلا ارهلؼ الزاالر  اله  رعظر مف رللهت كؿ جتعب. ال رمت رم  ردة اهجتاتت
 :لهذد االهجتاتت المرهمو هوحرؿ 

َانفشعَاألٔل
 انٕعاؼحَالُائٛحَصٕسجَيٍَصٕسَانصهحَ

ؼ الدرالى ال   حتؿ اعمداـ اذد كًل مف الحمح الالاللتط  ررهكزاف رما هالا ؽ الهطتنؽ سرادة نطرا سف  
إلجرائهت مالا ق   الم ب رِّعكًل مف الحمح الالاللتط  ربهرط  كمت نف  ل (2)اإلرادة  ل مكتف لماللتط  الال لمحمح

ف   عظتـ الاللتط  الجعتئر   نطراؼ العزاع رمرهتل الهمد الاللتط  نحد اإلجرايات المكمم  لمحمح الجعتئ ل الا 
(  نراررل 10( مكرر مف قتعالف رقـ )216   المتدة )-الذ  هنعتد قتعالف اإلجرايات الجزائر  النمجرك  

الوقت المحر  هنعا جتعنًت مف اذا  كمت نف  ل  رقهرب النبدة مف عظتـ الحمح الجعتئ ل -1994للع  
طنرقتت عظتـ الحمحل نال نتاحرى ا  نمثتن  االهجتدل حرث ذاب سلا ارهنتر الاللتط  الجعتئر  سحدى ه

 .(3)حمح

                                                           

 .43رتدؿ رم  المتععل المرجع اللتنؽل ص (1)
نزاد بكالر حتلحل الاللتط  الندرم  ذات الطتنع الهوتال   لهلالر  معتزرتت رقالد االلهثمتر الداللر ل درال  مقترع ل  (2)

كجزي مف مهطمنتت عرؿ درج  الدكهالراد     نرنرؿرلتل  مقدم  سلا مجمس كمر  القتعالف الاللرتل ل جتمم  حلح الدرفل 
 .174ل ص2012القتعالف الرتصل 

 .354ل المرجع اللتنؽل صحمد  رجب رطر  (3)
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َانفشعَانخاَٙ
 انٕعاؼحَالُائٛحَراخَؼثٛؼحَاجتًاػٛح

الاللتط  الجعتئر  ههدؼ    المقتـ ااالؿ سلا هحقرؽ اامف  رذاب نعحتر اذا االهجتد مف معطمؽ نف  
هعظرـ اجهمتر  ملهحدث ل الملتردة طر   الرحالم     الالحالؿ سلا هلالر  الدر ل  ه  (1)االجهمتر 

ردالؼ     مؾ القتعالف الجزائ ل الرمهزج  رت هعظرـ الوف االجهمتر  نتلقتعالفل اللكف اذا اامر ال رعو  
طنرمههت الجعتئر ل القد ذاب جتعب مف الوقت الورعل  سلا ارهنتر الاللتط  عمالذج لمهعظرـ االجهمتر ل 

   الرحالم  رما هلالر  المعتزرتت العتبئ  النعهت هلما سلا هحقرؽ الللـ االجهمتر ل الملتردة طر 
 .(2)نرعهـ نبكؿ الد  نمردًا رف الهمقردات البكمر  لمهقت  

نغوؿ الغتر  االتلر  مف سجراي الاللتط  الجعتئر  الاله   نع تالمف االعهقتدات اله  الاجهت اذا االهجتدل 
 جهمتر  لماللتط  الجعتئر ل سال نف  ههمثؿ    سعهتي العزاع الجعتئ ل  إذا كتف مف الحمب سعكتر الدالر اال

رغرر مف طنرمههت الكالعهت اللرم  مف اللتئؿ سعهتي العزارتت الالرحالمتت الجزائر   اذا الدالر ال رمكف نفْ 
   دائرة القتعالف الجزائ ل الال رمغ  دالر الدالل  الارنههتل سذ رنقا اذا اإلجراي محكالمًت    ظؿ عظتـ قتعالع  

 .(3)جتعب االجهمتر   رتجزائ  رما الرغـ مف طغرتف ال

َانفشعَانخانج
 انٕعاؼحَالُائٛحَراخَؼثٛؼحَإداسٚحَ

عمت سجراي مف  رعطمؽ نعحتر اذا االهجتد مف عقط  نلتلر  ردـ ارهنتر الاللتط  الجعتئر  رقدًا مدعرًتل الا 
مالا ق  الجتع  ل  ه  ال ههالقؼ رما (4)سجرايات االههتـ اله  همترلهت العرتن  المتم     الدرالى الجعتئر 

عمت هر ع لهقدرر العرتن  المتم   .(5)الالمجع  رمرتل الا 

                                                           

 .31نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .60رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .43رتدؿ رم  المتععل المرجع اللتنؽل ص (3)
 .36نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (4)
 .67رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (5)
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َانفشعَانشاتغ
 انٕعاؼحَالُائٛحَيٍَتذائمَانذػَٕٖالضائٛحَ

الاللتط  مف ندائؿ ر ع الدرالى الجعتئر  الالهنمتد اإلجرايات الق تئر   ررى نعحتر اذا الرن  نف  
 .(1)الههدؼ لهمالرض المجع  رمرت

الرلهعدالف    ذلؾ رما العقط  االتلر  اله  موتدات ارهلؼ الاللتط  رف الحمح الجعتئ  مف حرث 
رما حتل   عح ت( مف قتعالف اإلجرايات الورعل  41/1الهطنرؽ الااثرل  مف حرث الهطنرؽ  تلمتدة )

  جرائـ الاللتط  اللـ هحدد الجرائـ محؿ هطنرؽ الاللتط ل الاال مت ررهمؼ رف الحمح المعحالص رمرت  
ت رهرهب رما الحمح اعق تي الدرالى الجزائر  دالف محددة رما لنرؿ الححرل نمت مف حرث ااثر  إع  

لمط     ذلؾ مف العرتن  المتم ل نرعمت ال رهرهب رما الاللتط  الجعتئر  ن  نثر قتعالع  الركالف لمعرتن  
 .(2)المتم  مطمؽ حرر  الهحرؼ    الدرالى الجعتئر 

؛ الهمراض اذد ا رايل االرهلؼ الظتار    الطنرم  القتعالعر  لماللتط  الره ح لعت مف رلؿ
هت حالرة مف حالر الحمحل الآرر رراات ذات طنرم  اجهمترر ل النم هـ رراات ندرًل رف نع    نم هـ ررى

 الدرالى الجعتئر  نال طررق  إلدارههت.

له  هلتاـ    هرورؼ المبي رف الاللتط  الجعتئر  نحد ندائؿ الدرالى الجعتئر ل الا الررى النتحث نف  
كتاؿ الق تيل رف طررؽ حؿ المعتزرتت النلرط ل الالملتردة    لرر  اإلجراياتل الا  اللرم  لحؿ 

 المعتزرتت االجهمترر  ذات الطنرم  الجعتئر .

  

                                                           

 .69رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .69رام  مهالل  القت  ل مرجع اللتنؽ عولتل ص (2)
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َانخاَٙادلؽهةَ
َٔظٛفحَانٕعاؼحَالُائٛحَيفَظٕءَانغٛاعحَالُائٛحَادلؼاصشجَ

اللرتل  الجعتئر  نرنم  نلتلرب لحؿ المعتزرتت الجعتئر ل الكؿ نلمالب مف همؾ االتلرب رحمح  ؼهمر 
لمالاجه  جرائـ ممرع  ذات طنرم  ههعتلب الطنرم  االمالب المطنؽل دالف نف ركالف حتلحًت لمالاجه  جرائـ 

ذ  رورض رما . النالؿ اذد االتلربل االمالب المقتن ل الالذ  رؤلس رما  كرة المقالن ل الال(1)نررى
الجتع  رعد ارهكتنت جررم ل الركالف محالر اذا االمالب برص الجتع  مف رلؿ ه ارمت الردرتل كمت    

 حتؿ المقالنتت المقردة لمحرر .

نمت الثتع ؛  هال االمالب الملج ل الرؤلس رما  كرة الهدانرر االحهرازر ل الاال نر ًت رورض رما 
الرهكتب الجررم ل الركالف محالر اذا االمالب اال ملتردة  الجتع  نهدؼ سزال  الحتل  المالجالدة لدرت

 الجتع  مف رلؿ سردارت    المححتت الملجر  نال المؤللتت اله ارمر .

نمت الثتلث؛  هال االمالب الهمالر  ل الالذ  رؤلس رما  كرة همالرض المجع  رمرتل الاال رورض 
ص المجع  رمرت رف طررؽ رما الجتع  نهدؼ همالرض المجع  رمرتل المحالر اذا االمالب اال بر

 سحلح ال رر. 

الآرر اذد االتلرب اال االمالب الهال رق ل الالذ  رمرض رما كٍؿ مف الجتع  الالمجع  رمرتل رعد 
الجالد جررم  متل الرلما اذا االمالب سلا الهالحؿ سلا حؿ لمعزاع نرف الجتع  الالمجع  رمرتل رما الرغـ 

اع مف رلؿ مف القالع الجررم ل الركالف محالر اذا االمالب اال المحت ظ  رما الملق  نرف طر   العز 
 الاللتط سجراي رممر  الهوتالض نرعهمت لمالحالؿ سلا الحؿ الهال رق . الاذا االمالب اال الذ  هقاـل رمرت 

الجعتئر ؛  تلاللتط  الجعتئر  ا  نلمالب هال رق  نرف طر   العزاع نملتردة الغرر؛ نمًل    الالحالؿ سلا 
 .(2)حؿ ر تئ  رهدؼ سلا حمتر  الملق  االجهمترر 

نف  الاللتط  الجعتئر  حققت حرهًت رائمًت    اللعالات اارررةل الذلؾ  رمت رهممؽ نمالاجه  ممت ال بّؾ 
ال غالط اله  هحتدؼ نال هالاجت هعورذ اللرتل  الجعتئر ل  ه  همثؿ ظتارة ال رمكف سغوتلهتل ذلؾ نع ت رهـ 

                                                           

 .92رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 عولت. رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽ (2)
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الا رع الهتلر      الي هال رح المال ل الاذا رلههنع درال  (1)المجالي سلرهت كاللرم  لهعظرـ المعتزرتت الحمهت
 اللرتل  الجعتئر .

َانفشعَاألٔل
َاجتاَِانٕعاؼحَالُائٛحَحنَٕعٛاعحَجُائٛحَجذٚذجَ

هرهكز رما موهالمرف مهالازررف  نحنحتاللرتل  الجعتئر  الممتحرة  ذاب رن  مف الوقت سلا نف  
ربرر سلا هحالؿ  تً لمدرالى الجعتئر ل الرحالم  الجعتئر  الالمحتلح  الجعتئر . الهمد الاللتط  الجعتئر  عمالذج

سلا ردال  ر تئر  هوتامرت هقاـل رما  كرة  -هقاـل رما المقالن  -المدال  الجعتئر  مف ردال  رقتنر 
الاللتط  الجعتئر  همنر رف لرتل  جعتئر     آرر ررى نف  الهوتالض نرف ااطراؼ لحؿ الرحالم . ال   رن

هوهح المجتؿ لمدال  هلتامر ل ربهرؾ  رهت آررالف لمالاجه  هحترد اإلجراـ المالاجه  المجرمرفل الاله  
نروقت المدال  الهقمردر     مالاجهههتل نتإل ت   سلا ارهنترات بكًل لمدال  سحلحر  قتئم  رما الهمالرض. 

تط  الجعتئر  ههوترؿ مع ارهنترات اللرتل  الجعتئر  اللترر  حالب هدررـ آلرتت الررتر الثتلث الالل كمت نف  
الهظهر ملمح اذا الهطالر    هطالر دالر العرتن  المتم  النلمالنهت    سدارة الدرالى  ل   اإلجرايات الجعتئر 

 .(2)الجعتئر 

ه  نزم  المدال  الجعتئر      رعلت الهمد الاللتط  الجعتئر  نحد ننرز الاللتئؿ اله  لتردت رما مالاج
   اللعالات اارررةل ممت ندى نتلوقت سلا ارهنترات هحالاًل جالاررًت    اللرتل  الجعتئر  مف ردال  رقتنر  
هؤلس رما الجزاي سلا ردال  نكثر ر تئر . القد ذاب رن  مف الوقت الورعل  سلا ارهنتر الاللتط  

 نرعمت ذاب رن  آرر سلا نف   لل نترهنترات حالرة لمدال  غرر قلرر الجعتئر  ههجت عحال لرتل  جعتئر  جدردة
المجهمع الورعل  رهجت عحال الهمددر  القتعالعر  نال نتادؽ سلا همددر  ق تئر ل نحرث رهالاجد سلا جتعب 

 .(3)الاللتئؿ الق تئر  حالر نررى لمدال  ر تئر  كتلهحكرـل الالحمحل الالاللتط 

                                                           

 .23سنراارـ ررد عترؿل المرجع اللتنؽل ص (1)
نحمد رحتـ الدرف ممرح ل هقررـ الممتمم     المؤللتت المقتنر ل درال  مقترع ل المركز القالم  لمنحالث االجهمترر   (2)

 .196ل ص2000الالجعتئر ل القتارةل 
الـ اللرتلر ل آرت ا هتف حترةل دالر الاللتط  الجعتئر     هطالر اللرتل  الجعتئر ل مجم  النحالث    الحقالؽ الالمم (3)

 .111ل ص 2016ل هركرتل 2المدد ل 3المجمد 
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رهممؽ نتلهجرن  الوملطرعر     مجتؿ الاللتط  الجعتئر  الاله  ههلـ  ررى النتحث    اذا المقتـ  رمت
نتلحداث ل نع هت حققت نم ًت مف نادا هت مف الهحالؿ مف ردال  جعتئر  رقتنر  سلا ردال  ر تئر ل القد ال ؽ 
الم ب رِّع    هطنرقهت ندار  رما ااحداثل ممت حقؽ مكتلب ردردة معهت؛ هحقرؽ المدال  الر تئر  مف 

حلح اله ارؿ الحدث الجتع  دالف همر ت إلجرايات رل ؿ هقررب الجهتت العظر نرف نطراؼ العزاعل الا 
 الدرالى الجزائر ل الالهمرض لممحتكـ.

َانفشعَانخاَٙ
ػٍَانمعاءََ َاػتثاسَانٕعاؼحَالُائٛحَتذٚالَ 

مجرد ندرؿ لقد ثتر رلؼ    الوقت حالؿ طنرم  دالر الاللتط  الجعتئر     القتعالف حرث رراات نم هـ 
ل س ت   (1)رف المدال  الجعتئر  الهقمردر ل نرعمت رراات آررالف حالرة مالازر  لهمؾ اارررة اللرلت ندرًل رعهت

سلا ذلؾ  إف  اللرتل  الجعتئر     عطتؽ الدرالى الجعتئر  ال زالت حه ا ا ف هبدد رما اال طراب الذ  
 ال ررردات رما جزاي مقترؼ الجررم ل ذلؾ نف  رحرب العظتـ المتـ مف جراي الجررم ل   ًل رف هبد

تلجههت    عطتؽ الذ  رحرب المجع  رمرت الاال طراب الذ  رحدث لمجمتر  مف اامالر اله  رحمب مم
ل الرو ؿ نْف رهـ ممتلجههت مف رلؿ عمالذج آرر لممدال  رقاـل رما نلتس  كرة الهر ر  الدرالى الجعتئر 

 .(2)نال الهمالرض

ئر  الجدردةل هغرر الال ع لحتلح نطراؼ العزاعل ال لّرمت المجع  رمرت  رمت رهممؽ المع اللرتل  الجعت
نهمالرض ال رر الذ  نحتنت مف جراي الجررم  رف طررؽ الهمالرضل النتلعلن  لمجتع   قد نحنح لت مف 
رلؿ عحالص الاللتط  الالهمالرض دالر   متؿ     حؿ العزاع. القد نندى نمض الوقت هرال ت مف عمالذج 

  الهمالر ر ل زارمًت نع ت    ظؿ اذا العمالذج عكالف نمتـ حالرة مف رحرح  الدرالى الجعتئر ل سذ المدال
رحنح همالرض ال رر مل ل  هرص نطراؼ العزاع نتلدرج  اااللال الال ب ف لمدالل  نهتل سال نع ت ال محؿ 

ؾ نمالجب لمطههت    لهذا الهرالؼ؛ ذلؾ اف  الاللتط  هر ع لرقتن  دقرق  مف قنؿ العرتن  المتم ل الذل
 .(3)الحوظ نال الهحررؾ المحهمؿ لمدرالى نعتي رما عهرج  الاللتط 

                                                           

 .506نلتم  حلعرف رنردل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .569نحمد محمد نراؾل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .71نبرؼ رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (3)
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الرلح  القالؿ نف  الاللتط  الجعتئر  ال همد ندرًل رف الق تيل كمت نع هت لرلت مجرد اللرم  لحؿ 
اللتط  المعتزرتتل نؿ سعهت سحدى اللتئؿ الهعظرـ االجهمتر  اله  هحمؿ عمالذجًت آرر لحؿ المعتزرتت؛  تل

 .(1)همثؿ مرحم     سرداد هعظرـ اللتئؿ الهعظرـ االجهمتر 

َانفشعَانخانج
َانٕعاؼحَالُائٛحَٔعٛهحَئٍَعائمَانتُظٛىَاالجتًاػَٙ

سف  الهتجس االتل  لماللتط  الجعتئر  رهرحص    سحرتي الهآلؼ االجهمتر ؛ ذلؾ نف  الهآلؼ الذ  
الهحالالت االقهحتدر ل الرجزت رف ممتلجهت اللرتل  الجعتئر  ن لدهت المدعر  الالهقدـ الحعتر ل   ًل رف 

الهقمردر ل سذ همد الاللتط  عمالذجًت آرر    سدارة المعتزرتت الجعتئر  مؤداد سرتدة هكالرف الملق  االجهمترر  
نمبترك  نطراؼ العزاع    النحث رف حؿل ممت رؤد  سلا رمؽ قعتة اهحتؿ نرعهـ؛ اامر الذ  رروؼ 

حدة الهالهرل  قرتـ الجتع  نإحلح ال رر الذ  نحدثهت جررمهتل   ًل رف سرتدة سدمتجت    كثررًا مف 
الجمتر ل رؤد     عهتر  المطتؼ سلا رمؽ رلقتت اجهمترر  جدردة؛ اامر الذ  رلترد رما هحقرؽ 

لا حؿ االعلجتـ االجهمتر . النذلؾ عجد نف  الاللتط  هلترد ااطراؼ رف طررؽ الهوتالض سلا الالحالؿ س
رر   جمرع ااطراؼل نال رما ااقؿ سحرتي الرالانط اله  قطمهت العزاعل نال رمؽ رالانط اجهمترر  جدردةل 

 .(2) ه  اللرم  نعهجههت اللرتل  الجعتئر  مف نجؿ سحرتي االعلجتـ االجهمتر 

ْف كتعت ههجت عحال لرتل  جعتئر  جدردةل س ال نع هت الرمكععت نف عرمص مف ذلؾ نف  الاللتط  الجعتئر  الا 
لرلت ندرًل رف الق تيل كمت نع هت لرلت مجرد  ف حدرث إلدارة المعتزرتتل الررجع ذلؾ سلا نع هت اللرم  
ن رزههت اللرتل  الجعتئر  مف نجؿ سحرتي االعلجتـ االجهمتر ل الا  اللرم  لحؿ المعتزرتت.    متـ رزالؼ 

زرتت الجمهالر؛ عظرًا لقحالر اللرتل  الجعتئر  المؤلل  الق تئر  ممثم     العرتن  المتم  رف ممتلج  معت
الهقمردر  مف جتعبل اللمت هحهتجت اذد المعتزرتت مف ممتلج  اجهمترر  نكثر مف المجالي سلا الدرتالى 
الق تئر  الهقمردر  مف جتعب آررل لـ ركف نمتـ اللرتل  الجعتئر  ن ّد مف الهحالؿ مف عمالذج المقتب سلا 

 لهرا  .عمالذج الهمالرض القتئـ رما ا

  

                                                           

 .72نبرؼ رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .571نحمد محمد نراؾل المرجع اللتنؽل ص (2)
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َادلؽهةَانخانج
َيربساخَانٕعاؼحَالُائٛحَ

 المقالن  نف   النمت الجررم ل مف المجهمع حمتر     المقالن   بؿ نثنت مت الجرائـل علن  لزرتدة عظرا
 اجر النتلهتل  المقالن ل  كرة اجر سلا الوقت درت لالدرالى الجزائر  سجرايات منتبرة رلؿ مف سلرهت عهالحؿ

 نعظم  رف النحث ندن اعت مف المقالن ل هطنرؽ سلا لمالحالؿ القتعالعر  الاللرم  نترهنترات الدرالى الجزائر 
 الاللتط  نعظتـ اارذ سلا د مت اله  المنررات ل هعتالؿ رم  ال رمت لالجزائر  لمدرالى ندرم  سجرائر 

 الجعتئر ل العظتـ الاللتط  الجعتئر     ق ترت ااحداث مف رلؿ الورررف الهتلررف:

 .منررات الاللتط  الجعتئر  األول: الفرع -
 .   ق ترت ااحداث عظتـ الاللتط  الجعتئر : الثاني الفرع -



َانفشعَاألٔل
 يربساخََظاوَانٕعاؼحَالُائٛحَ

ع  اا راد رؤثرالف الاللتط  الجعتئر  لرس نحثًت رمّ  سف   مت  متعًت ت هال رد لهـ مف مزارت رممر ل الا 
اعدمتج    الاللط االجهمتر ل مف لهـ  هكومتللرطرههـ رما محرر الرحالم  الجعتئر ل   ًل رمت 

نر الاللتط  الجعتئر  الطررؽ الثتلث الذ  رهاللط نرف قرار الحوظ الالدرتالى الجعتئر ل الرمكف رحد هالهم
 المنررات الجالارر  الهتلر  لماللتط  الجعتئر :

 عمييم ضمان حقوق المجنيأوًل: 

الاللتط  الجعتئر  همثؿ حتج  جدردة لممدال  الجعتئر  ال رمكف نف هو  نهت الدرالى الهقمردر ل  سف  
لحرث هلههدؼ الاللتط  الجعتئر  النتلدرج  اااللا (1)الا  نلمالب غرر هقمرد  لمالاجه  ررؽ القتعالف

   الجعتئر ل النذلؾ  إف  هحقرؽ االهوتؽ مت نرف المجع  رمرت الالجتع  الاال نتلطنع دالر سحلح  لماللتط
 . (2)الاللتط  همرد نعتي الرالانط نرف الرحاـل

                                                           

نطرالح  ابتـ مو   المجتل ل الاللتط  الجعتئر ل اللرم  غرر هقمردر     حؿ العزارتت الجعتئر ل درال  مقترع ل  (1)
 .85ل ص2008ل كمر  الحقالؽل جتمم  ررف بمسل دكهالراد

 .491التم  حلعرف رنردل المرجع اللتنؽل ص (2)
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ناـ مت رمرز الاللتط  الجعتئر  اال الهمالرض الرمز  نال الممعال ل  تلجتع  ردرؾ حرف رمقا  الال بؾ  نف  
ت نحتنت مف  رر متد  الممعال ل الكذلؾ المجع  رمرت  حرهت ملؤاللر  مت اقهر ت ال رالرة همالر ت رمّ 

ممتعتهت الرلهطرع هجتالز اازم  العولر  اله  رموههت الجررم ل  تلمجع  رمرت    الاللتط  رمنر رف 
هلمع بكالادل  ت ردالر    عولتل النفْ الجعتئر  ال رنحث رف الهمالرض المتل  نقدر مت رهمرف الهمنرر رمّ 

ممتلج  ا ثتر اللتط  رلجر ل هلما سلا  ن ع هتالرمرت علهطرع هكررؼ الاللتط  الجعتئر     اذا المقتـ 
ل مقترع  نتلاللتط  الهمالر ر  اله  ال هلههدؼ لالى الهمالرض  العولر  اله  رموههت الجررم  رما الرحاـل

 .(1)المتل  لم رر

 حماية النظام العامثانيًا: 

هكالف نداة حلع  لهرلرخ البمالر نتلملؤاللر  مف رلؿ االلهعوتر البرح   الاللتط  رمكف نفْ  سف  
لمجتع     النحث رف حؿل  تلاللتط  هرهكز سلا سطتر هرنال   مم  لمملؤاللر ل الهمؾ  كرة قتردر  لحرك  
الد تع االجهمتر  الجدردة مف رلؿ همالرض المجع  رمرتل النحرتعًت مف رلؿ معحعا المقتنم  نرف الجتع  

الهمالرض الح الر المجع  رمرت رلمحتف نهالرر  الجتع  نحجـ الجررم  اله  ارهكنهت  اف   ؛مجع  رمرتالال
الجلتمههتل الاال مت لـ ركف رما رمـ نتل الاذا ال رهحقؽ  قط نتلعظر سلا  كرة الهمد  رما العظتـ المتـل 

 .(2)اللكف نتلعظر سلا اا رار اله  لحقت نتلمجع  رمرت

د  الذ  رالحـ الجتع  نالحم  اإلداع  الجعتئر ل الرهمؿ جتعب المجع  رمرت الذ  النرلؼ الق تي الهقمر
 .(3)ال رثمر لالى بمالر نتلمزل  االجهمترر  لدى ااالؿ الظمـ لدى الثتع 

رقتظ ال مرر  الاللتط  الجعتئر  رمكف نفْ   إف   هحالؿ البمالر نتلذعب سلا بمالر نتلملؤاللر ل الاذا الالر  الا 
المالد سلا الجرمر ل النف رممر  الاللتط  قالامهت هدرؿ نطراؼ الرحالم     رمهنر نلتلًت    هجعب 

الاللتط    إف   لمنتبرههتل النمكس معطؽ االلهنمتد اله  رطنقهت الق تي الجعتئ ل الاله  ههمش الجتعح
 .(4)هلهورد مف اللمالؾ اللمن  لمجتع ل الذلؾ لحثت رما نف رلمط لمالكًت سرجتنرتً 

 
                                                           

 .96ل ص89ابتـ مو   المجتل ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .562راؾل المرجع اللتنؽل صنحمد محمد ن (2)
 .501نلتم  حلعرف رنردل المرجع اللتنؽل ص (3)
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 الروح الجماعية أو مكافحة الشعور بانعدام األمانإعادة تنشيط ثالثًا: 

هكالف اللرم  إلرتدة هعبرط الرالح الجمترر ل الكذلؾ لمكت ح   الاللتط  الجعتئر  رمكف نفْ  سف  
الجعالح النلرط الرالم ل اذد العقط  همهنر نكثر رحالحر     الاللتط   رتذرغالبمالر نتعمداـ اامتف الذ  

تط  الح  اله  همنر رما اذا العحال رما الرغن  الجتدة    هالجرت الجعتئر  اله  هالحؼ رعدئٍذ نالل
حدالث نرمتؿ سجرامر  نكثر جلتم . سف لماللتط   باللرتل  المحمر  لمالقتر     نمض ااحرتيل لهجع

الجعتئر  غتر  نكثر طمالحًت مف مجرد سحلح العظتـ الجعتئ  الهحلرعتل  ه  ال هرهكز  قط سلا آلر  هلالر  
لكف نر ًت سلا ارهنتر الاللتط  نمعزل  الاللرم  لهمنئ  البمالر نتلملؤاللر  الالرالح الجمترر  المعتزرتتل ال 

ااتل  الح  الالاحدل الالوكرة اعت ا  الهرداـ الاللتط  الجعتئر  كاللرم  نال نداة إلرتدة رهؽ مت همزؽ مف 
زاع    الجمتر  رهحقؽ ذلؾ مف رلؿ سرتدة هحالرب الع العلرج االجهمتر  لألحرتيل المف الممكف نفْ 
 .(1)االجهمترر  اله  ربحت نال ن رزت اذا العزاع

 إصالح نظام العدالة الجنائيةرابعًا: 

عظتـ المدال  الجعتئر ل الردـ قدرهت رما الهمتمؿ مع الجرائـ ذات  رالاجهتعظرًا لمحمالنتت اله  
المدد الهتئؿل  قد اهجهت المؤهمرات الداللر  النرتح  مؤهمرات اامـ المهحدة لمعع الجررم  رف طررؽ 

 سبراؾ اا راد    حؿ المعتزرتت الجعتئر . 

اله  هر ع لهت ال هرمؼ سال  ررًا الهمهنر الاللتط  الجعتئر  الاحدة مف آلرتت همؾ اللرتل ل  تلجرائـ 
القتئمرف نتلهلالر  ركالعالف مف القتعطرف نهذد المعتطؽل الاال مت رجمؿ  كمت نف  محدالدًا ذا عطتؽ محم ل 

 .(2)اؤالي اابرتص نجدر مف غرراـ    هلالر  اذد المعتزرتت

َانفشعَانخاَٙ
ََظاوَانٕعاؼحَيفَلعاٚاَاألحذاث

( للع  4الوملطرع  عظتـ الاللتط     ق ترت ااحداثل الذلؾ ال قًت لقرار رقـ ) الم ب رِّعارهمد 
مف الهطرؽ سلا منررات اارذ نعظتـ الاللتط     ق ترت ااحداثل الالمكتلب  ال ن د  ل لذلؾ كتف ـ2016

  :اله  لرجعرهت كؿ مف المجع  رمرت الالجتع  الالمجهمع مف عظتـ الاللتط ل الاال مت لرهـ هعتاللت  رمت رم
                                                           

 .563نحمد محمد نراؾل المرجع اللتنؽل  (1)
 376نلتم  حلعرف رنردل المرجع اللتنؽل ص (2)
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 أوًل: مبررات األخذ بنظام الوساطة في قضايا األحداث

 تراجع القيمة العقابية لمعقوبة السالبة لمحرية -1

همهنر المقالن  اللتلن  لمحرر  حجر الزاالر     عظتـ المقالنتت الجزائر  الهقمرد ل اذد اارررة مت لنثت 
اله ارؿ لمحدث الجتع ل الذلؾ عهرج  لآلثتر همتع  مف نزم  بدردة ههممؽ نمدى  ترمرههت    هحقرؽ سحلح 

اللمنر  اله  ههركهت رما الحدث مف مرهمؼ العالاح ل  مف العتحر  العولر  رؤد  حنس الحدث سلا بمالرد 
نتإلحنتط الالمهتع  عهرج  لهزرم  مزدالج  نمتـ مجهممت النمتـ عولتل الهزرد نرتـ اللجف الملررة مف همقرد 

 رد المجهمع.المبكم ل ممت رجممت رعومؿ الرك

المف العتحر  االجهمترر  روقد الحدث مركزد    المجهمع  رحنح رتل  رما غرردل الرحنح نمد سطلؽ 
 .(1)لراحت لجرف    لجف كنرر

المف العتحر  الهممرمر  ههمتظـ ا ثتر اللمنر ل حرث روقد الحدث اللجرف مدرلهتل رعزلؽ    لنرؿ الجررم  
ا  ا ثتر القتعالعر  ال   مقدمههت هزارد ممدالت المالد الهكدس اللجالفل  نكثر ا ثتر نرالزاً  الالبذالذل اللمؿّ 

هت هحنح   تي لهوررخ هكالف نداة إلرتدة اله ارؿ  إع   نداًل مف نفْ  المقتنر المؤلل   النتإل ت   سلا نف  
 .(2)الجررم 

 اضطراب البناء البدني لمحدث: -2

حرتة ااحداث ههوؽ همتمًت مع مرحم  المرااق   إععت عجد المرااؽ ركالف  مرؼ النعر      ن ف  سذا لممعت 
ندارتت المرااق ل ثـ لررتف مت هزداد قالهت الندعر  نالهررة مهلترر ل ممت راللد لدرت ا طرانتت لمالكر  هعهه  

ئر  لألحداثل العظتـ نتعحرا تت جرمر ل الاال مت رمع   رالرة مرارتة اذد الظرالؼ    مجتؿ المدال  الجزا
الاللتط  الجعتئر  رهعتلب مع اذد اللمالكرتت المهرددة اله  ال همكس رطالرة سجرامر  لدى الحدث نقدر مت 
همكس مرحم  رمرر  رتح  رمر نهتل اللمت رهجتالز اذد الظرالؼ لررتف مت رنهمد رف اذد اللمالكرتت 

                                                           

 محمد لمحترل المقالن  اللتلن  لمحرر  المدى عجترههت    مكت ح  الجررم ل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل جتمم  نـ (1)
 المت نمدات. 105ل ص2008الجزائرل ل  النالاق

 .12المرجع اللتنؽل ص الحرك  المتلمر  لمد تع رف ااطوتؿل الحدة ردال  ااطوتؿل(2)
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داث العتهج  رف ا طراب النعر  الجلدر  ندالف : "جرائـ ااحن ف  اإلجرامر ل الاال مت د ع النمض سلا القالؿ 
 .(1)غد"

 اضطراب البناء النفسي لمحدث: -3

الهغررات الم الر  لدى الحدث    مرحم  المرااق  هحتحنهت  ن ف  رؤكد المرهحالف    رمـ العوس 
ا طرانتت عولر  هد ع نتلحدث سلا االعطلؽ رترج االرة المحتالل  الهحرر مف قرالدات رغن     الهمنرر 
رف برحرهت الاهنتع غرالرد البرح ل النذلؾ رعمال لدى الحدث  رت اذد المرحم  حب المغتمرة اللرطرة 

ؼ رعدد القدرة رما  نط العوس النرتح  مع قم  رنرهت    الحرتةل الاكذا المتطو  رما المقؿ اله م
رحنح عظتـ الاللتط  الحؿ اامثؿ الذ  رمكف مف رللت اإلحغتي الجرد لمحدث المحتالل  رلج رغنتهت 

  .(2)االتلر  دالف المجالي سلا المحتكـ

 شدة التأثر بالمحيط الجتماعي: -4

رغـ نامر  المتممرف اللتنقرف    هربرح الجتع  الحدث سلا الهحقتؽ ممتمم  رتح  مف رلؿ عظتـ 
الاللتط  نمردًا رف العظتـ الق تئ  الرلم ل  إف المتمؿ االجهمتر  رنقا المتمؿ الحتلـ الذ  رؤكد 

تعالف ررجع ارهكتب الحدث ن متؿ مرتلو  لمق ذلؾ نف  هعتلب الظرالؼ الرتح  لمحدث    ذلؾ العمطل 
هوكؾ  ن ف  نلتلًت سلا المالامؿ االجهمترر  المهمثم     االرة الوتلدة الالنرئ  المعحر  ل الرؤكد المرهحالف 

.  تلحدث رعدمت روهح ررعرت    نرت هلالد  رت (3)االرة الاعوحتؿ اانالرف رؤثر رما لمالكت نحالرة منتبرة
رهرؾ النرت القتئـ الرهرب مف محرط االرة المالنالي  الرحالم  الالبجتر نرف الالالدرفل  مف الحهم  نفْ 

لرنحث رف ر تؽل ممت رمهد لت لنؿ االعحراؼل الرؤكد المرهحالف نر ًت    اذد المل ل  رما نف الحدث 
ههممؽ نظرالؼ رترجر ل الاكذا رحنح عظتـ  اع هت ؛الذ  رعحرؼ عهرج  لممالامؿ االجهمترر  رحمب رلجت

                                                           

رند الحدالؽ رررةل الاللتط  الق تئر     الهبررع الجزائر ل مجم  د تهر اللرتل  الالقتعالفل المدد الرانعل الجزائرل  (1)
 .106ل ص2011

 .35جمور رند اامرر الرتلرفل نثر الهوكؾ المتئم     جعالح ااحداثل رتلـ الممر  ل نررالتل ندالف هتررخل ص (2)
 .43جع اللتنؽل صجمور رند اامرر الرتلرفل المر  (3)
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امثؿ الذ  رمكععت مف سبراؾ الوترمرف االجهمترررف    حرتة الحدث    الاللتط  الجعتئر  اال الحؿ ا
حلحتل ممت رال ر  رحًت نكنر لهحقرؽ ذلؾ اإلحلح  .(1)رممر  ه ارمت الا 

 ثانيا: المكاسب المستفادة من تطبيق الوساطة في قضايا األحداث

ـ الاللتط  عظت كمت نف   ردة رعد عجتح رممر  الاللتط  رححؿ جمرع ااطراؼ رما مكتلب
رهحؼ نمجمالر  مف المزارت اله  هحقؽ المحمح  الو ما لمطوؿل ال رمت رم  هوحرؿ لهذد المكتلب 

 الالمزارت.

 المكاسب التي يتم الحصول عمييا نتيجة نجاح عممية الوساطةثانيًا: 

   حتؿ عجتح الاللتط  رهحقؽ ردد مف المكتلب همالد نتلوتئدة رما كؿ مف الحدث )الجتع (ل 
 رمرتل الالمجهمعل ال رمت رم  هوحرؿ لكؿ معهت: الالمجع 

 :(2)المكاسب التي يحصل عمييا الحدث -1
 سروتؤد مف الملحق  الجزائر . -
 سروتؤد مف مهترب المحتكم  الح الر الجملتت. -
 سروتؤد مف احهمتؿ حدالر حكـ ردرعت. -
 سروتؤد مف الالحم  االجهمترر . -
 مهتنم  هححرمت الممم  نبكؿ رمم . -

 :(3)يحصل عمييا المجني عميو نتيجة نجاح عممية الوساطةالمكاسب التي  -2
رتدة االرهنتر سلرتل اعت لالال ر تد لمت همت الاللتط ل الاال مت لرحمؿ الحدث الجتع  سلا  - سر تؤد الا 

 حوظ الجمرؿ.
ال ع حد  ثتر الجررم  نال الهرورؼ مف حدة اذد ا ثتر نلرر ل الذلؾ نمقه ا مت قد رححؿ رمرت  -

 نتلهرجتع مت ن رذ معت.مف همالرض نال 

                                                           

محمد غنتر ل المحمد للم ل مدرؿ رلج  العحراؼ ااحداثل الملج اإلللم  الدالر الردم  االجهمترر ل المكهب  (1)
 .30ل ص1985اإللكعدرر ل محرل الجتمم  الحدرثل 

.14ل المرجع اللتنؽل صالحرك  المتلمر  لمد تع رف ااطوتؿل الحدة ردال  ااطوتؿ((2
عولت. ل المرجع اللتنؽالمتلمر  لمد تع رف ااطوتؿل الحدة ردال  ااطوتؿالحرك   (3)
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 :(1)المكاسب التي يحصل عمييا المجتمع -3
رلالد الالد الالالئتـ نرف ن راد المجهمعل رحالحًت    حتؿ كالعهـ مف الجرراف الااقتربل  رلترد الحمح  -

 نرعهمت رما الهرداد اللمـ الالالد اللـز لهمتربهمت.
مت احطمح رما هلمرهت "االرهعتؽ الالحد م لهقمرؿ ردد الق ترت الجزائر  المعظالرة نمتـ المحتكـ -

 الهال رر الالقت الالجهد لممحتكـ لمنت    الق ترت ااكثر همقردًا. لالق تئ "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.15ل المرجع اللتنؽل صالحرك  المتلمر  لمد تع رف ااطوتؿل الحدة ردال  ااطوتؿ (1)



 

77 


َادلثحجَانخاَٙ
ََؽاقَانٕعاؼحَالُائٛحَ

رهحدد عطتؽ الاللتط  الجعتئر  مف رلؿ العطتؽ البرح  الالعطتؽ المال الر  لماللتط  الجعتئر ل 
البرح     نطراؼ الاللتط  الجعتئر ل الالبرالط الالاجب هالا رات  رهـل نرعمت رهممؽ حرث رهمثؿ العطتؽ 

العطتؽ المال الر     هحدرد الجرائـ الالق ترت اله  رجالز حمهت نتلاللتط ل اللالؼ نهعتالؿ عطتؽ الاللتط  
 الجعتئر  مف رلؿ المطمنرف الهتلررف:

 .: العطتؽ البرح  لماللتط  الجعتئر المطمب األول -
 .العطتؽ المال الر  لماللتط  الجعتئر  الثاني:المطمب  -
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َادلؽهةَاألٔل
َانُؽاقَانشخصَٙنهٕعاؼحَالُائٛحَ

رهمثؿ العطتؽ البرح  لماللتط  الجعتئر     نطراؼ الاللتط ل الاال الاللرطل الالمجع  رمرتل 
 –الالجتع ل نتإل ت   سلا العرتن  المتم  الاله  هقرر ندار  رممر  الاللتط ل المحررات نمد سهمتـ سجراياههت 

   ل-ـ2016  ( للع4ال ؽ قرار قتعالف رقـ ) -غتلنتً –العرتن  المتم  هقاـل ندالر الاللرط  سال نف  
الل هعتالؿ    الورع ااالؿل الاللرط الالبرالط الالاجب هالا رات  رتل ثـ الورع الثتع  الالذ  ل هعتالؿ  رت 

 المجع  رمرتل نرررًا الورع الثتلث الالذ  ررص الجتع .

َانفشعَاألٔل
َانٕعٛػَ

 أول: تعريف الوسيط

"البرص الذ  رهاللا مهم  الهال رؽ نرف محمحه  الجتع  الالمجع  رمرتل  ن ع ترمكف همررؼ الاللرط 
ههالا ر  رت برالط ممرع  همكعت مف القرتـ نمهم  الهال رؽ نرف  نال نتاحرى اال ذلؾ البرص الذ  رهمرف نفْ 

 . (1)محمحه  الجتع  الالمجع  رمرت"

 الوسيط في التشريع الفمسطيني من يحق لو مباشرة دورثانيا:  

رعهمالف سلا العرتن  المتم ل نال نبرتص آررالف هحت سبراؼ  تً رنتبر مهم  الاللتط  نبرتح رمكف نفْ 
ت نب ف حمتر  ااحداث الوملطرع ل  إع   ـ2016( للع  4الرقتن  العرتن . الحلب نحكتـ القرار نقتعالف رقـ )

 الاللرط مت رم : رممب دالر  

  عضو نيابة األحداث: -1
اال البرص المرالؿ لت لمب دالر الاللرط    رممر  الاللتط ل الاال البرص الالحرد ك حؿ رتـ. 

رعدمت رممب ر ال عرتن  ااحداث دالر الاللرط  إعت ال رهمهع ن   لمط  لغرض حؿ  نع تالهجدر اإلبترة 

                                                           

رةل محمد رند المطرؼ رند المتؿل موهالـ المجع  رمرت    الدرالى الجعتئر ل دار العه   المرنر  لمعبر الالهالزرعل القتا (1)
 .115ل ص2006محرل 
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ممرف رما طر   العزاعل نؿ رعححر دالرد    محتالل  هقررب الجهتت العظر لمهالحؿ سلا حؿ ر ع حد 
 .(1)هذا العزاعل

 نمهتنم  المرهح  العرتن " :ن ع هت( مف قتعالف حمتر  ااحداث 1الهمرؼ عرتن  ااحداث    المتدة )
 ."االعحراؼ الرطر لمرطر الممر رف الااطوتؿ ااحداث ق ترت

 

 شرطة األحداث: -2

هكمؼ عرتن  ااحداث برط  ااحداث لهقاـل ندالر الاللرط نرف الحدث الجتع  الالمجع  رمرتل  رمكف نفْ  
ال   حتؿ عجتح رممر  الاللتط  هر ع برط  ااحداث هقررر المح ر الاللتط  سلا الكرؿ عرتن  ااحداث 

 .(2)لمه برر رمرت الارهمتدد

 مرشد حماية الطفولة: -3

ل لعرتن  ااحداث ـ2016( للع  4رار قتعالف رقـ )مف ق (23)الوقرة اااللا مف المتدة  عح ت 
جراي الاللتط  نرف الحدث الجتع  الالمجع  رمرتل الذلؾ     االلهمتع  نمربد حمتر  الطوالل  لمرض الا 

رممب دالرًا  حدالد  الانط البرالط محددة الهحت سبراؼ العرتن  المنتبر. الرمكف لمربد حمتر  الطوالل  نفْ 
اارحتئ  االجهمتر  المهع  لدرت القدرة رما الهمتمؿ مع ااطراؼ  نف  ذلؾ  ؛جالاررًت    رممر  الاللتط 

المهعتزر  الهقررب الجهتت العظر نرف المهرتحمرف الحالاًل لحؿ رجنر ال رر الهجعرب الحدث الدرالؿ    
 اإلجرايات الق تئر  الرلمر .

 الوسيط المجتمعي: -4

لعرتن  ااحداث سحتل  ممؼ العزاع ل رحؽ ـ2016( للع  4مف قرار قتعالف رقـ ) (23)نحلب المتدة  
 سلا نحد الاللطتي المجهممررف لمقرتـ نتلاللتط  هحت سبراؼ عرتن  ااحداث.

                                                           

ررتلؼ ذلؾ القتعالف الورعل  الالذ  رحظر رمؿ نر تي العرتن  المتم  كاللرط الرهنترات الحرتد الالعزاا ل سال نعت لـ  (1)
رطنؽ رممرًت حها ا فل الررجع ذلؾ سلا نف هعورذ الاللتط  الجعتئر  رهـ    الغتلنر  المظما مف الحتالت نالالط  العرتن  

ل الحرك  المتلمر  لمد تع رف ااطوتؿل الحدة ردال  ااطوتؿنعظر:  رطمؽ رمرهت الاللتط  المحهوظ نهت.المتم ل الاله  
 .18ص
.ـ2016 للع ( 4) رقـ قتعالف قرار مف( 23) المتدة مف اااللا الوقرة (2)
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 ردـ ال ع الممتررر الالبرالط الالاجب هالا رات الرهرتر الاللرط المجهمم . الم ب رِّعالرؤرذ رما 

 دور الوسيط الجنائيثالثا: 

 رئرلر :رعنع  دالر الاللرط الجعتئ  رما ثلث  ندالار 

 الدور التوفيقي لموسيط الجنائي -1

رهمثؿ الدالر الهال رق  لماللرط    القرتـ نتلهطلع آراي الرحاـل نالاًل ثـ محتالل  الهقررب نرف الجهتت 
 عظراـ سلا هحقرؽ الهالازف نرعهـ نثعتي المحتدثتتل الذلؾ رما العحال الهتل :

رما مالا ق  ااطراؼ رما قنالؿ نمد الححالؿ  –الهطلع آراي الرحالـ: الرقحد نت قرتـ الاللرط  -
نإجراي اهحتالهت نرف نطراؼ الرحالم  نغرض الالحالؿ سلا مقهرحتت رمكف رف طررقهت  -الاللتط 

آراي الرحاـل الهحدرد كرور  الهالحؿ سلا اهوتؽ  سلاحؿ الرحالم ل الرمكف مف رللهت الهمرؼ 
 .(1)نرعهت

حلح الملق  المهالهرة نرعهـل هقررب الجهتت العظر: رقاـل الاللرط نمحتالل  الهال رؽ نرف  - ل الا  الرحاـل
 تلاللرط ال رهدرؿ     ؛الرمؽ معتخ ملئـ لمهوتاـ الالهوتالض رما هلالر  اا رار العتجم  رف الجررم 

الرحالم ل الرمؽ جال مف الالد نتلبكؿ الذ  رؤد  سلا اهوتؽ الجتع  الالمجع  رمرت رما الهلالر  
حلح الملقتت المهالهرة نر عهـ. الرقاـل الاللرط نتلهقررب نرف الجهتت عظر الطر رفل الالدر  لمعزاعل الا 

رف طررؽ اللمتح لمجتع  نتلهمنرر رف االنتب اله  د مهت سلا ارهكتب الجررم ل الكذلؾ اللمتح 
لممجع  رمرت نتلهمنرر رف ا الـ الالاقم  رمرت مف جراي الجررم ل الرف حتجهت لمححالؿ رما همالرض 

نداي رنرت    ا لرحالم  نتلبكؿ الذ  رؤد  سلا ههدئ  عولت الالهالحؿ سلا سعهتي رف اذد اا رارل الا 
ع   ؛العزاع نبكؿ الد  مت الهقررب نرعت النرف المجع  رمرتل  تلاللرط ال رهدؼ سلا سثنتت ذعب الجتع  الا 

ؿ بمالر ردـ ؤ الاال اامر الذ  رهحقؽ    حتل  سنداي الجتع  عدمت رما مت اقهر ت مف ن متؿل اله ت
 .(2)مرت الربرهت مف ممتالدة المدالاف رمرتاامتف لدى المجع  ر

الاذا رهحقؽ مف سرطتي  لهحقرؽ الهالازف نرف طر   العزاع: رقاـل الاللرط نهعظرـ رممر  اجهمتع الاللتط  -
كؿ طرؼ الورح     الحدرثل الرهحقؽ اإلحغتي الكتمؿ الالهالازف نرف الطر رف لمهمنرر. القد نبترت 

                                                           

 .359رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .188رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (2)
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"رعنغ  رما الاللرط دائمًت احهراـ  نع ت( الحتدرة رف المجمس ااالرالن  رما 99/19الهالحر  رقـ )
 .(1)"رممؿ ااطراؼ نتحهراـ مع نم هـ نم تً  كرام  ااطراؼل ال متف نفْ 

 الدور الرقابي لموسيط الجنائي: -2

كمت رهمثؿ الدالر الاللتط .  سجرايرهتنع الاللرط الجعتئ  سجرايات هعورذ االهوتؽ الذ  رمص سلرت  
الرقتن  لماللرط  رمت رقاـل نت مف سرداد هقررر لممرض رما العرتن  المتم  نمد اعههتي الاللتط ل الردالف  رت 

اهرتذد مف سجرايات لمهال رؽ نرف ااطراؼل المالقؼ كؿ طرؼ مف اذد اإلجراياتل الرمهـز الاللرط  مت هـّ 
العرتن  المتم  ه رذ نمت الرد نهقررر  نإرداد هقررر الاللتط  لالاي    حتل  عجتحهت نال  بمهت. الالغتلب نف  

العرتن  المتم   الغتلب نف   الاللرطل  إذا نثنت هقررر الاللرط هقحرر الجتع  نال هلننت     بؿ الاللتط ل  إف  
ذا نثنت هقررر الاللرط  بؿ الاللتط  ررجع سلا همعت المجع  رمرتل  إف    هقاـل نهحررؾ الدرالى الجعتئر ل الا 

هحدرد قرم  المكت  ة اله  رححؿ رمرهت الاللرط الجعتئ  ركالف  نؿ سف   لهقاـل العرتن  نحوظ ااالراؽ الغتلب نفْ 
اامر لمراقن  هعورذ اهوتؽ الالالط  نال لـ  م  الهال رؽل لالاي نف امهدّ نحلب مت قتـ نت الاللرط مف مه

 .(2)رمهد

 هعورذ رما الممؿ الطوالل  حمتر  المربد ااحداث برط  الههاللاالقد جتي    القتعالف الوملطرع  "...
 .(3)ااحداث..."  عرتن  سبراؼ هحت الاللتط  اهوتؽ نعالد

 الدور التنفيذي لموسيط الجنائي  -3

الدالر الهعورذ  حلب القتعالف الورعل     سجراي نحث اجهمتر  رف الجتع ل الهحقرؽ رهمثؿ 
 .(4)لبرحرهتل النحث مدى جدالى الهدانرر المطنق  رما الجتع  مف قنؿ العرتن 

 رابعًا: الشروط الواجب توافرىا في الوسيط

بمهت مراالع  نمدى رمد الاللرط محالر رممر  الاللتط ل سذ كثررًا مت هكالف مل ل  عجتح الاللتط  نال  
جدارة الاللرط    القرتـ نمهم  الاللتط  نرف نطراؼ العزاعل لذلؾ رجب هال رر كؿ مت رمـز لهمكرف الاللرط 

                                                           

 .102رتلر نف محمد لمرد نتنحرؿل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .190رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (2)
 نب ف حمتر  ااحداث الوملطرع . 2016( للع  4( مف القرار نقتعالف رقـ )23(ل مف المتدة )3الوقرة ) (3)
 .190رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (4)
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الؿ نرعت النرف ح  ره ت سلا مف رلؿ  رالرة سزال  كؿ المقنتت اله  ه   مف نداي الدالر المعالط نت. اذا لفْ 
نمض الممتررر ل نط الحوتت الالرحتئص الرمكف هحقرؽ ذلؾ مف رلؿ ال ع  لهحقرؽ ناداؼ الاللتط 

 اله  رجب نف رهمهع نهت الاللرطل الرمكف سجمتلهت  رمت رم :
 

  المقومات الشخصية: -1

ههالا ر لدرت مقالمتت برحر ل ههمثؿ    نف ركالف ذا رنرة     ربهرط  رمف رنتبر مهع  الاللتط  نف  
ركالف لهؿ المراسل اتدئ الطنعل ذا عظرة هرنالر ل الال رنرة نمد ذلؾ سذا كتف  الهمتمؿ مع ا رررفل النفْ 

 .(1)رجل نال امرنةل الطعرًت نال نجعنرتً 

 الصالحية: -2

ههالا ر لدرت الحلحر  لمنتبرة اذد المهع ل الههمثؿ اذد  ربهرط لمف رنتبر مهع  الاللتط  نفْ  
ر حكـ ق تئ  نمدـ ااامر ل نال الحرمتف الحلحر     ردـ حدالر حكـ ق تئ  نمقالن  جعتئر ل نال حدال 

مف الحقالؽل الذلؾ رمـز الاللرط نهقدرـ ححرو  الحتل  الجعتئر     نالارؽ ارهمتدد كاللرطل الاذا البرط مف 
البرالط االتلر  الالاجب هالا رات    برص الاللرط. الرجب هالا رد    كؿ مف ررغب    الممؿ كاللرطل 

 .(2)ت ال رجالز لت االلهمرار    الممؿ كاللرطر اذا البرطل  إع   إذا حدث ن  طترئ رمعع الاللرط مف هالا 

 الكفاءة: -3

نال مف ذال  الممر   الممرق   اً الغرر محدد    ممعتدل سذ رمد البرص كوؤ  تً رمهنر برط الكوتية مطمق 
  داـ قررنًت مف مال الع العزاع. الممرتر القرب اال هالا ر الرنرة المممر  نال المممر ل اللك الاالرهحتصل مت

ت رر ع لدالرات هدررن  مف نجؿ هطالرر الهحلرف الممر   رلهال   مف رقاـل ندالر الاللرط اذد المهتراتل  إع  
حتطههتالقتعالعر  الالعولر  لدرتل   ًل رف هزالردد ن دنرتت الاللتط  الجعتئر ل  نوف سدارة الموتال تت نرف  الا 

 .(3)نطراؼ العزاع مف نجؿ نف هحقؽ الاللتط  الغترتت المرجالة معهت

                                                           

 .178رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .47عالر الهدى لت رل المرجع اللتنؽل ص (2)
رتدؿ راللؼ رند العن ل "الاللتط  الجعتئر  اللرم  ملهحدث  الندرم  لحؿ المعتزرتت الجعتئر  الالمجهممتت"ل مجم  كال  ل  (3)

 .37ل ص9كمر  القتعالف الالممالـ اللرتلر ل جتمم  الكال  ل المدد 
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  الختصاص: -4

الرهحدد ارهحتص الاللرط لذات ارهحتص  لالرقحد نت نف ركالف الاللرط مرهحًت نهلالر  العزاع
العرتن  المتم  اله  هعظر لمدرالى اله  هقاـل نإحتل  العزاع لماللرط. كمت رجب رما الاللرط سدراؾ ندنرتت 

طر   العزاع لمرًت عحال هحقرؽ ركالف لدرت  ف سدارة المقتنم  اله  لالؼ ههـ نرف  الاللتط  الجعتئر ل النفْ 
 .(1)نادا هت

  النزاىة: -5

رمكعت اكهلتب ثق  نطراؼ العزاعل  رعنغ  رمرت نف رم   حه اركالف عزرهًتل الذلؾ  ربهرط    الاللرط نفْ 
النف ركالف مهجردًا مف كؿ حكـ نالل  رما  ال ن د  ت كمت نع  رهاللط نرف طر رف ذال  محتلح مهمتر  .  نع ت

 نال نفْ  ئتً نال مرط عتً نطراؼ الاللتط  الجعتئر ل  ل رندن رممر  الاللتط  مف معطمؽ نف ركالف الجتع  مدا
 ركالف مهمتطوًت مع المجع  رمرت. الحو  العزاا  ال همع  ردـ المنتالة ن طراؼ العزاعل 

عمت اللم  عحال ردـ المرؿ سلا طرؼ رما حلتب ا الاللرط رعنغ  نف رحرص  كمت نف  لطرؼ ا رر. الا 
رد ع  نفْ  ال ن د   تً رمالضل المههم نفْ  د  ال ن   اً اعتؾ م رالر  رما نال رندن الاللتط  الهعهه  نبكمر  نف  

الهمالرضل  تلاللتط  الجعتئر  رعنغ  نف ههـ مف رلؿ اهوتؽل الالذ  ال رقهحر رما همالرض المجع  
ال كتف مف عهرج  ذلؾ سمت المنتلغ     الهمالرض نال  بؿ الاللتط  رمرتل نؿ قد ركالف لهت ناداؼ نر رىل الا 

 .(2)الجعتئر 

 الستقاللية: -6

   ذاهت رف العظتـ  ركالف البرص معوحلً  ااالؿل رراد نت نفْ  ؛الرعظر لللهقللر  مف الجهرف 
الق تئ ل ن  ملهقًل رف كؿ اارمتؿ الالمهتـ الق تئر  اله  قد ركالف مف ب عهت نف هؤثر رما رمؿ 

لمممر  الاللتط  الجعتئر ل  تً رمد معلق ع تسالاللرط  هجممت رؤد  دالرًا غرر المطمالب معت    الاللتط ل سذ 
ركالف الاللرط ملهقًل رف طر   العزاعل  هال ال  نت نفْ . نمت الالجت الثتع   رراد (3)اللرس حكمًت  تحًل  رهت

                                                           

 .100رتلر نف محمد لمرد نتنحرؿل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .178رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .74رتدؿ راللؼ رند العن ل المرجع اللتنؽل ص (3)
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الاذا اامر رقه    رالرة حرتغهت لمقالارد القتعالعر  اله  ه مف  لرر ع له ثرراـ نال سملي حتدر معهـ
 .(1)الهقلؿ اارمتؿ الق تئر  اله  مف الاللطتي الالجزاي المهرهب رما الررالج رف اذا المندن

  الحياد: -7

اللرط لطرؼ دالف آررل الاال اامر الذ  رهطمب  رالرة نف ركالف الاللرط غرر الرقحد نت ردـ مرؿ ال
 رهمتمؿ مع نطراؼ العزاع مف دالف اهرتذ مالقؼ  مه ثر ن   مممالم  عمت لمممت مف الرترجل النفْ 

نال حكـ ملنؽ. كمت هوهرض حو  الحرتد ردـ الجالد ن  حم  نال رلق  نرف الاللرط الن  طرؼ مف 
الجالد  مف نف   غررنًت رف مال الع الدرالى الجعتئر ل الرف نطرا هتل الال بؾ   ركالف نطراؼ العزاعل ن  نفْ 

مت مف  تً قالائـ ممدة نتلاللطتي الجعتئررف الارهحتحتههـ    دالائر ارهحتص المحتكـ الالعرتنتت رحقؽ عالر
حو  الحرتدل الرلترد العرتن  رما حلف ارهرتر الاللطتيل الربجع طر   العزاع رما قنالؿ الاللتط ل كمت 

دالرد رقهحر رما سدارة رممر  هوتال ر  نرف الطر رفل نهدؼ  ن ف  رهحقؽ حرتد الاللرط مها نحلف 
 رر همالرض.ركالف مرهحًت نهحدرد رقالن  نال هقد ملتردههمت رما الهالحؿ لحمالؿ مر ر  دالف نفْ 

كمت ردرؿ    ممعا الحرتد ردـ هقدرـ الاللرط ردمتت ا  مف طر   العزاع رلؼ لمت اال مطمالب  
مهمهت     اف   ؛رقهرح رما طر   الرحالم  مبرالع اهوتؽ . الال رهمترض مع حرتد الاللرط نفْ (2)معت

ف ركهلب قالة ممزم  دالف الاللتط  ال ههجتالز موهاـل هلهرؿ الهوتالض نترهنترد محمحًتل المت داـ اقهراحت ل
 .(3)مالا قههمت

"ربهرط    الاللرط نف ههالا ر لدرت  :ن ع تالقد نجممت عدالة طالكرال البرالط الالاجب هالا رات    الاللرط 
الرالح اإلعلتعر  الالرغن     ردم  المجهمع الحؿ مبتكمتل   ًل رف الممر   القتعالعر  الالعولر  المعتلن  

ركالف ملهقًل  رهمكف عـ القرتـ ندالرد اذا رهمرف نفْ  حه االمممر ل ال  اله  هلتردد رما الهعنتط الحمالؿ
 .(4) "المحتردًا الال رجالز نف ركالف حكمًت    العزاع    حتل   بؿ جهالد الاللتط 

                                                           

 .98رتلر نف محمد لمرد نتنحرؿل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .99رتلر نف محمد لمرد نتنحرؿل مرجع اللتنؽ عولتل ص (2)
 .584نحمد محمد نراؾل المرجع اللتنؽل ص (3)
 .583نحمد محمد نراؾل المرجع اللتنؽل ص (4)
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َانفشعَانخاَٙ
َاجملَُٙػهَّٛ

 تلاللتط  الجعتئر  ههدؼ نتلمقتـ ااالؿ سلا  ؛رمد المجع  رمرت مف ناـ ااطراؼ    الاللتط  الجعتئر 
 همالرض المجع  رمرتل الهومرؿ مبتركهت    اإلجرايات الجعتئر . 

القمت رما محمحهت المحمر  مف  مؿ رجرمت القتعالفل لالاي  فْ : "كؿ م  ن ع تالرمرؼ المجع  رمرت 
: ن ع تمحرر  المجع  رمرت . الرر ت محكم  العقد ال(1)نلحؽ نت اذا الومؿ  ررًا ممرعًت نال رر ت لمرطر"

"اال الذ  رقع رمرت الومؿ نال رهعتاللت الهرؾ المؤثـ  قتعالعرًت لالاي كتف برحًت طنرمرًت نال ممعالرًت نممعا نف 
ل الرلهال  نف ركالف المجع  (2)ركالف اذا البرص عولت محًل لمحمتر  القتعالعر  اله  رهدؼ سلرهت البترع"

هكالف مجع  رمرهت  نال ممعالرًت كتلبركتت الهجترر  اله  رمكف نفْ رمرت    عظتـ الاللتط  برحًت طنرمرًت 
 .(3)   جرائـ اللرق  الاالحهرتؿ الاإلهلؼ الالهرررب اللالاات

   الاللتط  الجعتئر ل  ل رهحالر قرتمهت ندالف ر تئتل  إذا  المهم الرمد المجع  رمرت نحد ااطراؼ 
لـ رهمكف الاللرط مف الححالؿ رما اذد المالا ق ل همرف رمرت سرطتر العرتن  المتم  نذلؾ الهرتذ قرار 

 .(4)الهحرؼ    الدرالىل  ر تي المجع  رمرت نتلهلالر  برط نلتل  ال رالر  لقرتـ الاللتط 

الاال مت نالحت نت حمق  طالكرال مف  رالرة نرذ مالا ق  المجع  رمرت رف طررؽ الاللطتيل الرمرت  
الدالف مالا ق  المجع  رمرت ال رمكف المجالي سلا سجراي الاللتط  الجعتئر ل الاذا رمد نحد مظتار الهطالر    

 . (5)جرايات الجعتئر اللرتل  الجعتئر  الممتحرة اله  همط  لممجع  رمرت دالرًا نترزًا    الملتام     اإل

 

 

                                                           

 .298ل ص1985نحمد  هح  لرالرل الاللرط    قتعالف المقالنتتل القلـ المتـل الطنم  الرانم ل  (1)
لمحرر  لمقتعالف رملرس نهعتـل مبكم  همالرض المجع  رمرت    الجررم ل نحث مقدـ سلا المؤهمر الثتلث لمجممر  ا (2)

المت  444ل ص1990ل دار العه   المرنر ل القتارةل 1989مترسل  14 -12الجعتئ  المعمقد    القتارة لموهرة مف 
 نمدات.

 .71ل صالمرجع اللتنؽرتدؿ راللؼ رند العن  البكر ل  (3)
 .344حمد  رجب رطر ل المرجع اللتنؽل ص (4)
 .587نحمد محمد نراؾل المرجع اللتنؽل ص (5)
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 حقوق المجني عميو:
 حق المجني عميو في الحترام: -1

ركالف الجالد المجع  رمرت  مف نفْ  د  رمد اذا الحؽ مف الحقالؽ الندرهر     الاللتط  الجعتئر ل  ل ن   
ممهنرًا رعد سجراي الاللتط  الجعتئر ل الرهرهب رما اذا الحؽ  رالرة نف رحظا المجع  رمرت نحلف 

مالجالد    اللط المبكم   ن ع تااللهقنتؿل حلف االلهمتعل همتـ االطلع رما كؿ الهوتحرؿل نحرث ربمر 
ت ردالر مف سجرايات الاللتط  رم   سنمتددال النعت ال رمكف ههمربت ن لالرهوترؿ مع نلنتنهت الطررق  حمهت

 .(1)الجعتئر ل الاله  ههدؼ    العهتر  سلا همزرز الملقتت االجهمترر 

  حق المجني عميو في رد اعتباره: -2
رهمتثؿ حؽ المجع  رمرت    رد ارهنترد مع حقت    االحهراـ نترهنترامت مف الحقالؽ ذات الطنرم  

سلرتل الذلؾ لهكالرف  كرة  د  ارهنترد قد ر   ن ف   تلاللتط  الجعتئر  ههدؼ سلا نف رحس المجع  رمرت  ؛الممعالر 
 ححالؿ المجع  رمرت رما همالرض رتدؿ ال قًت لموهالمت لممدال  اال الهدؼ مف  لاالعدمتج االجهمتر 

ر همالرض المجع  رمرت لالاي نكتف الهمالرض عولرًت نـ متدرًت نـ متلرًتل الرعنغ  نال رقهح لقناللت لماللتط 
رما اا رار المتدر   قطل  همالر ت نبكؿ متد  قد ال ركالف كت رًت نتلعلن  لممجع  رمرتل الاال مت قد 

 .(2)رؤد  سلا حؿ بكم  لمعزاع  قط

  الحق في عدم قبول الوساطة أو رفضيا أو النسحاب منيا: -3

سرغتـ المجع  رمرت رما قنالؿ همد الاللتط  الجعتئر  رممر  ر تئر ل الرهرهب رما ذلؾ ردـ جالاز 
الاللتط ل  ه  سجراي مكمؿ إلجرايات المدال  الهقمردر ل رهجت سلرهت المجع  رمرت نغرض هجعب ملتالئ 

 .(3)كمت رجالز لممجع  رمرت االعلحتب مف رممر  الاللتط     ن  القت لعظتـ المدال  الهقمردر 

 حق الستعانة بمحام: -4
نطراؼ العزاع  سجراي الاللتط  الجعتئر  رهـ قنؿ هحررؾ الدرالى الجعتئر ل سال نف   نتلرغـ مف نف   

عمت مف نجؿ سلداي العحتئح القتعالعر   رجالز لهـ االلهمتع  نمحتـٍ  لرس نهدؼ الد تع رف محتلحهـل الا 
 .(4)لهـ

 
                                                           

 .73رتدؿ رم  المتععل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .213رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (2)
 ؽ عولت.رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتن (3)
 .9حنتح نحمد عتدرل المرجع اللتنؽل ص (4)
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 اإلحاطة بجوانب الوساطة الجنائية: -5

ف ناـ الحقالؽ الالاجب هالا رات لممههـل  تاحؿ رمد حؽ المجع  رمرت    اإلحتط  نجالاعب الاللتط  م 
الاللتط  هقاـل رما ر تي ااطراؼل اللذلؾ هوهرض اذد المالا ق  اإلحتط  الكتمم  نجالاعب الاللتط   نف  

مف العرتن    ركالف لممجع  رمرت مطمؽ الحرر     قناللهت نال ر  هت. الرهرهب رما اذا الحؽ الهزاـ كلً 
همالد رمرت مف المجالي لماللتط ل الرمهـز  رمرت نتلوالائد اله  رمكف نفْ  المتم  الالاللرط نهنحرر المجع 

الاللرط نإنلغ طر   العزاع نتاطر القتعالعر  لمممر  الاللتط ل النف الاللرط رنتبر رممت    سطتر اإلعتن  
الق تئر  لم ال العرتن . كمت رجالز لطر   العزاع نف رطمنالا مف الاللرط علر  مف ااالراؽ اله  قدمت    

رحرط كل مف ااطراؼ نمركزد القتعالع  نبكؿ  حه االعرتن  للطلع رمرهت قنؿ الدرالؿ    الاللتط  
 .(1)لمرـ

َانفشعَانخانج
 الاََٙ)ادلتٓى(َ

البرص  نع تن   ل(2)رقحد نتلجتع  البرص الذ  ارهكب  مًل مكالعًت اركتف جررم  مف الجرائـ
القد ررؼ قتعالف اإلجرايات الجزائر  الوملطرع   (3)مقهرؼ الجررم  لالاي نكتف  ترًل نحمرًت نـ برركًت.

 ."كؿ برص هقتـ رمرت درالى جزائر  رلما مههمتً  ن ع ت( 8المههـ    المتدة )

الال ؽ قرار قتعالف حمتر  ااحداث الوملطرع ل الالذ  رمهنر الحدث اال الجتع ل  قد ررؼ الحدث    
"الطوؿ الذ  لـ رهجتالز لعت ثمتع  ربرة لع  مرلدر  كتمم  القت ارهكتب  مًل مجرمت  ن ع ت( 1المتدة رقـ )

 .نال رعد الجالدد    سحدى حتالت الهمرض للعحراؼ..."

لتط   إعت رمـز مالا ق  الجتع  رما اذا اإلجرايل كمت المجع  رمرتل  تلر تئر  رمكف سجراي الال  حه اال 
هت هقاـل رما نلتس الحالارل الحرر  الملتامرف مف همد مف ناـ رحتئص الاللتط  الجعتئر ل نترهنتر نع  

 هـ رف الجررم ل الهرجع رم  ابهراط ر تي ااطراؼ اعت سلا كالعتعقنؿ ااطراؼ    حؿ العزاع العتبئ نر

                                                           

 .176 ترز رترد الظورر ل المرجع اللتنؽل ص (1)
ل 2003م مالف محمد للم ل "اإلجرايات الجعتئر     الهبررع المحر ل دار العه   المرنر  لمعبر الالهالزرعل  (2)

 .261ص
ل 1996نحمد  هح  لرالرل " الاللرط    قتعالف المقالنتت"ل دار العه   المرنر  لمعبر الالهالزرعل الطنم  اللتدل ل  (3) 

 .410ص
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 رالررًت لمهالحؿ سلا حؿ الد  لمعزاع العتبئ رف الجررم ل الالذ  رراد هحقرقت رف طررؽ الاللتط  
الرلهمد الجتع  اذا الحؽ مف حقت    المجالي سلا قت رت الطنرم ل الاال حؽ نحرؿ ررهنط  (1)الجعتئر .

 .آعوتً وعت منحوهت اإلعلتعر  كمت نل

 أوًل: الشروط الواجب توافرىا في الجاني
 تلاللتط   ؛اذد البرالط    ذات البرالط اللـز هالا رات  رمف هر ع رمرت الدرالى الجزائر ههمثؿ 

الجعتئر  هنتبر    سطتر الدرالى الجزائر ل النتلهتل  ربهرط    برص الجتع   رالرة نف هالا ر برالط 
 الا  كتلهتل :ردةل نلتلر  

اعت ال رمكف علن   ؛الحرالاف نال المرتكالف الجتع  )المههـ( برحًت طنرمرًت حرًت:  تالههتـ ال رالجت سلا  -1
ل الال رثرر هالجرت االههتـ سلا البرص الطنرم  ن  مبكم  مت داـ (2)الجررم  الملتيلهت رعهت جعتئرتً 

رما قرد الحرتةل  إذا هال تد اهلل هعق   الدرالى الجزائر  نحقت    ن  حتؿ كتعت رمرهت رمًل نعص 
 . (3)  الوملطرع ( مف قتعالف اإلجرايات الجزائر9/3المتدة )

مدى جالاز كالف الجتع     الاللتط  برحًت ارهنتررًت: نتلرجالع سلا القالارد المتم     اإلجرايات  -2
سذا كتف القتعالف رقرر ملؤاللر  جعتئر  لألبرتص االرهنترر ل  إعت  نع تعبرر سلا  الجعتئر ل رمكف نفْ 

سجرايات الدرالى هالجت سلا مف  ف  سرجالز سجراي الاللتط  نرف المجع  رمرت الالبرص االرهنتر ل سذ 
 (4)رمثؿ البرص االرهنتر  قتعالعتل النطنرم  الحتؿ رجالز ر ع الدرالى رما ممثؿ البرص الممعال .

اللال ركف ممرال ًت  حه اركالف برص الجتع  ممرال ًت  ذلؾ نفْ كالف الجتع  برحًت محددًا: رقحد ن -3
العرتن  المتم  ال رجالز لهت هحررؾ  ذلؾ نف  رما الرهرهب  ؛نتاللـل اللـ رهـ هحدردد نممر   العرتن  المتم 

الدرالى    حتل  ردـ ممر   الوترؿ.  تلغرض االتل  مف الدرالى الجعتئر  اال هحدرد الملؤاللر  
 .(5)الجعتئر  لمجتع ل الاال مت ال رهالا ر سذا كتف الجتع  مجهالالً 

                                                           

 .585نحمد محمد نراؾل المرجع اللتنؽل ص (1)
لتار سنراارـ الاللردل الهحرؼ    الهحقرؽ االنهدائ  نحوظ الدرالى الجزائر     الهبررع الوملطرع ل دار العه    (2)

 .99ل ص2008المرنر ل 
 .102هتمر حتمد القت  ل برح قتعالف اإلجرايات الجزائر  الوملطرع ل المرجع اللتنؽل ص (3)
 .262م مالف محمد للم ل اإلجرايات الجعتئر     القتعالف المحر ل المرجع اللتنؽل ص  (4)
 .262م مالف محمد للم  ل المرجع اللتنؽ عولتل ص (5)
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جرائرًت قنمت -4  :(1)هالا ر نامر  الملتيل  جعتئرًت الا 
ااامر  الجعتئر   تلحح  االههتـ نف ركالف البرص مقهرؼ الجررم  لدر د  اااللا: ال ن  مف العتحر  - ن

ال رل ؿ جزائرًت مف  نع ت( مف قرار قتعالف حمتر  ااحداث 5لهحمؿ الملؤاللر ل القد ذكرت المتدة )
 .  لـ رهـ الثتعر  ربر مف رمردل الحدد ملتئمهت جزائرًت القت ارهكتب الومؿ المجـر

مف هالا ر ااامر  اإلجرائر  للههتـ لحح  منتبرة اإلجرايات ن د  حر  الثتعر : ال نمت مف العت- ب
الجزائر ل  مف رحتب نتلجعالف نمد ارهكتب الجررم ل كتف ناًل لمملؤاللر  الجعتئر  القت ارهكتنهتل 

( مف قتعالف حمتر  ااحداث 6المتدة ) عح تل حرث (2)اللكعت غرر ناؿ معذ نف طرن رمرت الجعالف
سذا القع الومؿ المكالف لمجررم  مف حدث هحت ه ثرر مرض رقم  نال عول  نال  " :الجدرد نقاللهت

 مؼ رقم  ن قدد القدرة رما اإلدراؾ نال االرهرترل نال كتف القت الجررم  محتنًت نحتل  مر ر  
حمتر  الطوالل  نتلهعلرؽ مع العرتن   ن موت رما عحال جلرـ سدراكت نال حرر  ارهرتردل رهاللا مربد

 ."نإردارت ن حد المبت   نال المراكز المهرحح 
سقرار الجتع  نترهكتب الجررم : الرقحد نت سقرارد رما عولت نترهكتب الالقتئع المكالع  لمجررم  كمهت نال  -5

ل الاال نذلؾ رمـ سراد  رعلب نت الجتع  سلا عولت ارهكتب القتئع ممرع  ممت ههكالف معت تنم ه
 .(3)ل ندالف سكراد نال غمط نال هدلرس هكالف سرادهت لمرم الجررم . الربهرط لحح  سقرار الجتع  نفْ 

ردـ كالف الجتع  رتئدا: رهدؼ عظتـ الاللتط  الجعتئر  سلا سرتدة ه ارؿ الجعتة اجهمتررًتل الاال رطنؽ  -6
الاللتط  الجعتئر  لمهمتمؿ رما المجرمرف المنهدئرف القمرمال الرطالرة اإلجرامر ل النتلهتل  ال رحمح عظتـ 

 (4)تد  اإلجراـل الالذرف رعنغ  الهمتمؿ ممهـ نطررق  ههعتلب مع رطالرههـ اإلجرامر .مهمع م

 ثانيًا: حقوق وضمانات الجاني 
ههمثؿ حقالؽ الجتع     حقت    ردـ قنالؿ الاللتط  نال ر  هت نال االعلحتب معهتل الكذلؾ حقت    

 نجالاعب الاللتط ل القد هـ الهطرؽ لهذد الحقالؽ    الورع اللتنؽ.االلهمتع  نمحتـل الحقت    اإلحتط  

 

                                                           

 المت نمدات. 103هتمر حتمد القت  ل برح قتعالف اإلجرايات الجزائر  الوملطرع ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .70ل ص 2001محمد ننال المل رقردةل برح قتعالف اإلجرايات الجزائر ل دار العه   المرنر  لمعبر الالهالزرعل  (2)
 .23نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (3)
 219رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (4)
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 :فيما يميوتتمثل ضمانات الجاني )الحدث( 

تل هال ر ندل  معتلن ل مف ب عهت سلعتد هالجرت الههـ لمحدثل نال الكهمتؿ رعتحر االدرتي نحق -1
 .(1)ركالف الحدث دائمًت رما رمـ نإمكتعر  نرايهت    حتؿ ذانت الق ر  سلا المحكم  رجب نفْ ال 

ركالف اعتؾ ارهراؼ مف قنؿ الحدث نترهكتب المرتلو  نال الجعح ل النف ركالف اذا  رجب نفْ  -2
االرهراؼ قد حدر معت نحرر  الطالارر  الدالف ن  بكؿ مف نبكتؿ ال غطل لالاي نكتف نتلهرارب 

 نال الهرغرب.
 .(2)الححالؿ رما مالا ق  الحدث نإعهتي الق ر  رنر ملتر غرر ق تئ  رالرة  -3
هبهمؿ الهدانرر المورال   رما الحدث    مح ر الاللتط  رما هدانرر لتلن   ال رجب نفْ  -4

 .(3)لمحرر 
   حتؿ ردـ هطنرؽ الحدث لللهزامتت الالاردة    مح ر الاللتط  ) بؿ الاللتط ( الهـ نعتي  -5

ل  ل رمكف ارهنتر ن  نرتعتت نال نقالاؿ نال القتئع ندلا نهت المحكم رما ذلؾ سحتل  الق ر  سلا 
 .(4)الحدث النقر نهت نترهكتب الجررم  دلرًل  دد

مراحؿ الاللتط  النرتح  رعد  رض  نجمرع رالرة احهراـ منتدئ حقالؽ اإلعلتفل احهرامًت كتمًلل  -6
الالاجن ل نمت    ذلؾ  هدانرر رمرت    مح ر الاللتط ل كمت رجب احهراـ اإلجرايات القتعالعر 

 سنلغ الطوؿ الالالح  نحقالقهـ النتلررترات المهتح  الالهنمتت المهرهن  رما ررترات الحدث.
مرارتة الهرداـ عظتـ الاللتط  رعد ارهراؼ الحدث نتلقرتـ ن  متؿ همهنر مجرم  نمالجب القتعالفل  -7

الف اعتؾ مجتؿ لمحدرث نمت سذا كتف الومؿ المرهكب ال ر بكؿ جررم  الال رلهالجب رقتنًتل  ل رك
 رف اللتط .

رعد  رض الهزامتت ممرع     مح ر الاللتط ل رعنغ  اارذ نمرف االرهنتر رمر الحدث  -8
الع جت الالدرفل الثقت  ل الالمجهمعل الالجهتت عظر الحدث الااهمتمتهتل المحتلحت الو مال الال 

 .(1)ركالف اعتؾ همررز  د ن  حدث رجب نفْ 

                                                           

 .25-24اللتنؽل ص ااطوتؿ المرجع  الحرك  المتلمر  لمد تع رف ااطوتؿ ل الحدة ردال  (1)
 ـ نب ف حمتر  ااحداث.2016( للع  4( مف قرار قتعالف رقـ )23( مف المتدة )1الوقرة رقـ ) (2)
 ( مف قالارد اامـ المهحدة العمالذجر  إلدارة بؤالف ق تي ااحداث.12المتدة رقـ ) (3)
 متر  ااحداث.ـ نب ف ح2016( للع  4( مف قرار قتعالف رقـ )23( مف المتدة )4الوقرة رقـ ) (4)



 

94 


َادلؽهةَانخاَٙ
 ادلٕظٕػَٙنهٕعاؼحَالُائٛحانُؽاقََ

 رقحد نتلعطتؽ المال الر  لماللتط  الجعتئر ل ا  الجرائـ اله  رمكف سجراي الاللتط  رمرهتل
هحتؿ سلا الاللتط ل  القد ارهموت ااعظم  القتعالعر     المتلـ مف حرث هحدرد الجرائـ اله  رمكف نفْ  

نرذ مالقوًت اللطًتل المف اامثم  رما اذد الحتالتل  فْ  هعتلؾ مف هاللع    هطنرؽ اذا العظتـل الاعتؾ م  
الهبررع الجزائ  النمجرك ل الالذ  ركتد ركالف هطنرؽ الاللتط   رت مطمقًتل حرث ال رلهثعا معهت سال الجرائـ 

 . (2)ذات المقالن  اله  هوالؽ المبررف لع 

رطررةل الهطنؽ    الجعح نمت    الالر  مرررلعد اامرركر   ل رمج  لماللتط     الجعترتت الالجعح ال
النلرط ل الالجرائـ اله  ررهنط  رهت الجتع  مع المجع  رمرت نملقتت اجهمترر  الثرق ل الاإلرذايل الاالرهداي 

لتية الهممتؿ الهتهؼل الالههدردل الاللرقتت النلرط   .(3)رما ممؾ الغررل الق ترت الهحرشل الا 

رهرتر الجرائـ محؿ الاللتط ل اامر الذ  كتف نمت     رعلت  مـ  رحدد القتعالف الورعل  ممرترًا ال 
الورعل  لهحدرد عطتؽ  الم ب رِّعمحؿ اعهقتد مف الوقت الجعتئ      رعلتل العظرًا لمدـ ال ع ممرتر مف جتعب 

هطنرؽ الاللتط ل اهجت سلا النحث رف ممتررر الرهرتر الجرائـ محؿ هطنرؽ الاللتط . القد ذاب جتعب مف 
الجعتئر ل ره ح نف  مجتؿ هطنرقهت اقهحر رما جرائـ نتلعظر لمهطنرؽ الممم  لماللتط   نع ت (4)الوقت

النمض جرائـ االرهداي رما اابرتصل النحو  رتح  جرائـ االرة. القد حرح االرهداي رما اامالاؿل 
تط  رهحدد عطتؽ هطنرؽ الالل ن ف  الزرر المدؿ الورعل  نمتـ الجممر  الالطعر  نثعتي معتقب  قتعالف الاللتط  

   الجرائـ ذات الرطالرة النلرط ل النحو  رتح  المعتزرتت االرر  المعتزرتت الجررة الجرائـ المعؼ 
 . (5)النلرط الاإلهلؼ الالعبؿ

                                                                                                                                                                                       

الممهد الق تئ  الوملطرع ل الدلرؿ الهدررب لمدال  ااحداثل لملم  الدلرؿ الهدررن  لمممهد الق تئ  الوملطرع ل مركز  (1)
 .49ل ص2017حعرف لردمتت الطنتر ل راـ اهللل  ملطرفل 

 .99ل ص2005لطرو  المهداه ل البررر     هعورذ المقالنتت اللتلن  لمحرر ل البرك  البرقر ل الرنتطل  (2)
(3) Jean Whyte. How do you mediate a criminal case, Criminal Justic Section Newsletter, 
American Bar Association, Fall, 2006, Volume 15, Issue 1, PP. 12-13. 

 ..163دحت رند الحمرـ رم تفل المرجع اللتنؽل صم (4)
 .81سنراارـ ررد عترؿل المرجع اللتنؽل ص (5)
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دت رما اقهحتر هطنرؽ الاللتط  الجعتئر  رما الجرائـ اله  نمت عطتؽ الاللتط     عدالة طالكرال  قد نكّ 
: "هرهص جهتت الاللتط  نحؿ نطرا هتل حرث قررت همؾ العدالة نفْ هوهرض الجالد رلقتت نال رالانط نرف 

المعتزرتت العتبئ     مرتلوتت الهحد  الاإلغالاي الالغش الالهزالرر الاالغهحتبل ال   جمرع المعتزرتت 
 .(1)اله  هعب  نرف ن راد االرة الالاحدة نال الزمتل     الممؿ"

 المتم     العطتؽ المال الر  لماللتط  الجعتئر ل القتردة  الره ح لعت مف رلؿ الهبررمتت اللتنق  نف  
ا  اقهحتر هطنرؽ الاللتط  الجعتئر  رما الجرائـ ذات الرطالرة االجهمترر  النلرط ل الاله  ال همثؿ 
رطالرة كنررة رما المجهمعل كهمؾ اله  هثتر نرف الجرراف الجرائـ المعؼ النلرط الاللب الالقذؼ الاإلاتعتت 

لالة مع ااطوتؿل الكذا الجرائـ اله  هالجد حلت نرف نطرا هت كتلجرائـ االرر  الالم ترقتت نال الهممتؿ الق
 .(2)الالرل تت المتئمر  نرف الزالج الالزالج 

 :(3)مجال تطبيق الوساطة الجنائية في الجنح البسيطة طبقًا لممعايير التالية ويمكن تحديد

 نال ركالف اعتؾ سعكتر لمجررم  نال عزاع نب عهت. -
 رلهؿ هقدرر الهمالرض النال ركالف محًل لهطالر كنرر    الملهقنؿ. نفْ  -
 ركالف الوترؿ منهدئًت. نفْ  -
 ركالف ال رر العتجـ رعهت هت هت  النقؿ رر   لمهوتقـ. نفْ  -

اذد الممتررر ال همدال رف كالعهت ذات طنرم  سربتدر  رتم ل هلترد العرتن  المتم     ارهرتر  سال نفْ 
 الجرائـ مال الع الاللتط  دالف نف هكالف برالط ممزم  لهت.

هطنؽ    الق ترت النلرط ل الاله  ركالف الهرداـ  الاللتط  الجعتئر  رمكف نفْ  الررى النتحث نف  
رحدد الق ترت نب ي مف الهوحرؿ اله   الوملطرع  نفْ  الم ب رِّعرجب رما الاللتط   رهت اتد ًت الموردًا. كمت 

الق ترت  الم ب رِّع نجمؿ قد  رجالز سحتلههت لماللتط  رما غرار نمض الهبررمتت المرنر  كتلهبررع الجزائر .
ـ اله  رجالز سحتلههت لماللتط  نجمرع المرتلوتت الالجعحل الالهثعا ق ترت الجعترتت مف الاللتط ل كمت ل

 رورؽ    ق ترت الجعح نرف الق ترت النلرط  الالرطررة.

                                                           

 .162رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .163رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .112محمد لتم  البالال المرجع اللتنؽل ص (3)
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اللـ رال ؽ مبررعت    ححر عطتؽ الاللتط  الجعتئر     جرائـ الجعح الالمرتلوتتل  كتف مف الموهرض 
 .(1)رمس لعالات لهومرؿ الحمحاله  هقؿ رف هكالف    الجعترتت  نفْ 

حلح    الق ترت المتئمر  الاالجهمترر  اإل رجتؿ القد نثنت الهجرن  عجتح الاللتط  الجعتئر  اله  رهنمهت
المتدات الالهقتلرد اللتئدة    المجهمع الوملطرع ل ههرئ نرئ  رحن  لمثؿ اذد  النلرط ل الرتح  نف  

 الاللتط ل ممت رقمؿ مف ربي اذد الق ترت رف كتاؿ الق تي.

  

                                                           

 مقتنم  مع الدكهالر هتمر حتمد القت  ل مبتر سلرهت لتنقًت. (1)



 
 

 

 

 

 

 الثالث الفصل
  إجراءات الوساطة الجنائية وآثارىا
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َانفصمَانخانج
  إجشاءاخَانٕعاؼحَالُائٛحَٔآحاسْا

همهنر اإلجرايات اللمرم  ناـ درتئـ الدرالى الجعتئر ل الرجم  للرر  الوحؿ  رهتل دالف اإلرلؿ نتلمحتلح 
لذلؾ همهنر اإلجرايات الجعتئر   ف الهال رؽ  ؛المتم  الالرتح  هجتاهتل النمت رهوؽ مع قالارد المدال  الجعتئر 

رما عحال رؤد   (1)ارهنترات المحمح  المتم  مف عتحر  الارهنترات المحمح  الوردر  مف عتحر  نررىل فنر
 سلا هحقرؽ الهدؼ معهت الاال احهراـ القتعالف.

هعتالؿ منررات اللالؼ عهعتالؿ    اذا الوحؿ سجرايات الاللتط  الجعتئر  ال ؽ القتعالف الوملطرع ل الكمت ل
الآثتر الاللتط  الجعتئر  نبكؿ رتـل المنرراههت الآثترات    ق ترت ااحداثل اللرهكالف الوحؿ مف منحثرف 

 كمت رم :

 .المبحث األول: إجراءات الوساطة الجنائية -
 .شروط الوساطة الجنائيةالمبحث الثاني:  -
 .المبحث الثالث: آثار الوساطة الجنائية عمى الدعوى الجزائية -

 

                                                           

 .243نلتم  حلعرف رنردل المرجع اللتنؽل ص (1)
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َألٔلادلثحجَا
َانٕعاؼحَالُائٛحَإجشاءاخََ

الوملطرع  سلا مراحؿ الاللتط  الجعتئر  نبكؿ حررحل اللكف رمكف الهعنتط اذد  الم ب رِّعلـ ر بر 
الاله  لرهـ هعتاللهت     لالمراحؿ مف رلؿ العحالص القتعالعر ل الاله  رمكف هقلرمهت سلا نرنع مراحؿ

 المطتلب اارنم  الهتلر :

 اإلجراي الهمهرد  األول:المطمب  -
 االجهمتع ن طراؼ العزاع. سجراي المطمب الثاني: -
 االهوتؽ. سجراي المطمب الثالث: -
 هعورذ اهوتؽ الاللتط . سجرايالمطمب الرابع:  -
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َادلؽهةَاألٔل
َاإلجشاءَانتًٓٛذ٘

 رطالاتهبهمؿ اذد المرحم  رما مراحؿ الاللتط  الجعتئر ل النامهتل ال  رمهنر اإلجراي الهمهرد  نالؿ
 الا  كتلهتل : ردةل

َانفشعَاألٔل
َكثذٚمَػٍَيثاششجَانذػَٕٖالُائٛحاختٛاسَانُٛاتحَانؼايحَنهٕعاؼحَ

الاال مف ناـ نطراؼ الدرالى الجزائر ل  هال  لرمهنر الكرؿ عرتن  ااحداث ممثؿ الحؽ المتـ الالمجهمع
ل نب ف ـ2016( للع  4الجه  المرهح  نهحررؾ الدرالى المنتبرههتل القنؿ حدالر القرار نقتعالف رقـ )

فل سمت مهتنم  مرهكب الجررم  الهحررؾ الدرالى الجزائر ل ل كتف لالكرؿ العرتن  المتم  ررتراحمتر  ااحداث
نال حوظ الممؼل النحدالر اذا القرار  قد نهتح لت ررتر ثتلث الاال سجراي الاللتط  نرف طر   الدرالى 

 (1)الجزائر .

 مدى هقدرر رلؿ مف لماللتط  العزاع سحتل  نهقدرر المرالل  الجه  اال ااحداث عرتن  الكرؿ حرث سف  
 اإلبترة همت مت الاال نهتل مقرتـل  اللزم  الالبرالط الاللتط  طررؽ رف العزاع لحؿ الملئم  الظرالؼ هالا ر
 رعدمت الذلؾ الوملطرع ل ااحداث حمتر  نب ف نقتعالف القرار مف (23) المتدة مف اااللا الوقرة    سلرت

 نحدثهت الذ  اال طراب سعهتي نال رمرتل نتلمجع  الحتحؿ ال رر سحلح الاللتط  ب ف مف ركالف
 .الحدث ه ارؿ    اإللهتـ نال الجررم ل

 مف ب ف الاللتط  نفْ  ن ف  هكالف العرتن  المتم  هكالعت لهت رقردة القعتر      ابهراط نفْ  الم ب رِّعلقد ال  ؽ 
 .(2)ال ررل المت دالف ذلؾ ال همرض الاللتط  الجنرؿ الوترؿ رهعه  العزاع  مًلل اله ا

َفشعَانخاَٙان
 اسَؼشيفَالشميحَتالرتاحَانٕعاؼحإخؽَ

رهـ ارهرتر الاللتط  الجعتئر  نعتًي رما ررض ههقدـ نت العرتن  المتم  اطراؼ العزاعل نال نعتًي رما 
ررض مف نطراؼ العزاع لمعرتن  المتم ل اله  رنقا لهت مل ل  الوحؿ العهتئ     ارهمتد اذا االمالب مف 

                                                           

 .52الحرك  المتلمر  لمد تع رف ااطوتؿل الحدة ردال  ااطوتؿل المرجع اللتنؽل ص  (1)
 مقتنم  مع الدكهالر هتمر حتمد القت  ل المبتر سلرهت لتنقًت. (2)
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الدرًت حؿ ّ عزارهـ لر   ن ف  سرنتراـ ردمت. النمد المالا ق  رقاـل الاللرط نتالهحتؿ نتلجتع  الالمجع  رمرت نهدؼ 
 اذا اإلجراي )الاللتط ( ارهرتر  رهالقؼ رما مالا قههمتل الرجب رما الاللرط نفْ  رف طررؽ الاللتط ل النف  

رهمكف  حه ارحدد مالرد لكؿ طرؼ مف نطراؼ العزاع لمقتنمهت رما حدى قنؿ الهقتئهـ ممًت الالغتر  مف ذلؾ 
الاللرط مف ممر   الجه  عظر الطر رف    مال الع العزاعل الهحدرد طمنتههـل ال   اذا المقتي رلهطرع 

رمهص مف غ ب المجع  رمرت رعد لمتع بكالادل ممت رلتاـ    هرورؼ حدة المقتنم  رعد  الاللرط نفْ 
 .(1)لقتئت مع الحدث الجتع ل الرجب رما الاللرط االلهزاـ نتلحرتد    لقتئت مع كؿ طرؼ

ََانفشعَانخانج
 ششحَلٕاػذَانٕعاؼح

ر ع نمتمهمت مقالمتت عجتح الاللتط  مف رلؿ  رمهـز الاللرط    اهحتلت ااالؿ مع طر   العزاع نفْ 
ربرح لهمت طنرم  رممت كاللرطل النعت لرس قت رًت رهاللا الوحؿ    العزاعل النعت ال  برح قالارداتل النفْ 

ع   . الرلهمرض (2)دالرد محدد    سطتر هحقرؽ ناداؼ الاللتط  اإلعلتعر مت رقاـل نممؿ هحقرق     العزاعل الا 
ههحقؽ مف عجتح الاللتط ل الالمهممق  نلرر  الهالحؿ سلا حؿ لمعزاع  الاللرط الوالائد اله  رمكف نفْ 

حلح الملق  االجهمترر  نرعهـل نحرث رهمكف الاللرط    العهتر  مف هحورز  الالمحت ظ  رما لررهتل الا 
طر   العزاع لمهالحؿ سلا هلالر  الدر  نرعهـ. الرهرهب رما قنالؿ ااطراؼ لممبترك     رممر  الاللتط  

 .(3)قرع رما سرلف المالا ق ل رحدد  رت قالارد الاللتط ل مها هندن منتبرههتقرتمهـ نتلهال 

َانفشعَانشاتغ
 ادلٕافمحَانكتاتٛحَ

ذا ر ض  ال ن د   لماللرط مف الححالؿ رما مالا ق  كهتنر  مف نطراؼ العزاع الجتع  الالمجع  رمرتل الا 
رقدـ هقرررًا لعرتن  ااحداث الاله  ندالرات هقاـل نهحررؾ  نحد نطراؼ العزاع الاللتط ل  مما الاللرط نفْ 

 .(4)الدرالى الجعتئر  حلب ااحالؿ

                                                           

 .226رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .65رتدؿ رم  المتععل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .232رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (3)
العرتن  المتم  الوملطرعر ل ااطر االلهراهرجر  لهطنرؽ الاللتط     ردال  ااحداثل دائرة عرتن  ااحداثل مكهب العتئب  (4)

 .6المتـل ص 
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َانخاََٙادلؽهة
َإجشاءَاالجتًاعَتؤؼشافَانُضاعَ

همهنر اذد الرطالة مف ناـ رطالات الاللتط ل حرث همثؿ مرحم   تحم     جهالد الاللتط   عجتح 
تاـ الهمتالفل مف نجؿ حؿ العزاع الدرًت الدالف ذلؾ هكالف اارررة رهالقؼ رما مت رندرت نطراؼ العزاع مف هو

عهتر  جهالد الاللتط   تبم ل الرهدؼ الاللرط مف رلؿ اذد المقتنلت سلا ه كرد مالا قههـ لللهمرار    
لالؼ رهـ الهالقؼ رف  ن ع تت رمداـ كمت نع  رمرم  الاللتط ل الكذلؾ همرروهـ نحقالقهـ نثعتي رممر  الاللتط . 

اإلجرايات الق تئر     حتؿ اعههتي الاللتط  نعجتحل الهندن مرحم  الهوتالض مف رلؿ سجراي لقتيات مع 
 .(1)نطراؼ العزاع لالاي نكتعت لقتيات  ردر  نال جمترر 

َانخانجَادلؽهة
َإجشاءَاتفاقَانٕعاؼحَ

الاللتط  الالحؿ نهـ سلا هلالر  سذا مت عجح الاللرط    المنالر ن طراؼ العزاع سلا معمطؼ اجهمتع 
ت رحدد ذلؾ نع  . (2)لمعزاع هر رهـل درمت جهالد الاللتط  لممرحم  الثتلث ل نال الا  مرحم  اهوتؽ الاللتط 

نال الهمهدات لألطراؼ نال ع حد لمعزاعل ال   نمض الحتالت رحتدؼ الاللطتي  -االلهزامتت -الهدانرر
ال رر الذ  ركتندد المجع  رمرتل مثؿ ال رر الممعال ل مبتكؿ رتح     الحتالت اله  ههممؽ نهقدرر 

نال الهمالرض رف االـ الجلمتع ل ال   مثؿ اذد الحتالت ررجع الاللطتي الق تة المهقتردالف سلا ذكررتههـ 
المهعر ل الغرر القتعالعررف رطمنالف الملتردةل ال   مثؿ اذد الحتل  ركالف الجالد محتـ نمرًا مرغالنًت  رت حرث 

رهحقؽ مف سمكتعر  هعورذ  رقهرح رممرًت مقدار الهمالرضل الرجب رما الاللرط نفْ  نفْ  ركالف    مقدالرد
 .(3)رهحتبا ن  مبتكؿ قد هظهر نثعتي هعورذ االهوتؽ حه االهمهدات نال االلهزامتت 

ااالؿ اال الهالحؿ سلا اهوتؽل الالثتع  اال ردـ الهالحؿ سلا اهوتؽ. الرقاـل  ؛الهعهه  الاللتط  نور رف
نهحررر هقررر نرنرت    العزاعل الرهحدد م مالف الهقررر حلب مت هعهه  رمرت الهلالر   الاللرط نمد ذلؾ
 :(4)رما العحال الهتل 

                                                           

 .126رتلر نف محمد لمرد نتنحرؿل المرجع اللتنؽل ص (1)
 المت نمدات. 85نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .596نحمد محمد نراؾل المرجع اللتنؽل ص (3)
 .239رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (4)



 

444 


ردـ الهالحؿ سلا اهوتؽ:  قد ال رهمكف الاللرط مف الهالحؿ سلا حؿ مر   لمطر رفل نال قد - ن
عتئر ل رمهرض نحد الطر رف رما نلمالب الاللرطل ال   اذد الحتل  رممف الاللرط  بؿ الاللتط  الج

 الاال مت رهرهب رمرت سرطتر العرتن  المتم  نذلؾ.
الهالحؿ سلا اهوتؽ: سذا همكف الاللرط مف الهالحؿ سلا حؿ مر   لطر   العزاعل  و  اذد الحتل  - ب

 .(1)رممف الاللرط عجتح الاللتط  الجعتئر ل الرهـ االهوتؽ نرف طر   العزاع رما كرور  هعورذ االهوتؽ

نب ف  ـ2016( للع  4( مف قرار قتعالف رقـ )23/3نعص المتدة )الوملطرع   الم ب رِّعالقد ابهرط  ؛اذا
رورغ اهوتؽ الاللتط  رما بكؿ مح ر مكهالب المالقع مف قنؿ الاللرطل النطراؼ  نفْ حمتر  ااحداثل 

العزاعل الذلؾ مف نجؿ سمكتعر  الرجالع سلرت سذا مت ثترت معتزر  حالؿ هعورذ االلهزامتت اله  ره معهت اهوتؽ 
 ط .الاللت

اذا الغتلنًت مت ره مف اهوتؽ الاللتط  هحمرؿ الحدث الجتع  نال مهالل  نمرد همالرض المجع  رمرت نال 
رد الب ي سلا نحمتل الرمكف نف ره مف نمالر نررى غرر الهمالرضل مثؿ ارهذار الحدث الجتع  لممجع  

 ال ن د  ع ل الاذا اإلجراي رمرتل القد ركهو  الاللرط نتلمجالي سلا هالجرت العحح الاإلربتد الالهالرر  لمحدث الجت
 .(2)نف رقهرف اال ا رر نمالا ق  المجع  رمرت

ره مف اهوتؽ الاللتط  هكمرؼ الحدث ن داي ردم  لممعوم  المتم  نال سحلح ال رر  كمت رمكف نفْ 
 الحتحؿ لممجع  رمرتل نال سجراي مراقن  طنر  نال الر الع لملجل نال ردـ االهحتؿ مع ن  برصل

نال معمت مف ارهرتد نمتكف محددة قد هلهؿ رالدهت لإلجراـل نال سرقتع سحدى الهدانرر الالاردة    القتعالفل  
الاله  ههعتلب مع ه ارمت نتلهثعتي هدنرر اإلرداع    دالر الررتر  االجهمترر ل الالهدانرر الااللهزامتت اله  

ل 23اث الوملطرع  الردت    المالاد ل نب ف حمتر  ااحدـ2016( للع  4عص رمرهت القرار نقتعالف رقـ )
 الهدانرر الهتلر : 36معت المتدة ل الن  هدانرر رمكف هعورذات اله ّ (46)ل (36)

 الهالنرخ. -
 الهلمرـ. -
 اإللحتؽ نتلهدررب المهع . -

                                                           

 عولت. رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽ (1)
 .56الحرك  المتلمر  لمد تع رف ااطوتؿل الحدة ردال  ااطوتؿل المرجع اللتنؽل ص (2)
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 اإللزاـ نالاجنتت ممرع . -
 االرهنتر الق تئ . -
 نمر المراقن  االجهمترر . -

 ال ن د  الكؿ ذلؾ مبرالط نمالا ق  نطراؼ العزاعل سذ لرس لماللرط حلحر   رض حؿ ممرف رمرهـل نؿ 
 رحظا اذا الحؿ نمالا ق  نطراؼ العزاع. نفْ 

 كمت ره مف مح ر الاللتط  المدة اله  رجب هعورذ االلهزاـ رللهتل نال مدة االلهزاـل الربهرط نفْ 
 ال هزرد اذد المدة رف ثلث لعالات.

الهالحؿ سلرت مع  العظر رف عهتئج الاللتط ل رهمرف رما الاللرط سنلغ عرتن  ااحداث نمت هـّ النغض 
طر   العزاعل الذلؾ مف رلؿ هقررر مكهالب رالقع مف قنمت النطراؼ العزاعل رنرف  رت مجررتت الاللتط  

 .(1)نبكؿ مالجز الاالنتب اله  ندت سلا عجتحهت نال  بمهت

َانشاتغَادلؽهة
َاقَانٕعاؼحإجشاءَتُفٛزَاتفَ

اذا ااررر رهتنع هعورذ اذا االهوتؽل  ذلؾ نف  ال ر ع اهوتؽ الاللتط  عهتر  نال حدًا لممؿ الاللرطل 
الركالف ذلؾ نتلذات    الحتالت اله  رهـ  رهت االهوتؽ رما ال ع قرم  الهمالرض رما نقلتط نال د متتل 

 رهالقؼ اذا االلهزاـ سال مع د ع المنمغ ال   مثؿ اذد الحتالت رمهـز الاللرط مهتنم  هعورذ طررق  الد عل الال
الهجدر اإلبترة اعت  (2)نال القلط اارررل الاعت هعهه  مهم  الاللرط الذ  رقاـل نإرلتؿ الممؼ سلا العرتن .

ال رجالز هعورذد جنرًا رما المهمتقدرف سذ رهعتقض ذلؾ مع  نع تاالهوتؽ ال رهحؼ نقالة هعورذر ل نممعا  ن ف  
المنرة مف عجتح الاللتط  ا  نمدى هعورذ مت   ملو  الاللتط  ذات الطنرم  الر تئر  النحه ل الرمالمًت  إف  

 .(3)الرد نتالهوتؽ اللرس نمجرد الهالقرع رمرت

 رهت الاللتط  الجعتئر  رف  الهمد مل ل  مهتنم  هعورذ اهوتؽ الاللتط  الاحدة مف العقتط اله  هرهمؼ
ع   مت ركالف الاللرط ملؤالاًل رف الحكـ الق تئ ل  تلهالقرع رما اهوتؽ الاللتط  ال رهرهب رمرت عهتئرًتل الا 

                                                           

 المت نمدات. 57الحرك  المتلمر  لمد تع رف ااطوتؿل الحدة ردال  ااطوتؿل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .144سنراارـ ررد عترؿل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .555نلتم  حلعرف رنردل المرجع اللتنؽل ص (3)
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   الاللتط  الجعتئر ل  إغلؽ ممؼ الق ر  مف جتعب الاللطتي ال رهـ  مهم مهتنم  الهعورذ. الا  مرحم  
 .(1)ااطراؼسال    عهتر  هعورذ القرار الذ  هالحؿ سلرت 

ت عجد نع  ل نب ف حمتر  ااحداث الوملطرع ل ـ2016( للع  4النتلرجالع احكتـ القرار نقتعالف رقـ )
نالكؿ مهم  مراقن  هعورذ اهوتؽ الاللتط  لكؿ مف برط  ااحداث المربد حمتر  الطوالل  هحت سبراؼ عرتن  

تؿ ممؼ الحدث سلا عرتن  ااحداثل حرث رقاـل كؿ مف مربد حمتر  الطوالل  البرط  ااحداث نإرل
اللتط ل نمت    حتل  ردـ هعورذ نعالد الاللتط ل  مالجب ااحداث مححالنًت نهقررر مكهالب رف عهتئج ال

( مف المتدة المذكالرة  إعت رهـ اللرر    سجرايات الدرالى الجزائر  مع اارذ نمرف االرهنتر مت 4الوقرة رقـ )
حدث نثعتي سجراي الاللتط  نمد سحتلهت لممحكم  المرهح .هـ هعورذد مف قنؿ الحدل الال رمهد نترهراؼ ال



                                                           

 .243ام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل صر  (1)
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َانخاَٙادلثحجَ
 ششٔغَانٕعاؼحَالُائٛحَ

الهعقلـ البرالط سلا برالط  لمف هال ر نمض البرالط اللزم  لحح  الاللتط  الجعتئر  ال ن د  
الاله   البرالط بكمر لالاله  ههمثؿ    الر تل الالمحؿل الاللنبل الالجالد الدرالى الجعتئر ل مال الرر ل 

 الهتلررف: المطمنرفمت لعهعتاللت     ههمثؿ    الكهتن  الااامر ل الاذا

 .المطمب األول: الشروط الموضوعية لموساطة الجنائية -
 .المطمب الثاني: الشروط الشكمية لموساطة الجنائية -

  



 

441 


َاألٔلَادلؽهة
َانششٔغَادلٕظٕػٛحَنهٕعاؼحَالُائٛحَ

 مف هالا ر ردد مف البرالط المال الرر  لحح  سجراي الاللتط  الجعتئر ل الاله  ههمثؿ  رمت رم : ال ن د  

َانفشعَاألٔل
 انشظاَ

ت ال رهحالر قرتمهتل سذا كتف قنالؿ الجتع  نال هقاـل الاللتط  رما مندن حرر  اإلرادةل الرمرت  إع  
هدلرسل الاال مت ربرر سلا  رالرة قرتـ المجع  رمرت لهت كتف عهرج  سكراد نال القالع    غمط نال كتف عهرج  

كل مف العرتن  المتم  نال الاللرط ن رالرة سرطتر ااطراؼ نبكؿ كتمؿ نحقالقهـل الطنرم  رممر  الاللتط  
القالارداتل النرتف مزارتاتل الالعهتئج المحهمم  لقراراـ قنؿ حدالر قرار ااطراؼ نقنالؿ الاللتط ل الذلؾ لهالق  

جع رم  ابهراط ر ت ااطراؼ اعت سلا كالعت  رالررًت لمهالحؿ سلا حؿ . الهر (1)القالرهـ    غمط نال هدلرس
الاللتط   الد  لمعزاع العتبئ رف الجررم ل الالذ  رراد هحقرقت رف طررؽ الاللتط  الجعتئر ل اللذا قرؿ سف  

الجنرر  محررات الوبؿل ال بؿ الاللتط  نمد منتبرة سجراياههت ره مف  رتع كثرر مف الالقتل لالاي 
 .(2)قررهت مف سجرايات همرد العظر  رمت لنؽ نفْ  اـل نال العرتن  المتم  اله  رمرهت نفْ نتلعلن  لمرح

هنتدؿ الطر تف الهمنرر رف سرادهرهمت المهطتنقهرفل الرجالز نف ركالف اذا الهمنرر  ن ع ترمرؼ الر ت 
حررحًت نال  معرًتل نمت    الاللتط   رهمرف نف ركالف القنالؿ نهت حراح  اللرس  معًتل الركالف الهمنرر رف 

 اذد اإلرادة رف طررؽ اإلرجتب الالقنالؿ.

 :نع تل نب ف حمتر  ااحداث ـ2016( للع  4( مف القرار نقتعالف رقـ )23/1النحلب المتدة )
 الجعح جرائـ    الاللتط  ررض الجزائر  الدرالى هحررؾ القنؿ عولهت همقتي مف ااحداث عرتن  رما"

 ".رمرت الالمجع  نمرد مهالل  نال الحدث نمالا ق  الذلؾ الالحدثل رمرت المجع  نرف الالمرتلوتت

ت ركالف لت الحؽ    االرهراض رما  إع  ال   حتل  ر ض نحد ااطراؼ حؿ العزاع رف طررؽ الاللتط ل 
الاللرط رعنغ  رمرت اله كد مف الجالد اإلرادة  كمت نف  قرار العرتن ل الرعنغ  نف ركالف اذا االرهراض حررحًتل 

                                                           

 .153رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .585نحمد محمد نراؾل المرجع اللتنؽل ص (2)
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لدى ااطراؼ رما حؿ العزاع قنؿ الندي    سجرايات الاللتط . الرهرهب رما ردـ مالا ق  نحد ااطراؼ 
 .(1)رد الذ  رهـ سرلتلت لمعرتن  المتم  لمهحرؼ    الق ر قرتـ الاللرط نإثنتت ذلؾ    هقرر

ل الاالطلع رما الاقع ـ2016( للع  4(  مف القرار نقتعالف رقـ )1(  قرة )23النتلرجالع سلا عص المتدة )
ر ض سجراي الاللتط  مو ًل اللرر     -اللرس مهالل  نمرد –مف حؽ الحدث الحدد  عجد نف  اامر 

سجرايات الدرالى الجزائر ل الرلهمد الحدث اذا الحؽ مف حقت    المجالي سلا قت رت الطنرم ل الاال حؽ 
رقت ا  لكؿ  رد    كؿ مجهمع مف المجهممتت نفْ  ؤدى اذا الحؽ نف  نحرؿ ررهنط نحوهت اإلعلتعر ل  الم  

 ن ف  . لذلؾ نالحت عدالة طالكرال (2)ال رجنر رما المثالؿ نمتـ غرر اذا القت  نمتـ قت رت الطنرم  الن
 ر تي الجتع  الهمتالعت الزمتف لهلالر  العزاع رف طررؽ الاللتط .

ل الاذا الممر لألحداث (3)( رتمتً 18عركز رما مف لـ رهجتالز رمرد ) نفْ  د  الرعد الحدرث رف الحدث  ل ن  
الطوؿ    مرحم  العمال الالع الج لالاي المقم  نال الولراللالج ل الرجب رهمرز نحلتلر  مورط  ركالف رللت 

ال ؽ    طمب ر تي الحدث اللرس الل  نمرد     الم ب رِّع نف ههـ المعتر  نت نبكؿ كتمؿل الررى النتحث نف  
ههـ الاللتط  رف قعتر  مف قنؿ الحدثل ممت رؤد  سلا الححالؿ رما العهتئج المطمالن   حه االاللتط ل 
 الجهتت العظر الحؿ العزاع.    هقررب

ر ض الحدث سجراي الاللتط  نمر عتدر الحدالثل ال لرمت سذا  القد ثنت مف رلؿ الالاقع الممم  نف   ؛اذا
 كتف قد ارهكب الومؿ المجـر نتلومؿ.

رهمكف الكرؿ عرتن  ااحداث مف  حه اكمت ر بهرط ارهراؼ الحدث الجتع  نملؤاللرهت رف ارهكتب الجررم  
ل الررجع اللنب     رالرة الححالؿ رما العزاع نتالهوتؽ مع المجع  رمرتالهلالر   ررض الاللتط 

ارهراؼ الحدث الجتع  لمقرتـ نتلاللتط  سلا نف الهدؼ الذ  هلما سلرت الاللتط  ركمف    النحث رف 
جذالر العزاعل المحتالل  هداركت    الملهقنؿل الهمالرض ال رر الذ  نحتب المجع  رمرتل   ًل رف 

ل الذلؾ تً  رالرر اً رؿ الحدث الجتع ل المف اعت ركالف سقرار الحدث نتلحقتئؽ الالاقم  حراح  نمر سرتدة ه ا

                                                           

رام  مهالل  القت  ل سطلل  رما نعظم  الهلالر     الدرالى الجعتئر     القتعالف الورعل ل دار العه   المرنر ل  (1)
 .60ل ص2011

المطترل حؽ اإلعلتف    المجالي سلا قت رت الطنرم ل مجم  المماـل القتعالعر  الاالقهحتدر ل مجم  محكم  نحمد حنح   (2)
 .5ل ص2002رحدرات نلتهذة كمر  الحقالؽ    جتمم  ررف بمسل المدد الثتع ل اللع  الرانم  الاارنمالفل راللرالل 

 ااحداث. نبتف حمتر  2016( للع  4( مف قرار قتعالف رقـ ) 1) المتدة رقـ (3)
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الرهرتر القرار المعتلب الذ  ر عه  العزاع الدرًتل الرؤد     الالقت عولت سلا هحقرؽ اااداؼ المرجالة مف 
نتلحقرق ل اللكف نبرط الاللتط ل المف اعت نالجب القتعالف رما الاللرط نف رححؿ رما سقرار مف الجتع  

سقرارد نتلذعب لف ر لهردـ  دد نمتـ المحكم  سذا  بمت الاللتط  الاذا  ن ف  ر درؿ الطم عرع     عولت  نفْ 
 .(1)االحهمتؿ جتئز

َانفشعَانخاَٙ
 احملمَ

ح رقحد نتلمحؿ العزاع نال الجررم  اله  ر راد حلمهت رف طررؽ الاللتط ل الهبمؿ جمرع المرتلوتت الالجع
  (2)العظتـ القتعالع  الوملطرع .ال ؽ 

الرمكف لمعرتن  المتم  قنؿ الهحرؼ نتلدرالى نال رر هت رما معح  الق تي نتقهراح سجراي الاللتط  سذا 
اره ت الحتج  سلا ذلؾل ال لرمت    نمض الق ترت المتئمر  نال االجهمترر  الرتلح ل  ههدؼ مف ذلؾ ردة 

 ناداؼ معهت الحوتظ رما الرالانط االرر  الهمتلؾ المجهمع. 

َانفشعَانخانج
 ٔجٕدَانذػَٕٖالضائٛحَ

مف الجالد الدرالى الجزائر  كبرط مف البرالط المال الرر  لماللتط  الجعتئر ل الا  الاللرم  اله  مف  ال ن د  
ر نمعت الللمت الررض محتلحت لمرطر الاذد رللهت رلهطرع المجهمع محتلن   ترؿ الجررم  الذ  ركّ 

: "درالى الحؽ المتـل ن ع هتالرقحد نتلدرالى الجزائر  . (3)لب نتلمقالن تالاللرم  هندن نتلهحقرؽ الهعهه     الغ
الالرتي المدال     النلدل هعب  ك ثر مهرهب لمجررم  المقهر  ل نمد منتبرة اإلجرايات القتعالعر  مف قنؿ 

 .(4)لمط  جمع االلهدالؿ الالعرتن  المتم ؛ مف نجؿ هقح  الحقتئؽ الالالقالؼ رما دالئؿ االههتـ"

                                                           

 .345حمد  رجب رطر ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .17الحرك  المتلمر  لمد تع رف ااطوتؿل الحدة ردال  ااطوتؿل المرجع اللتنؽل ص (2)
رند اامرر المكرم ل اللمرـ حرن ل "برح قتعالف نحالؿ المحتكمتت الجزائر "ل الجزي ااالؿل الزارة الهممرـ المتل ل المكهن   (3)

 .22ل ص 1998دادل الالطعر ل نغ
 .49اإلجرايات الجزائر  الوملطرع ل المرجع اللتنؽل ص هتمر حتمد القت  ل برح قتعالف (4)
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هكالف الاللتط  قنؿ هحررؾ الدرالى الجزائر ل الذلؾ  الوملطرع  الحالاب حرعمت طمب نفْ  الم ب رِّعالقد جتعب 
 .(1)اف الدرالى هكالف محرك  نمجرد القنض رما الحدثل نال سرلتؿ مذكرة الح الر لت

َانفشعَانشاتغ
 انغثةَ

( مف القرار 23/1الوملطرع     المتدة ) الم ب رِّعرقحد نت الهدؼ مف المجالي سلا الاللتط ل اللقد حدد 
ل نب ف حمتر  ااحداثل اذد اااداؼ نإحلح ال رر الحتحؿ نتلمجع  ـ2016( للع  4نقتعالف رقـ )

 .(2)   ه ارؿ الحدث الجتع  اإللهتـرمرتل سعهتي اال طراب الذ  نحدثهت الجررم ل 

َانخاََٙادلؽهة
َانششٔغَانشكهٛحَنهٕعاؼحَالُائٛحَ

 مف هالا ر نمض البرالط البكمر  لماللتط  الجعتئر ل اله  ههمثؿ  رمت رم : ال ن د  

َانفشعَاألٔل
َانكتاتحَ

سف الاللتط  الجعتئر  ههطمب الكهتن  كاللرم  إلثنتت هحققهت مف العتحر  الوممر ل معمًت للرهلؼ الاله تربل 
ؿ سلا اهوتؽ الهقدرمت الالحال  حه اهكالف جمرع سجراياههت مكهالن  نديًا مف المالا ق  رمرهت  الاال مت رلههنع نفْ 

 عجتح حتل    ..دد القتعالف الوملطرع     قاللت ".. الاذا مت نك(3)لممعتزر  رما حقرق  محهالاد لمعرتن  درياً 
 .طرؼ..." لكؿ معت علر  الهلمـ ااطراؼ جمرع مف مالقع نذلؾل مح ر هحررر رهـ الاللتط 

 

 

 

                                                           

 مقتنم  مع الدكهالر هتمر حتمد القت  ل المرجع اللتنؽ. (1)
 نب ف حمتر  ااحداث الوملطرع . 2016( للع  4( مف القرار نقتعالف رقـ )23(ل مف المتدة )3الوقرة ) (2)
 ترز رترد الظورر ل "ه ملت    الاللتط  الجزائر  نالحوهت اللرم  إلعهتي الدرالى الجزائر "ل مجم  الحقالؽل جتمم   (3)

 .173ل ص2009ل رالعرالالكالرتل المدد الثتع ل اللع  الثتلث  الالثلثالفل 
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َانفشعَانخاَٙ
 األْهٛحَ

مف مالا قههـ الحررح ل الاذد  د  ن   رعد لجالي نطراؼ العزاع سلا الاللتط  الجعتئر  كندرؿ لمدرالى الجعتئر   ل
نتاامر  اإلجرائر  حلحر  كؿ مف حدالرات مف برص رهمهع نتاامر  الكتمم ل الرقحد  ال ن د  المالا ق  

رما حدة لمنتبرة اإلجرايات الجعتئر  نحو  رتم . الههحدد ااامر     القتعالف الجعتئ  الهنمًت للف  طرؼ
ركالف    كتمؿ  النفْ  لالبرصل  رمد البرص كتمًل لألامر  سذا كتف قد نمغ مف الممر ثمتعر  ربر لع 

 12الذ  ال رقؿ رمرد رف الرمكف الهثعتًي لمحدث الاال الطوؿ الذ  ررهكب  مًل مجرمًت ال  (1)قالاد المقمر .
 .(2)رمج  سلا الاللتط  الجعتئر  رف طررؽ مهالل  نمرد لع  نفْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .153رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .17الحرك  المتلمر  لمد تع رف ااطوتؿل الحدة ردال  ااطوتؿل المرجع اللتنؽل ص (2)
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َادلثحجَانخانج
َآحاسَانٕعاؼحَالُائٛحَػهَٗانذػَٕٖالضائٛحَ

آثترات  سلا   العهتر  الهمرؼ  ال ن د  نمد االعههتي مف درال  الاللتط  الجعتئر  نجمرع هوتحرمهتل 
اااللال ا  القؼ  ؛رهمؼ آثتر الاللتط  رما الدرالى الجعتئر ل مف عتحرهرفحرث هرما الدرالى الجعتئر ل 

هقتدـ الدرتالى الجعتئر  ك ثر إلحتل  الدرالى لماللتط ل الالثتعر  ا  ا ثتر المهرهن  رما اعههتي الاللتط  
 اللالؼ نهعتاللت    المطمنرف الهتلررف:الجعتئر ل 

 .وقف تقادم الدعاوى الجنائية المطمب األول: -
 .المطمب الثاني: اآلثار المترتبة عمى انتياء الوساطة -
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َادلؽهةَاألٔل
َٔلفَتمادوَانذػأَٖالُائٛحَ

لدرالى العرتن  المتم  ا  حتحن  االرهحتص ااحرؿ    هحررؾ المنتبرة ا القتردة المتم  نف  
معذ هتررخ رممهت نالقالع الجررم ل سال نف القتعالف قد رهب نثرًا رما م   مدة  الجعتئر ل الرهقرر اذا الحؽ

ممرع  رما ارهكتب الجررم ل دالف اهرتذ سجرايات  رهت مف قنؿ العرتن ل رهمثؿ    لقالط الدرالى الجعتئر  
مدة ممعر  مف  العرتن  المتم  رهمرف رمرهت هحررؾ المنتبرة الدرالى الجعتئر     رلؿ نتلهقتدـ. النتلهتل   إف  

ال لقط حقهت    منتبرة الدرالى الجعتئر  الهرهمؼ اذد المدة هنمًت لعالع الجررم   لهتررخ القالع الجررم ل الا 
 .(1)الجلتمههت

النهالقؼ الهقتدـ ر رع الحؽ رما المبهكا معت الورح  مف سلتية الهرداـ الاللتط  الجعتئر ل الرؤد  سلا 
الهقتدـ    اإلجراياتل الالهرالب مف هطنرؽ اإلجرايات الجزائر ل غمؽ النتب نمتمت مف االلهوتدة مف قالارد 

القالؿ نغرر ذلؾ رهدر الغتر  مف سجراي الاللتط ل الرؤد  سلا اإل رار نتل حر ل رف طررؽ  الالالاقع نف  
 .(2)هقمرص الوهرة اللزم  لت    ملحق  المبهكا معت لهمالرض اا رار الالاقم  رمرت

ىل ردـ حلتب المدة اله  القؼ  رهت الهقتدـل مع حلتب المدة اله  لنقت الرهرهب رما القؼ هقتدـ الدرال 
الاللتط ل الالمدة اله  هم  نمد  بؿ الاللتط ل ركس  كرة قطع الهقتدـ اله  ال رهـ مف رللهت حلتب الوهرة 

 . (3)اللتنق  إلجراي الاللتط ل النتلهتل  رهـ حلتب الهقتدـ لموهرة اللحق   قط دالف الوهرة اللتنق 

ـل ن ف سجراي 2016( للع  4مف قرار قتعالف رقـ ) 23( مف المتدة 5   الوقرة رقـ ) المبرععص القد ذا ا
 الررارا    سجرائهت اللرر  الممكع .الاللتط  قتطمًت لمهقتدـل 

                                                           

 المت نمدات. 291م مالف محمد للم ل اإلجرايات الجعتئر ل المرجع اللتنؽل ص (1)
رند الرحمف جد ل ندائؿ الدرالى الممالمر     الوقت الجعتئ  الحدرثل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل كمر  الحقالؽ  (2)
 .75ل ص2015لممالـ اللرتلر ل جتمم  هنل ل الا
ل 2016رند الرحمف رمو ل اإلجرايات الجزائر     الهبررع الجزائر  الالمقترفل دار نمقرسل الطنم  الثتعر ل الجزائرل  (3)

 .141ص
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َانخاََٙادلؽهة
َاٜحاسَادلرتتثحَػهَٗاَتٓاءَانٕعاؼحَ

ال هررج رف  ر رفل سمت عجتح  هرهمؼ آثتر الاللتط  الجعتئر  حلب عهتئج رممر  الاللتط ل الا 
الاللتط  نال  بمهتل الههحدد آثتر الاللتط  نمدى هعورذ االلهزامتت اله  هـ االهوتؽ رمرهت نرف ااطراؼل 

 ال رمت رم  نرتف ا ثتر المهرهن  رما كل الحتلهرف.

َانفشعَاألٔل
َيفَحالَجناحَانٕعاؼح

االهوتؽ رمرت نثعتي جملتت الاللتط ل الررهمؼ  هعهه  الاللتط  نتلعجتح حتؿ قرتـ الجتع  نهعورذ مت هـّ 
ااالؿل اعق تي الدرالى الجعتئر ل  ؛ااثر القتعالع  المهرهب رما عجتح الاللتط  الجعتئر  نرف اهجتارف

 الالثتع ل الحوظ اإلدار  لمق ر .

 انقضاء الدعوى الجنائية  -1

الى الجعتئر ل المت رهرهب رما ذلؾ قرتـ الجتع  نهعورذ االلهزامتت الالاقم  رمرتل رهرهب رمرت اعق تي الدر
نتلالاقم  كلتنق     المالد  دمف آثترل ههمثؿ    ردـ جالاز االدرتي المنتبر رف ذات الالاقم ل الردـ االرهدا

 .(1)الردـ جالاز هلجرمهت    ححرو  لالانؽ المههـ

تر  ااحداث ل نب ف حمـ2016( للع  4( الوقرة الرانم ل مف القرار نقتعالف رقـ )23القد الرد    المتدة )
 المه رر حقالؽ رما لذلؾ نثر الال الجزائر ل الدرالى اعق تي الاللتط  اهوتؽ هعورذ رما رهرهبالوملطرع  "

 .المرهح " المحكم  نمتـ مدعر  درالى ر ع    الجررم  مف

 حفظ األوراق  -2

اإلدار  لمدرالى    حتؿ عجتح الاللتط  الجعتئر  هحدر العرتن  المتم  قرار نحوظ ااالراؽل الاذا الحوظ 
ال رمعع العرتن  مف هحررؾ الدرالى الجعتئر  نتلرغـ مف عجتح الاللتط ل همالرًل رما هـ هعورذد نتلومؿ مف 

عجتح الاللتط  الجعتئر  رمهنر نمعزل  اإلجراي الق تئ  اللمرـ لحؿ  الهزامتت. القد ذاب النمض سلا نف  
مندن الحمح المممالؿ نت    اإلجرايات الجعتئر  مف رمرت ا ثتر عولهت اله  ررهنهت  رهرهبعزاع متل ممت 

                                                           

 .248رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
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لـ ركفل المف ثـ ال هالجد اعتؾ سمكتعر  لمجالي سلا الدرالى الجعتئر  مت لـ رهـ  حرث ارهنتر  مؿ الجتع  ك فْ 
 .(1)اإلرلؿ نمت اال مهوؽ رمرت    الاللتط ل نال مف حرث ردـ سمكتعر  المطتلن  نتلدرالى المدعر 

َانفشعَانخاَٙ
َانٕعاؼحَػذوَجناحيفَحالَ

مثؿ: همثر الهوتالضل هقترس الجتع  رف هعورذ  ردة لنتباالاللتط   ردـ عجتحررجع اللنب    
الهزامتهتل الهغرب المجع  رمرت    الهوتالضل ال   اذد الحتل  رلهطرع المجع  رمرت االدرتي مدعرًت نمتـ 

ذا الطمب ممالاًل    ذلؾ رما مت المحكم  الجعتئر  لممطتلن  نتلهمالرضل الرمهـز القت   نتلوحؿ    ا
. الرهرهب رما  بؿ الاللتط  قرتـ الاللرط نإرطتر العرتن  المتم  الهرتذ (2)ححؿ رمرت مف همالرض جزئ 

 قرارات نتلهحرؼ    الدرالى سمت رف طررؽ الحوظ اإلدار ل نال ر ع الدرالى سلا الق تي.

 مي:وفي التشريع الفمسطيني يترتب عمى فشل الوساطة الجنائية ما ي

 اللرر    سجرايات الدرالى الجزائر . -
الحدث نثعتي الاللتط  ن  قرم  قتعالعر ل الال ر مهد نت رعد سحتل  الممؼ لممحكم   لرن ال ركالف  -

 المرهح .
رؤرذ نمرف االرهنتر مت هـ هعورذد مف قنؿ الحدث مف نعالد اهوتؽ الاللتط  رعد اللرر نإجرايات الدرالى  -

 الجزائر .

َانفشعَانخانج
َاٜحاسَػهَٗانذػَٕٖادلذَٛحَ

 سلا نف   ربرراعق تي الدرالى الجعتئر  ال رمس نحقالؽ المجع  رمرت نتلحؽ المدع ل الاال مت  سف  
هعورذ الاللتط  الجعتئر  ال نثر لت رما الدرالى المدعر  العتبئ  رف الالاقم  مال الع الجررم ل الاله  رجالز 

. الالالاقع نف عجتح (3)لممجع  رمرت نال الم رالر مف الجررم  ر ع درالى نمتـ المحكم  المدعر  المرهح 
لدرالى الجعتئر ل سذ رجالز لممجع  الدرالى الجعتئر  نال  بمهت ال نثر لهت رما الدرالى المدعر  المرهنط  نت

                                                           

 المت نمدات. 247رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .559نلتم  حلعرف رنردل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .250رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (3)
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رقرـ درالى ق تئر  لممطتلن  نتلهمالرضل  تلاللتط  ههدؼ سلا القؼ  رمرت نال الم رالر مف الجررم  نف  
. الذاب رن  آرر مف (1)سجرايات الملحق  الق تئر  اللرس    ذلؾ نثر رما الدرالى المدعر  المرهنط  نهت

لا ححالؿ المجع  رمرت رما همالرضل الاال الهدؼ الذ  هلما الاللتط  الجعتئر  هلما س سلا نف   (2)الوقت
ل النف الاللتط  الجعتئر  همثؿ نذلؾ اللرم  ندرم  لمدرالى المدعر  اله  رر مهت المجع  رمرت. لت درالاد المدعر 

الرهرهب رما عجتح الاللتط  الححالؿ المجع  رمرت رما الهمالرض المعتلبل مت رؤد  سلا اعقطتع برط 
همالرض المجع  رمرت رف طررؽ الاللتط  الجعتئر  رؤد   رالى المدعر ل الرمرت  إف  المحمح     ر ع الد

مالا ق   سلا هقررد حقت    ر ع درالى الهمالرض نمتـ الق تي المدع  للنؽ ححاللت رما الهمالرض. سال نف  
ر ل المجع  رمرت رما سحتل  العزاع لماللتط  ال رمع  الهعتزؿ رف حقت    الرجالع رما المههـ ندرالى مدع

 (3)ررجع    مالاقوت الرؤثر اللرر    اإلجرايات نتلطررؽ الممهتد.  رجالز لممجع  رمرت    ن  لحظ  نفْ 

اهوتقتت الاللتط  هعوذ نحالرة ن  ؿ مف هعورذ  القد نكدت اانحتث الالدرالتت اله  قدمت    نف   ؛اذا
مبترك  نطراؼ العزاع    سرداد االهوتؽ رمثؿ  متع  مهم  لمهعورذ.  ذلؾ نف  ااحكتـ نال القرارات الق تئر ل 

الاللطتي ال رردالف مموتت الق ترت سلا العرتن  المتم  سال رقب هعورذ االهوتؽ نال ردـ هعورذدل   مف الممماـل نف  
 . (4)الال غط رما ااطراؼ النرتح  الجتع  اجؿ هعورذ رممر  الاللتط 

. نتالهحتؿ الدالر  (5)احهراـ ااطراؼ لهمهداههـ المهنتدل     رممر  الاللتط النذلؾ رقاـل الاللرط نمراقن  
نتاطراؼل القد رهطمب مف المجع  رمرت بهتدة هثنت ححاللت رما همالرض هتـل نمت سذا كتف الهمالرض ذال 

 اامر رهطمب رقد لقتيات نرف الجتع  الالمجع  رمرت لمعظر  رمت نحرزهت رلقههمت مف طنرم  رمزر   إف  
 .(6)هقدـل نال    همدرؿ قالارد اللمالؾ لدى الجتع 

  

                                                           

 .250رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (1)
 .418نلتم  حلعرف رنردل المرجع اللتنؽل ص (2)
 .250رام  مهالل  القت  ل المرجع اللتنؽل ص (3)
 .177سنراارـ ررد عترؿل المرجع اللتنؽل ص (4)
 .101نبرؼ رم تف رند الحمردل المرجع اللتنؽل ص (5)
 .558نلتم  حلعرف رنردل المرجع اللتنؽل ص (6)
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 خاتمة
نحالؿ اهلل ال  متل الاله  كبوت نامر  الاللتط  الجعتئر  نترهنترات مف  الدرال نمد االعههتي مف سرداد اذد 

 اذا المجتؿ.ندائؿ الدرالى الجزائر  الممتحرة الالحدرث ل الررض الهجرن  الوملطرعر     

مف رحد ناـ العهتئج اله  هالحمعت سلرهت مف رلؿ االلهقراي الالنحث    مال الع الاللتط   ال ن د  كتف لذلؾ 
الجعتئر ل    الهبررع الوملطرع ل الالهبررمتت ااررى اله  هنعت اذا اإلجرايل النهنمعت العهتئج ن اـ 

ما مالاطف الهالحرتت اله  مف ب عهت نف هممؿ رما هومرؿ الهحقرؽ المدال  الجزائر ل المحتالل  الهغمب ر
 ل الاله  كتعت رما العحال الهتل :اذا اإلجرايال مؼ الالرط     الهجرن  الوملطرعر     

 أوًل: النتائج:
مد الاللتط  الجعتئر  نلمالنًت جدردًا الغرر م لالؼ    حؿ المعتزرتت الجعتئ ل رقاـل رما نلتس ه   -1

االجهمترر ل ممت رقالدعت سلا رلـ لرتل  االعهقتؿ مف دائرة المؤلل  الق تئر  سلا دائرة الملقتت 
جعتئر  جدردة هقاـل رما نلتس هال رق  ر تئ ل الذلؾ نإرجتد حؿ الد  نرف الطر رف )الجتع  الالمجع  

 رمرت(ل رما العحال الذ  رحقؽ ر تًي مهنتداًل نرعهمت.
هلالر  العزاع اله  هممؿ رما نلط لرتدة القتعالف ال  الجعتئر همهنر الاللتط  الجعتئر  مف ندائؿ الدرالى  -2

 الاله  نهت رجنر ال رر المهرهب رما الجررم . لنرف اا راد
مت ههمهع نت مف رحالحرتت عظرًا لِ  لرمدت المدرد مف الهبررمتت الحدرث  سلا هنع  الاللتط  الجعتئر  -3

 .المزارتل لهحقرؽ المدال  الومتل 
اللمـ الاامتف الالهرانط  هعلجـ الاللتط  الجعتئر  مع منتدئ البررم  اإلللمر ل الاله  هدرال سلا -4

 المجهمم ل الالق تي رما ملننتت العزاعل الهطهرر آثتردل كذلؾ هحقرؽ المدال  الجعتئر  الاالجهمترر .
هعورذات رترج سطتر اللمط  الق تئر  ال رمع   ذلؾ نف  الاللتط  الجعتئر  ال همد سجراًي غرر ق تئ ل  -5

الر الررتدة    الدرالى الجزائر ل  إعهت كذلؾ حتحن  اذد اللمط  هظؿ نمردة رعتل  إذا كتعت ه رذ د نف  
الاللتط  الجعتئر  ال هندن سال نمد سقرار الق تي لذلؾ )العرتن   ذلؾ نف  الرد الكنرى    الاللتط ل 

الاللتط  ال ههـ سال نرقتن  الق تيل النرررًا ال رهـ هعورذ اهوتؽ الاللتط  سال نمالا ق   كمت نف  المتم (ل 
رما ذلؾ. نتلهتل   إف الملق  نرف الاللتط  الجعتئر  الالق تي ا  رلق  هكتمؿ اللمط  الق تئر  
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فْ  رطتي كؿ ذ  حؽ حقتل الا  كتف كؿ معهمت رلهممؿ  الهجتعس اف كلامت رهدؼ سلا حؿ العزارتت الا 
 المنتدئ االتلر  اله  رعطمقتف معهت ا  الاحدة. الرمهمد رما نلتلرب مرهمو ل سال نف  

الجعتئر     المقتـ ااالؿ رما دالر الاللرط الالذ  رممب دالرًا هال رقرًت الرقتنرًت  رهالقؼ عجتح الاللتط  -6
 الهعورذرًت.

ههمرز الاللتط  الجعتئر  نذاهر  رتح  همرزد رف غررات مف ااعظم  المبتنه  كتلحمح الالهحكرـل   -7
ف نالجت الهبتنت هت هبهرؾ ممهت مف كالعهت نالجت لممدال  الجعتئر  الر تئر ل الرما الرغـ متلرغـ مف نع  ن

ارهل هت    عقتط نكثر الناـ جمؿ الاللتط  هعورد نذاهر   الكنررة نرعهت الالهقتئهت    عقتط مهمددةل سال نف  
 ت لالاات مف اإلجرايات الجزائر  الر تئر  الهقمردر .الرحالحر  همرزات رم  

الردع الجتعحرف الذرف  المدال  الهحتلحر ل الالحد مف الجررم ل طرؽهمهنر الاللتط  الجعتئر  مف ن  ؿ  -8
هت مف ن  ؿ الطرؽ اللهروتي المجع  رمرت لحقالقت نطررق  مر ر ل كمت نع  اإلجراـ نمدل  رحهر الالـ 

اله   اال طرابالالذ  لت دالر  متؿ    ممتلج  ا ثتر اللمنر  لمجررم  رف طررؽ ال ع حد لحتل  
رجتد ملتح  لمعقتش الالهحتالر نرف المهرتحمرفل  اذا اإلجراي رروؼ رما  كمت نف  نحدثههت الجررم ل الا 

 الجهتت الق تئر  ردد مف الق ترت النلرط ل الرلتاـ    لرر     اإلجرايات الق تئر .
نحدرت رعدمت رلمرًت  اتهمهنر الهجرن  الوملطرعر     مجتؿ الاللتط  الجعتئر  حدرث ل حرث هـ ارهمتد -9

نب ف حمتر  ااحداث الوملطرع  الالمهممق   ـ2016( للع  4قرار نقتعالف رقـ )  اللمط  الوملطرعر 
ل سال نف اذا القتعالف لتر  العوتذ    ال و  الغرنر ل نهعظرـ الاللتط  الآلرتت هطنرقهت رما نرض الالاقع

لاللتط  الجعتئر  نحالرة غرر اللرس    قطتع غزة نلنب االعقلتـ. نمت    قطتع غزة  رهـ هومرؿ ا
 رلمر  رف طررؽ الق تي المبتئر  الذ  همالد جذالرد لممهد المثمتع .

رمهنر عظتـ الاللتط  الجعتئر  سجراًي ملهحدثًت    ق ترت ااحداثل ردرؿ    معظالم  الحمالؿ الهال رقر   -10
رتدة الالدر     المعتزرتت اله  هدرؿ  مف دائرة القتعالف الجعتئ ل الرؤد  سلا سحلح ا لحدث الا 

حلح الملق  نرف طر   العزاع.  دمجت    المجهمعل الا 
تل القد رنرر لت ذلؾ راؼ الحدث نتلالاقم  المعلالن  سلرالوملطرع  إلجراي الاللتط  اره الم ب رِّعابهرط  -11

االجهمترر  لدالر العرتن  الالبرط   تف الالاقع  اإلحتل مت دمعت عهحدث رف  نع تمف الاقمعت الوملطرع  
مف  (4)القد رظهر اذا جمرت    عص الوقرة  لحمح نرف اطراؼ رما  رر قد القع سجرايروهرض 
الدرالى  سحتل  الهـ   لذا مت  بمت الاللتط سالمهممق  نتلاللتط  الاله  ال همهد نترهراؼ الحدث  23المتدة 

 . المحكم  المرهح  سلا



 

446 


نتلاللتط     قرار قتعالف  رؤرذ رما الم ب رِّع الوملطرع  ردـ الهوحرؿ الالال الح    عحالص الرتح  -12
ـل حرث  نجمؿ جمرع ااحكتـ الرتح  نتلاللتط  الجعتئر     متدة الاحدة الا  2016( للع  4رقـ )

 ( مف القتعالف لتنؽ الذكر. 23المتدة رقـ )
فْ  الوملطرع     العّص  الم ب رِّعؽ  ِ ال   -13 كتف غرر مال ؽ     رما الاللتط  الجعتئر     جرائـ ااحداثل الا 

ركالف قنؿ سحتل  الدرالى اللرس قنؿ  هحدردات قنؿ هحررؾ الدرالى الجزائر ل حرث مف الموهرض نفْ 
 هحرركهت.

ر ال عرتن  ااحداث كاللرط     همرف العرتن  المتم ل حرث ههطنؽ     ملطرف الاللتط  المحهوظ نهت -14
مت علنهت  ل لعرتن  ااحداثل نف  2018رممر  الاللتط  النحلب الهقررر اإلححتئ  عحؼ اللعال  لمتـ 

سعجتزد مف رلؿ  هـ   الاللتط ل نإجرايمف المتـ  ااالؿ%( مف الق ترت الالاردة رلؿ العحؼ 34)
 .العرتن  المتم  كاللرط

نظهرت اإلححتئرتت الحتدرة رف العرتن  المتم ل عجتح هجرن  الاللتط  الجعتئر     جرائـ ااحداثل  -15
اي عرتن  ااحداث  رمت ررص مال الع الاللتط     جرائـ ااحداثل حرث لالحظ هطالر مممالس    ند

مف رلؿ ارهمتد عمالذج مالحد لمح ر الاللتط ل الاالهجتد عحال ال ع الهزامتت الالاجنتت رما الحدث 
النلرهت مثؿ جنر ال ررل نال معع الحدث مف ارهرتد نمتكف ممرع ل نال سلزامت نتلهقرد نعظتـ مراقن  

 ر  الطوالل .اجهمترر  مف قنؿ مربد حمت
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 ثانيًا: التوصيات
سجراي همدرؿ لعحالص القتعالف الرتح  نتلاللتط  الجعتئر  لألحداثل نحرث هكالف الا ح  البتمم   -1

 الرتلر  مف ن  غمالضل كهحدرد الجرائـ اله  رمكف حمهت نتلاللتط  نب ي مف الهوحرؿ.
المجع  رمرت الالجتع  ـ نحرث رمعح 2016( للع  4( مف قرار قتعالف رقـ )23همدرؿ عص المتدة ) -2

 الحؽ    طمب حؿ العزاع رف طررؽ الاللتط .
 رالرة نف رقاـل المجمس الهبررم  نلف قتعالف الاللتط ل حها ركالف اذا القتعالف لتر  العوتذ     -3

 جمرع نعحتي الالطف.
عبتي محتكـ مهرحح ل اله ارؿ  -4 زرتدة مرححتت اللمط  الق تئر  مف المرزاعر  المتم  لملمط ل الا 

 الق تة لركالعالا مهرححرف    الق ترت المحرر  الالمهطالرة مثؿ الاللتط  الجعتئر . مجمالر  مف
عمت لجمرع  -5 سطلؽ منتدرة الدرالة إلرداد قتعالف رتص نتلاللتط  الجعتئر  لرس  قط رما ااحدثل الا 

اذا اامر رعلجـ كثررًا مف  الجرائـ اله  هقع    العطتؽ المال الع لماللتط  الجعتئر ل الرتح  نف  
طلؽ الحررتت الوردر  الملؤالل ل  العظتـ اللرتل  الدرمقراط  الحدرثل حرث رممؿ رما مندن الحالار الا 
مع  رالرة سبراؾ مؤللتت المجهمع المدع  الالاللطتي    المعتقبتت المهممق  نملالدة قتعالف الاللتط  

 الوملطرع  رعد البرالع نإردادد رلمرًت.
رهـ همررض الطوؿ ال  حه ات حرث سع  ن للدى البرط  اللرس لدى العرتن  المتم  هـ الاللتط ه نامر  نفْ  -6

الحدث سلا سجرايات المحتكم ل  تاحؿ نف همطا الاللتط  لمبرط  الرهحتر اإلجرايات مف الندار  
  كتف ناللا نتلمبرع الوملطرع  جمؿ الاللتط  لدى البرط .

هقاـل العرتن  المتم  نهوالرض اللرط مف غرر نر تي  ن فْ  رالرة هومرؿ الاللتط  الموال  ل الذلؾ  -7
العرتن  ال ؽ نلس الممتررر محددة الم نالط ل لرقاـل نإجرايات الاللتط ل الالرقتن  رما مجررتههت الآلر  

 هعورذات.
هعظرـ آلرتت لهدررب الارهرتر الاللطتي المجهممررفل اله ارمهـ ل متف للم  سجراياههـ الحالانر   -8

   .قدراههـ المهعر  مف رلؿ دالرات هدررنر  الالرش رمؿ نرمتلهـل ممت رر ع مف
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 قائمة المراجع
 أوًل: القرآن الكريم.

 العامة ثانيًا: الكتب

 ابن منظور: 
 .2003" للتف المرب"ل الجزي الهتلعل دار الحدرثل القتارةل   -
 :أبو الحسن عمي بن عمر الدارقطني 
 1996رند اهلل اتبـ المدع ل دار الممر  ل نررالتل لعف الدارقطع ل هحقرؽ: اللرد  -
 أحمد فتحي سرور: 
 .1996الاللرط    قتعالف المقالنتت"ل دار العه   المرنر  لمعبر الالهالزرعل الطنم  اللتدل ل  -
 .1985الاللرط    قتعالف المقالنتتل القلـ المتـل الطنم  الرانم ل  -
 :تامر حامد القاضي 
ل مكهن  عرلتف لمطنتر  الالهالزرعل 2001( للع  3الوملطرع ل رقـ )برح قتعالف اإلجرايات الجزائر   -

 .2017 ملطرفل 
 جودة حسين جياد: 
"الالجرز    برح قتعالف اإلجرايات الجزائر  لدالل  اإلمترات المرنر  المهحدة"ل القتعالف االهحتد  رقـ   -

 .1994ـل الجزي ااالؿل مطتنع النرتف الهجترر ل دن ل 1992للع   35
  الرحمن خمفيعبد: 
 .ـ2016اإلجرايات الجزائر     الهبررع الجزائر  الالمقترفل دار نمقرسل الطنم  الثتعر ل الجزائرل   -
 عبد الرؤوف ميدي: 
 .1996برح القالارد المتم  لإلجرايات الجعتئر ل دار العه   المرنر ل   -
 عبد الرزاق السنيوري: 
"الاللرط    برح القتعالف المدع ل عظرر  االلهزاـ نالجت رتـل محتدر االلهزاـ"ل دار العبر لمجتممتت   -

 .1952المحرر ل 
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 عبد القادر عودة: 
 .ل دار الكهب المرن ل نررالت1الهبررع الجعتئ  اإلللم ل مقترعت نتلقتعالف الال م ل ج  -
 :مأمون محمد سالمة -
 .2003"اإلجرايات الجعتئر     الهبررع المحر ل دار العه   المرنر  لمعبر الالهالزرعل   -
 .1980قتعالف اإلجرايات الجعتئر  مممقًت رمرت نتلوقت النحكتـ العقضل الجزي الثتع ل دار الوكر المرن ل  -
 عقيدة: العال أبو محمد 
 .2001 الالهالزرعل لمعبر المرنر  العه   دار الجزائر ل اإلجرايات قتعالف برح  -
 زىرة: أبو محمد 
 .1970 المرنر ل الوكر دار القتارةل اإلللم ل الوقت    الالمقالن  الجررم   -
 محمد زكي أبو عامر: 
 .1984 اإللكعدرر ل ل دار المطنالرتت الجتمم لاإلجرايات الجعتئر   -
 محمد سامي الشوا: 
 .1996ظتارة الحد مف المقتب"ل دار العه   المرنر ل  -"القتعالف اإلدار  الجزائ   -
 محمود نجيب حسني: 
 .1988برح قتعالف اإلجراياتل الجعتئر ل دار العه   المرنر  لمعبر الالهالزرعل   -
 

 ثالثًا: الكتب الخاصة

 إبراىيم عيد نايل: 
درال     القتعالف اإلجرائ  الورعل ل  -الاللتط  الجعتئر  اللرم  ملهحدث  لحؿ المعتزرتت الجعتئر   -

 .2001محرل القتارةل دار العه   المرنر ل ل
 الماوردي عمي الحسن أبو: 
 قهرن ل انف دار مكهن  الكالرت النغداد ل منترؾ نحمد: هحقرؽ الدرعر ل الالالالرتت اللمطتعر  ااحكتـ  -

 .1998 اااللال الطنم 
 أحمد أبو الوفاء: 
 .1983ل الطنم  الرانم ل اإللكعدرر "الهحكرـ االرهرتر  الاإلجنتر "ل معب ة الممترؼل   -
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 أحمد عصام الدين مميحي: 
هقررـ الممتمم     المؤللتت المقتنر ل درال  مقترع ل المركز القالم  لمنحالث االجهمترر  الالجعتئر ل   -

 .2000القتارةل 
  سرورأحمد فتحي: 
 .1995 لمحر المرنر ل العه   دار البررر  الدلهالرر  الحقالؽ اإلعلتف    اإلجرايات الجعتئر ل -
 .1969محرل المرنر ل العه   دار مقترع ل درال  الق تئ  االرهنتر عظتـ -
 األخضر قوادري: 
الالجرز الكت      سجرايات الهقت   )   نحكتـ المتم  لمطرؽ الندرم     حؿ العزارتت(ل دار   -

 .ـ2013الهالم ل الجزائرل 
 أشرف رمضان عبد الحميد: 
درال  مقترع "ل دار العه   المرنر ل محرل  -"الاللتط  الجعتئر  الدالرات    سعهتي الدرتالى الممالمر   -

  .2004القتارةل 
 أكرم فاضل قصير: 
الممرف    درال  اله حرؿ القتعالع  لحؽ  االهجتد سلا الاللتط  الق تئر  كحؿ ندرؿ لمعزارتت   -

 .ـ2016الهجترر ل الطنم  اااللال دار الكهب الالالثتئؽل نغدادل 
 محمد: مصطفى أمين 
 الجتممر ل المطنالرتت دار الجعتئر ل اإلجرايات قتعالف    نتلحمح الجعتئر  الدرالى اعق تي  -

 .هتررخ ندالف اإللكعدرر ل
 بشير الصميبي: 
 .2010"الحمالؿ الندرم  لمعزارتت المدعر "ل دار الائؿ لمعبرل   -
 جعفر عبد األمير الياسين: 
 نثر الهوكؾ المتئم     جعالح ااحداثل رتلـ الممر  ل نررالتل ندالف هتررخ.  -
 حسنين عبيد: 
 .2000الحنس قحرر المدةل دار العه   المرنر ل القتارةل   -
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 خيري عبد الفتاح البتانوني: 
"الاللتط  كاللرم  ندرم  لوض المعتزرتت المدعر  الالهجترر ل الطنم  الثتعر ل دار العه   المرنر ل   -

 .2012القتارةل محرل 
  القاضيمتولي رامي: 
 .7ل ص2010 محرل "الاللتط     القتعالف الجزائ  اإلجرائر  المقترع "ل الطنم  اااللال  -
 .2011الهلالر     الدرالى الجعتئر     القتعالف الورعل ل دار العه   المرنر ل سطلل  رما نعظم   -
 الوليد: إبراىيم ساىر 
 المرنر ل العه   دار الوملطرع ل الهبررع    الجزائر  الدرالى نحوظ االنهدائ  الهحقرؽ    الهحرؼ  -

2008. 
 شريف سيد كامل: 
 .2004الحؽ    لرر  اإلجرايات الجعتئر ل دار العه   المرنر ل   -
 عبد األمير العكيمي، وسميم حربة: 
"برح قتعالف نحالؿ المحتكمتت الجزائر "ل الجزي ااالؿل الزارة الهممرـ المتل ل المكهن  الالطعر ل نغدادل   -

1998. 
 عماد الفقي: 
     العظتـ اإلجرائ  الورعل ل جتمم  مدرع  درال -االهجتاتت الحدرث     سدارة الدرالى الجعتئر   -

 .اللتدات
 عمر سالم: 
 .1997درال  مقترع ل دار العه   المرنر ل الطنم  اااللال  -عحال هرلرر اإلجرايات الجعتئر   -
 لطيفة الميداتي: 
 2005البررر     هعورذ المقالنتت اللتلن  لمحرر ل البرك  البرقر ل الرنتطل   -
  عميش(محمد بن أحمد بن محمد(: 
 .ـ1989معح الجمرؿ برح مرهحر رمرؿل دار الوكرل   -
 محمد سامي الشوا: 
اهجتاتت حدرث     الدرالى الجعتئر ل دار العه   المرنر ل القتارةل  -الاللتط  الالمدال  الجعتئر  -

1977. 
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 محمد عبد المطيف عبد العال: 
ر الالهالزرعل القتارةل محرل موهاـل المجع  رمرت    الدرالى الجعتئر ل دار العه   المرنر  لمعب  -

2006. 
 محمد غباري، ومحمد سالمة: 
مدرؿ رلج  العحراؼ ااحداثل الملج اإلللم  الدالر الردم  االجهمترر ل المكهب الجتمم    -

 .1985اإللكعدرر ل محرل الحدرثل 
 مدحت عبد الحميم رمضان: 
"اإلجرايات المالجزة إلعهتي الدرالى الجعتئر      الي همدرلت الدرالى الجعتئر      الي همدرلت   -

 .2000قتعالف اإلجرايات الجعتئر ل دار العه   المرنر  لمعبر الالهالزرعل 
 

 : الرسائل واألبحاث العمميةرابعاً 

 أحمد ضي أوحيدة محمد: 
درال  هحمرمر  مقترع  نرف القتعالعرف المرن  الالمحر ل رلتل  متجلهرر معبالرةل  -"الحمح الجعتئ   -

 .2018حمرثرا لمعبر الالهالزرعل 
 أحمد محمد براك: 
ل دكهالرادالمقالن  الر تئر     البررم  اإلللمر  الااعظم  الجعتئر  الممتحرةل درال  مقترع ل رلتل    -

 .2009جتمم  القتارةل محرل 
 أزاد شكور صالح: 
الاللتط  الندرم  ذات الطتنع الهوتال   لهلالر  معتزرتت رقالد االلهثمتر الداللر ل درال  مقترع ل   -

ؿ كجزي مف مهطمنتت عرؿ نالاللرتل ل جتمم  حلح الدرفل نر  رلتل  مقدم  سلا مجمس كمر  القتعالف
 .2012درج  الدكهالراد    القتعالف الرتصل 

 :أسامة حسنين عبيد 
ل جتمم  دكهالرادالحمح    قتعالف اإلجرايات الجعتئر  الالعظـ المرهنط  نتل درال  مقترع ل رلتل   -

 .2004 لالقتارة
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 أشرف رمضان عبد الحميد: 
 .2001ل ل جتمم  ررف بمسدكهالراد" مندن الوحؿ نرف الظرو  االههتـ الالهحقرؽ"ل رلتل    -
 بتشيم بوجمعة: 
الدرال     القتعالف المقترف"ل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل كمر   -"العظتـ القتعالع  لماللتط  القتعالعر   -

 .2012الحقالؽ الالمماـل اللرتلر ل جتمم  همملتفل 
 خربوش: بثينة 
 محمد جتمم  معبالرةل غرر متجلهرر رلتل  الجزائر ل الجزائر  اإلجرايات قتعالف    الاللتط   -

 .2017 الجزائرل نلكرةل رر رل
 تامر حامد القاضي: 
درال  مقترع ل رلتل  متجلهررل جتمم   -دالر الحمح    الدرالى الجزائر     الهبررع الوملطرع   -

 .2012اازارل  ملطرفل 
 الحركة العالمية لمدفاع عن األطفال، وحدة عدالة األطفال: 
 .2017"الاللتط     عظتـ ردال  ااحداثل عهج عحال هحقرؽ المدال ل درال  هحمرمر  مقترع "ل   -
 حمدي رجب عطية: 
غرر معبالرةل جتمم  القتارةل محرل  دكهالراد"دالر المجع  رمرت    سعهتي الدرالى الجعتئر "ل رلتل    -

1990. 
 سر الختم إدريس: 
غرر  دكهالرادرال  ه حرمر  هطنرقر  مقترع ل رلتل  العظرر  المتم  لمحمح    القتعالف الجعتئ ل د  -

 .1979معبالرةل جتمم  القتارةل 
 صباح أحمد نادر: 
مكتعر  هطنرقهت    القتعالف المراق   - درال  مقترع "ل نحث مقدـ  -"الهعظرـ القتعالع  لماللتط  الجعتئر  الا 

سلا الحعؼ الثتلث مف سلا ق تي    سقمرـ كردلهتفل كجزي مف مهطمنتت الهرقر  مف الحعؼ الرانع 
 .2014نحعتؼ االدرتي المتـل محكم  جعح نرنرؿل المراؽل 

 :صالح الحجيالن 
الاللتط  كاللرم  لمهلالر  الالدر  لمعزارتت    النمداف المرنر ل الرق  رمؿ مقدم  لمؤهمر الاللتط ل   -

 .1996آذارل  29جعرؼل لالرلرال 
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 عبد الرحمن جدي: 
   الوقت الجعتئ  الحدرثل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل كمر  الحقالؽ الالمماـل  الدرالى الجزائر ندائؿ   -

 .2015اللرتلر ل جتمم  هنل ل 
 :عبد القادر رياحي 
الحمح الالاللتط  كطررقهرف ندرمهرف لحؿ العزارتت اإلدارر ل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل جتمم  ننال   -

 .2016همملتفل الجزائرل  -نكر نمقترد
 عالوة ىوام: 
"الاللتط  ندرؿ لحؿ العزاع الهطنرقتههت    الوقت اإلللم  القتعالف اإلجرايات المدعر  الاإلدارر    -

ل    المماـل اإلللمر  هرحص بررم  القتعالفل الجزائرل دكهالراددرال  مقترع "ل نطرالح   -الجزائر 
2012. 

 عمي عدنان الفيل: 
 ."ندائؿ سجرايات الدرالى الجزائر "ل رلتل  متجلهررل جتمم  المالحؿل المراؽل ندالف هتررخ  -
  ليمى قايد: 
الحمح    جرائـ االرهداي رما اا راد"ل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل جتمم  اإللكعدرر ل كمر    -

 .2010الحقالؽل قلـ المماـل الجعتئر ل 
 محمد جبران: 
   لحؿ معتزرتت الهجترة الداللر "ل رلتل  متجلهرر"الهحكرـ اإللكهرالع  كاللرم  -

 .2009غرر معبالرةل كمر  الحقالؽل جتمم  البرؽ اااللطل ااردفل  
 محمد حكيم حسين الحكيم: 
 .2002ل جتمم  ررف بمسل دكهالرادالعظرر  المتم  لمحمح    المالاد الجعتئر  الهطنرقتههتل رلتل    -
 محمد سمصار: 
نـ المقالن  اللتلن  لمحرر  المدى عجترههت    مكت ح  الجررم ل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل جتمم    -

 .2008ل النالاق ل الجزائر
 محمد سيف النصر عبد المنعم: 
 .2004ل جتمم  القتارةل دكهالرادندائؿ المقالن  اللتلن  لمحرر     الهبررمتت الجعتئر  الحدرث ل رلتل    -
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 يمحمد صالح الدمياط: 
"ندائؿ الدرالى الجزائر  الدالرات    هحقرؽ المدال      ملطرف"ل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل   -

 .2013الجتمم  اإلللمر ل غزةل  ملطرفل 
 :نور اليدى سافر 
لمردةل الجزائرل  -الاللتط     المالاد الجزائر ل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل جتمم  الطتار مالال   -

2016. 
  المجاليىشام مفضي: 
ل دكهالرادالاللتط  الجزائر ل اللرؿ غرر هقمردر     حؿ العزارتت الجزائر ل درال  مقترع ل رلتل    -

 .2008ل جتمم  ررف بمسل محر
 
 ياسر بن محمد سعيد بابصيل: 
درال  هحمرمر "ل رلتل  متجلهرر غرر معبالرةل جتمم  عترؼ  -"الاللتط  الجعتئر     العظـ الممتحرة  -

 .2011لممماـل اامعر ل كمر  الدرالتت الممرتل قلـ المدال  الجعتئر ل الررتضل 
 

 : الدوريات والمجالتخامساً 

 أحمد صبحي العطار: 
المماـل القتعالعر  الاالقهحتدر ل مجم  محكم  حؽ اإلعلتف    المجالي سلا قت رت الطنرم ل مجم    -

رحدرات نلتهذة كمر  الحقالؽ    جتمم  ررف بمسل المدد الثتع ل اللع  الرانم  الاارنمالفل راللرالل 
2002. 

 آيت افتان صارة: 
دالر الاللتط  الجعتئر     هطالر اللرتل  الجعتئر ل مجم  النحالث    الحقالؽ الالمماـل اللرتلر ل   -

 .ـ2016ل 2ل المدد 3المجمد هركرتل 
 التطور التاريخي لمقضاء غير النظامي في فمسطين: 
(ل الق تي غرر العظتم : لرتدة القتعالف الحؿ العزارتت     ملطرفل 1لملم  القتعالف الالمجهمع )  -

 .2006ممهد الحقالؽل جتمم  نررزرتل  ملطرفل 
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 جعفر مشيمش: 
رر "ل معبالرات زرف الحقالقر ل الطنم  اااللال حردا "الهحكرـ    المقالد اإلدارر  الالمدعر  الالهجت  -

 .2009القدر ل 
 رمسيس بينام: 
مبكم  همالرض المجع  رمرت    الجررم ل نحث مقدـ سلا المؤهمر الثتلث لمجممر  المحرر  لمقتعالف   -

ل دار العه   المرنر ل القتارةل 1989مترسل  14 -12الجعتئ  المعمقد    القتارة لموهرة مف 
1990. 

 حسين أبو ىنود: 
درال  هحمرمر ل الهرئ  الوملطرعر  الملهقم   -الهبررمتت الآلر  لعهت    اللمط  الالطعر  الوملطرعر  -

 .2008 (ل3لحقالؽ المالاطفل لملم  الهقتررر القتعالعر  )
 العابد العمراني الممودي: 
" الاللتط  الجعتئر  الهبررع الورعل  الالهالعل  عمالذجت"ل مجم  القتعالف الاارمتؿل مقتالت قتعالعر ل   -

 .2014نكهالنرل  6نهتررخ  لالمغرب ااالؿل الحلف جتمم 
 عادل عمي المانع: 
 .2006ل 30ل اللع  4"الاللتط     حؿ المعتزرتت"ل مجم  الحقالؽل جتمم  الكالرتل المدد   -
  النبي الشكريعادل يوسف عبد: 
الاللتط  الجزائر  اللرم  ملهحدث  الندرم  لحؿ المعتزرتت الجعتئر  الالمجهممتتل  مجم  الكال   لممماـل   -

 .2011ل 9القتعالعر  الاللرتلر ل المدد 
 :عبد السالم ذيب 
الاللتط  كطررؽ ندرؿ لحؿ العزارتت    ظؿ قتعالف اإلجرايات المدعر  الاإلدارر  الجدردل مجم    -

 .2008ل الجزي الثتع ل 16- 15المحكم  الممرتل ردد رتص نتلرالمرف الدرالررف 
 عبد الصدوق خيرة: 
الجزائرل  الاللتط  الق تئر     الهبررع الجزائر ل مجم  د تهر اللرتلر  الالقتعالفل المدد الرانعل  -

2011. 
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 فايز عابد الظفيري: 
ه ملت    الاللتط  الجزائر  نالحوهت اللرم  إلعهتي الدرالى الجزائر ل درال  معبالرة    مجم    -

 .2009الحقالؽل مجمس العبر الالممم ل جتمم  الكالرتل المدد الثتع ل اللع  الثتلث  الالثلثالفل 

 مأمون محاميد: 
 .2009"الهحكرـ الالاللتط "ل مجم  البتب الاللرطل المدد الثتع ل نغلطس   -
 مصطفى التراب: 
 .7 -6ردد مزدالج  2008"مالقع عظتـ الهحكرـ    الهبررع المغرن " ل مجم  درالاف المظتلـل دجعنر  -
 :المعيد القضائي الفمسطيني 
الدلرؿ الهدررب لمدال  ااحداثل لملم  الدلرؿ الهدررن  لمممهد الق تئ  الوملطرع ل مركز حعرف   -

 .2017لردمتت الطنتر ل راـ اهللل  ملطرفل 
 العيد ىالل: 
 لطرؼل لعتحر  المحتمررف معظم  المحتم ل مجم  الجزائر ل اإلجرايات قتعالف    الجعتئر  الاللتط   -

 2015 ل(25) المدد
 

 سادسًا: المراجع األجنبية

- Jean Whyte. How do you mediate a criminal case, Criminal Justic Section 
Newsletter, American Bar Association, Fall, 2006, Volume 15, Issue 1, PP. 

12-13. 
 

 : القوانين والتعميمات والتقاريرسابعاً 

 .2001( للع  3)قتعالف اإلجرايات الجزائر  الوملطرع  رقـ  -
 .2017قتعالف الحمح الجزائ  رقـ )( للع   -
 .2001مترسل  15القرار اللئح  الحتدر رف المجمس ااالرالن      -
 .2002الحتدر     ررعت  12/25القرار رقـ  -
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 نب ف حمتر  ااحداث الوملطرع . ـ2016( للع  4قتعالف رقـ )نقرار ال -
 .1936( لمتـ 74قتعالف المقالنتت الوملطرع  رقـ ) -
 الحتدرالجزائرل  ل40 ردد الرلمر  الجرردة    الحتدر ل2015 راللرال 23    المؤرخ 2-15 اامر -

 .2015-5-23 نهتررخ
 ملطرفل  ل2017 المتـ مف ااالؿ لمرنع المتـ العتئب مكهب    ااحداث لعرتن  اإلححتئ  الهقررر -

 .12/6/2017 نهتررخ الحتدر
 عرلتفل 25-18 نتعكالؾل الجعتئر ل الالمدال  الجررم  لمعع ربر الحتد  المهحدة اامـ مؤهمر هقررر -

2005. 
 .1983 مترس 16-14 طالكرالل المقالنتتل لقتعالف الداللر  العدالة   -
 .2005-1-12 القتارةل البرط ل نحالث مركز الجررم ل معع    المدع  المجهمع دالر عدالة   -
 .15/9/1999    الحتدرة 99/9 رقـ الهالحر    -
 

 اإللكترونية: المواقع ثامناً 
بعرف لعتيل اللمرمتف العحال ل "الاللتط  الجزائر  عمالذج لمهحالؿ مف ردال  رقتنر  سلا ردال   -

 .2017سحلحر "ل عبر نالالط  مالقع محتمتة عتل 
محطوا محمالد  راجل "الاللتط  رحمتف رانحتف"ل رمتفل ااردفل مقتل  معبالرة رما المالقع  -

www.farrjlawyer.com 
 
 : المقابالتتاسعاً 

مقتنم  مع الدكهالر هتمر حتمد القت  ل نلهتذ القتعالف الجعتئ ل كمر  البررم  الالقتعالفل الجتمم   -
 ـل اللتر  المتبرة حنتحًت.4/10/2018اإلللمر ل راـل الرمرسل 

http://www.farrjlawyer.com/
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