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 ملـــــخــــص

ػتتتتتا إ  تتتتت  ودازة التتتتتدغىي جبيتتتتتذ الػد تتتتتد متتتتتً الدشتتتتتس ػاث ه تتتتتاي الىطتتتتتاؾت  تتتتت  ا تتتتتىاد ا  صا  تتتتتت ي طتتتتتلى  ؾ تتتتت  ن

الػمىم ت ،وال أن جؿب هه اخخلل مً دولت ولى أخسي مً ح ث مجاُ الػمل به وشسوؾه ،ما يػٌع جسددهتا  ت  وغمالته 

ه تتتتسا لؿب ػتتتتت ا خهتتتتىم الىاججتتتتت غتتتتً ا  سعمتتتتت والتتتتدغىي الىاشتتتتتت غ فتتتتا ،ال طتتتت ما مبتتتتدأ غتتتتدي حتتتتىاش الخطتتتتسف ق فتتتتا  ػتتتتد 

 ى اي الػاي .جحسعٌها وحػلهها بكٌسة ا خو الػاي وال

خؿب و قإن احخماع الدُو آلاخرة به غلى قػال خه حػتل مىته واحتد متً أهتم بطتال ب الوزؾم ذلَ الخما ص    

 تتت  حتتتل ال ااغتتتاث ا  صا  تتتت دون حٌتتتم نػتتتا إ ولتتت  الهىاغتتتت النتتت  حػلتتتذ ا شتتتسع ا  صا تتتس   ى متتته  تتت  نتتتاهىن  حتتتسا اث 

 . 2015ا  صا  ت غاي 

Résumé 

Plusieurs législations dans le monde ont adopté le système de la médiation comme 

moyen non judiciaire en place et lieu de l’action publique. Néanmoins son application diffère 

d’un pays à un autre du point de vue de ses conditions ainsi que dans son champs d’action .ce 

qui n’a pas manqué de montrer des hésitations à travailler avec, au regard de la nature des 

droits qui peuvent résulter du délit commis et de l’action judiciaire qui en découle et qui ne 

peut permettre sa mise en action et sa suspension au nom de l’esprit du droit et de l’ordre 

publique . 

Et malgré cette différenciation dans ce genre d’application, les pays qui l’ont adopté 

ont fait de lui une des plus importantes méthodes de travail dans le règlement des différents 

conflits judiciaires non assortis de jugements. C’est là la conviction du législateur à l’intégrer 

dans le code de procédure pénale en 2015. 
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 ملدمـــــة  

 2015 ىل تتتتى  23ا تتتتفز   تتتت   02-15أدختتتتل ا شتتتتسع ا  صا تتتتس  ه تتتتاي الىطتتتتاؾت  تتتت  ا تتتتادة ا  صا  تتتتت بمىحتتتتب بمتتتتس 

ا خػلو بحما ت الؿكل ، ػد  2015 ىل ى  15ا فز      02-15ا ػدُ وا خمم لهاهىن  حسا اث ا  صا  ت والهاهىن زنم 

ا ػتتدُ وا تتتخمم لهتتتاهىن  2008ق كتتتس   25ا تتفز   تتت   09-08ب الهتتتاهىن زنتتتم أن طتتبو الػمتتتل بتتته  تت  ا تتتىاد ا ده تتتت بمىحتت

 مىته بكػال خته  ت  ج ك تل الػتب  
ا
الاحسا اث ا ده ت. وعبدو أن م تل ا شتسع ا  صا تس  ولتى جبظت  ه تاي الىطتاؾت وهمتا و ماهتا

 تتتتاذ الهتتتتساز ا ىاطتتتتب  شتتتت ن غتتتتً الهػتتتتا  ا  صا تتتتإ وجتتتتدغ م الى ابتتتتت الػامتتتتت بيل تتتتت حد تتتتدة جتتتتدغم طتتتتلؿ فا  تتتت  ا   متتتتت باج

 مً حطس طلؿ فا ب ن جحسعَ الدغىي الػمىم ت وا خكظ لػدي يكا ت بدلت أو جكاهت ا  تسي 
ا
الىانػت  حسام ت؛ قبدال

،لهتتتا أن ج  تتتت  ولتتتى حتتتتل زالتتتتث هتتتى بمتتتتس بتتتإحسا  وطتتتتاؾت بتتتت ن الشتتتاًإ وا شتتتتخٍ  مىتتته بح تتتتث  س تتتت   ال تتتخ ت ا خػتتتتسز متتتتً 

  سغ ه ،مً حهت ومً حهت أخسي  خكادي الكاغل محايمت ال ا  سعمت بدغىة ا  اوإ ولى حػ
ا
 وطس ػا

ا
 ال ها

ا
ىعػه حػىعػا

يتترلَ والدشتته   متتً ختت ُ  ختت ن ػتتمً هخا جهتتا متتؼ ًتتل الظتتلب اث الىاججتتت غتتً غلى تتت ا حايمتتت و داهتتت والػهى تتت ا مٌى

 مظتتخك دة متتً ه
ا
ًاهتتذ بتتان  اا ن تتد الػهى تتت  تت  ستت ل الظتتىابو الػدل تتت. أمتتا غتتً الى ابتتت قنتت  أ ػتتا جتتاا الىطتتاؾت النتت  

ًاهذ لخحسيها ل  و الخال  هجاحها    ودازة الشتٍىي بحتل ا فت ف  م فا وودازتفا وأدي ولى اههػا  الدغىي الػمىم ت الن  

 وؾلو ا لل    أطسع ونذ ممًٌ دون هدز  خهىم ال خ ت مؼ زغا ا  اوإ وج ك ل الػب  غً الهػا . 

 ي هظام الىساظة في املىاد الجزائية ؟ وعليه كيف هظم املشزع الجزائز 

 ػتد الخػسعتل  -لإلحابت غلى هره  شٍال ت اهخد ىا ولى جىاُو ا ىغىع    محتىزعً أطاطت  ن ،هدىتاُو  ت  بُو 

شتتتسوؾها و تتت  ا حتتتىز الشتتتاوإ وحسا اتفتتتا وه تتتخم ا ىغتتتىع بخىضتتت اث  ساهتتتا الباحتتتث مك تتتدة  تتت  جتتتدغ م  –بى تتتاي الىطتتتاؾت 

 ؾت . قػال ت ه اي الىطا

 جعزيف الىساظة 

أوزد الكهه ا  ىا إ غدة حػازعل للىطاؾت ا  ىا  ت أهمها أنفا:"ًل ؾسعهت ؾ   جهل د ت  ختل ا ىاشغتاث بىاطتؿت              

ًاهتتتذ جحتتل وقهتتا لدوغتتتاع ا ػختتادة بمػسقتتت نا تتت   الىانػتتت" أو أنفتتا: "احتتتسا   خىضتتل بمهخػتتاه شتتتفظ  1شتتفظ زالتتث ،

 فطتتىمت ا  ىا  تتت  ؿ تتت الظتتماا لهمتتا بالخكتتاوع غلتتى آلازتتاز الىاشتتتت غتتً ا  سعمتتت أمتت   تت  محا تتد للخهسعتتب بتت ن ؾس تت  ا

أو لتت : "أطتلى  ؾ تت  نػتتا إ يػخمتد غلتتى ان تت اا الى ابتت الػامتتت و ظتتخمد وحىدهتا متتً الطتت    2انفتا  ال تتااع الهتا م ب  فمتتا"

أمتتا ا شتتسع  3كتته بخػتتىعؼ ا جظتت  غل تته"و جٍل التتر  جتتم بتت ن ا جظتت  غل تته وا  تتاوإ التتر  جحهتتو متتً مظتتفول خه ا  ىا  تتت

ا  صا تتتس  قهتتتد غسقهتتتتا بانفتتتا تل تتتت ناهىه تتتتت تفتتتدف التتتتى ابتتتساي اجكتتتام بتتتت ن الؿكتتتل ا  تتتتاه  و ممشلتتته الشتتتس   متتتتً حهتتتت و بتتتت ن 

ال خ ت أو ذو  حهىنها مً حهت أخسي و تفدف الى انفا  ا خا ػاث و حب  الػسز الر  حػسغذ له ال خ ت ووغؼ حد 

 4ا ظاهمت    اغادة ادماج الؿكل".آلزاز ا  سعمت و 

                                                           
1

 103ص   2017مهدي مب وى " غهى ت ا خبع نطسة ا دة و أهم بدا لها "داز هىمه  للؿباغت و اليشس و الخىش ؼ ا  صا س
2

 482ص  2005و الى م ا سجبؿت به" داز ال فػت الػس  ت . الؿبػت الاولى  أطامت حظ ن غب د " الط      ناهىن الاحسا اث ا  ىا  ت ،ماه خه
3

 38ص 2002مطس  -محمد حٌ م حظ ن ا خٌ م " الى سعت الػامت للط   و جؿب هاتفا    ا ىاد ا  ىا  ت. دزاطت مهازهت" داز ال فػت الػس  ت 
4

 بحما ت الؿكل ا خػلو 2015 ىل ى  15ا فز      15/12مً الهاهىن زنم  2ا ادة 
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 وشأةالىساظة

يى تتتاي نتتتتا م براجتتتته ،ؾ تتتت  ميظتتتى  ولتتتتى دولتتتتت مػ ىتتتتت غلتتتى طتتتتب ل الخحد تتتتد، قهىتتتتاى متتتً  سحتتتتؼ أضتتتتل وشتتتت تفا التتتتى 

النتتت   1974زتتم يىتتتدا طتتىت  1969نتتىاه ن التتتدُو بهجلتتى طٌظتتتىه ت يمتتا هتتتى ا ختتاُ  تتت  الىال تتاث ا خحتتتدة بمسعٌ تتت طتتتىت 

وهىتتاى متتً  سحتؼ اهىزهتتا التتى يىتتدا 1.  1994و ب   ٍتا طتتىت 1993دُو بوزو  تت ال طتت ما قسوظتتا طتتىت اهخهلتذ ولتتى بتتا   التت

بمد ىتتتتت يدشتتتت   الٌىد تتتتت غلتتتتى خلك تتتتت طتتتتابهت نػتتتتا  ت حملتتتتذ اطتتتتم  1974بخؿب تتتتو الىطتتتتاؾت و هجاحهتتتتا أُو متتتتسة طتتتتىت 

 3. 1993 ػدها قسوظا غاي  زم ولى اهجل  ا و 2 1978ا د ىت زم اهخهلذ ولى الىال اث ا خحدة بمسعٌ ت طىت 

ؾ   أن حػدد ججتاز  الىطتاؾت بتاخخ ف التدُو و ت   ػتؼ ا ختاالث اختخ ف ا مازطتاث داختل الدولتت الىاحتدة 

، بل ند  ٍىن مً ا فؿ  حػل ججس ت الىطاؾت    دولت  4 جػل ا خد ث غً ههج دول  واحد أمس ضػب غلى أ  باحث 

ًاهتتتذ ًلهتتتا مخؿابهتتتت و متتتً زتتتم قإهىتتتا مػ ىتتتت مطتتتدزا لبه تتتت الخجتتتاز  اغخمتتتادا غلتتتى أ طتتتبه ت جى  مهتتتا  تتت  جلتتتَ الدولتتتت ووال 

 ط  يص غلى جى  م الىطاؾت    الدشس ؼ الكسوس   باغخبازه مطدز ولهاي ا شسع ا  صا س .

ًاهتتتتذ حتتتتدزذ بىتتتتا  غلتتتتى  اهتتتتسث الىطتتتتاؾت ا  ىا  تتتتت  تتتت  قسوظتتتتا  تتتت  مىخطتتتتل الشماه ىتتتتاث متتتتً الهتتتتسن الػشتتتتسعً و 

ع وأغػتتتا  الى ابتتتتت الػامتتتتت ، نا تتتت   الخحه تتتو ، نػتتتتاة ا خٌتتتتم غلتتتتى التتتسؾم متتتتً غتتتتدي وحتتتتىد مبتتتادزاث متتتتً زحتتتتاُ البتتتتىل 

، ونتتد 5أطتاض نتتاهىوإ لتترلَ متا غتتدا متتا ًتان للى ابتتت الػامتتت متً طتتلؿت جهتتد س  ت  متتدي م  متتت اج تاذ  حتتسا اث ا  ىا  تتت

بتتت باخخ تاز الهػتتا ا النت  حػهتتد جتدخل ا شتسع الكسوستت    ػتد ذلتتَ باغخبتاز هتفال  الىطتتؿا  بمشابتت ه تتتاث ضت   جهتىي الى ا

 1987.6بفا ول فم وهرا بمىحب مسطىي جى  م     مازض 

 1993 ىتتتا س  4ا تتتفز   تتت   2-29ؾ تتت  أن ا تتت  د الشتتتس   للىطتتتاؾت  تتت  ا تتتىاد ا  صا  تتتت ًتتتان بطتتتدوز الهتتتاهىن زنتتتم 

اشة الى ابتت الػامتت ونبتل وضتداز مً ناهىن  حسا اث ا  صا  ت قهسة أخ  ة   ىظ ق فا غلى وح 41الر  أغاف ولى ا ادة 

نتتتساز  تتت  شتتت ن التتتدغىي ا  ىا  تتتت و ىتتتا  غلتتتى اجكتتتام بؾتتتساف أن جسطتتتل ملتتتل الهػتتت ت ولتتتى الىطتتتاؾت وذا جبتتت ن لهتتتا أن هتتترا 

 حتتتتتسا  متتتتتً شتتتتت هه حطتتتتتُى ا جظتتتتت  غل تتتتته غلتتتتتى حػتتتتتىعؼ ًتتتتتاف غتتتتتً الػتتتتتسز التتتتتر  حتتتتتدر لتتتتته ويتتتتترلَ وغتتتتتؼ حتتتتتد   خالتتتتتت 

أُو متتتتتً أطتتتتتع  1993 ىتتتتتا س  04َ وغتتتتتادة ج ه تتتتتل ا  تتتتتاوإ، ومىتتتتته ًتتتتتان نتتتتتاهىن الاغتتتتتؿسا  النتتتتت  أحتتتتتدز فا ا  سعمتتتتتت، ويتتتتترل

 .7لىطاؾت حىا  ت زطم ت مػ  ف بفا    قسوظا

                                                           
1

، أطامت أحمد محمد الىػ م  " دوز ا جظ  غل ه    الدغىي ا  صا  ت . دزاطت مهازهت" داز ا  امػت ا  د دة لليشس  518أطامت حظ ن غب د هكع ا سحؼ ص  

 407.هامش ص  2012الاطٌىدزعت 
2

الػدد  –ا جلت ا ؿس  ت للدزاطاث و الاطدشازاث الهاهىه ت  -اؾت ا  ىا  ت همىذحاالىط -وبساه م الػظٌس  " الػدالت الخطا خ ت مب زاث بسوشها و تقانها با ؿس  

 187. ص  2013الظخت الشالشت –السا ؼ 
3

ص .  2016ػت الاولى مىطىز غبد الظ ي غبد ا خم د حظان الع  ل " الػدالت السغا  ت    الاحسا اث ا  ىا  ت . دزاطت مهازهت" داز ال فػت الػس  ت مطس. الؿب 

 157، محمد حٌ م حظ ن ا خٌ م " الى سعت الػامت للط   ا سحؼ الظابو ص  340
4

 39. ص  2007ػت الاولى أشسف زمػان غبد ا خم د " الىطاؾت ا  ىا  ت و دوزها    ونفا  الدغىي الػمىم ت . دزاطت مهازهت "داز أبى ا جد للؿباغت بالهسي . الؿب 
5

 143.  هامش ص  2009   الدغىي ا  ىا  ت " داز ال فػت الػس  ت . مطس .الؿبػت الشاه ت ؾه أحمد محمد غبد الػل م " الط    
6

   122، 121. ص  1998دزاطت مهازهت "داز ال فػت الػس  ت . مطس .الؿبػت الاولى –، غمس طالم " هحى ج ظ   الاحسا اث ا  ىا  ت  
7
Jocelyne LEBLOIS-HAPPE  la médiationpénale comme mode de réponse a la petite délinquance :état de lieux 

et perspectives . REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENALE COMPARE n° 3 juillet – 

septembre 1994 trimestrielle pp.526 
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مً  02وا ادة 1مٌسز مً ناهىن الاحسا اث ا  صا  ت  37أما ا شسع ا  صا س  قهد هظ غلى الىطاؾت    ا ادة 

 2ناهىن حما ت الؿكل. 

 ية أوال _ شزوط إجزاء الىساظة الجزائ

هىتاى مجمىغتت متتً الشتسوؽ الىاحبتت الختتىاقس  ت  ه تاي الىطتتاؾت ولت  ج خلتل متتً حشتس ؼ التى تختتس وغل ته تزسهتتا 

حطتتسها والخػل تتو غل فتتا متتؼ اختتخ ف مطتتادزها و وحتتسا  مهازهتتت ب  فتتا بح تتث هتتخمًٌ متتً الخػل تتو غل فتتا وجه تت م دوزهتتا  تت  

 حػصعص قػال ت ه اي الىطاؾت مً غدمه. 

 في جزائم محصىرة : أن ثكىن الىساظة – 1

هظ ا شسع ا  صا س  غلى جحد د ا  سا م النت   مٌتً أن جؿبتو الىطتاؾت  شت نفا وعخػلتو بمتس بٍتل ا  الكتاث 

حىحتتتتتت لتتتتت : الظتتتتتب ،الهتتتتترف ،الاغختتتتتدا  غلتتتتتى ا خ تتتتتاة ا فاضتتتتتت، ال فد تتتتتد، الىشتتتتتا ت الٍاذبتتتتتت، جتتتتتسى بطتتتتتسة، الامخىتتتتتاع  17و

الاطتتد    بؿسعتتو الؿتتش غلتتى أمتتىاُ  زر نبتتل نظتتم فا أو غلتتى أشتت ا  الػمتتد  غتتً جهتتد م الىكهتتت، غتتدي حظتتل م ؾكتتل، 

مشت  يت أو أمتتىاُ الشتتسيت، وضتداز شتت َ بتتدون زضت د، الخ سعتتب أو  جتت ف الػمتد   لتتَ الؿ تت ، حتى  الػتتس  وا  تتسا 

لٌ تت الػهازعتت ؾ   الػمد ت، والػمد ت ا سجٌبت بدون طبو  ضساز وال  ضد أو اطخػماُ الظ ا، حسا م الخػد  غلى ا 

وا حاضت ل الصزاغ تتت، الس ت   تت  ملتتَ الؿ ت  واطتت ف ى مت ًىالث أو مشتتسو اث أو الاطتتخكادة متً ختتدماث أختسي غتتً ؾسعتتو 

 3الخحا ل.

و يتتترلَ قػتتتل ا شتتتتسع الخىوستتت  ، ح تتتتث اشتتت  ؽ نبتتتتل غتتتسع الطتتت   بالىطتتتتاؾت غلتتتى ا خػتتتتسز وا شتتتخٍ  بتتتته أن 

 بالكطتتتُى ا خػلهتتتت بفتتتا ولتتت   ٍتتتىن الكػتتتل التتتر   يظتتتب ولتتتى هتتترا بخ تتت  م الكتتتت 
ا
 18أو وحتتتدي ا  تتتى  النتتت  ذيتتتسث حطتتتسا

 4.حىحت

أما ا شسع الب حؿال  قهد وغؼ مػ از حسا م الشٍىي، ح ث هظ غلى احالت ًل حسا م الشٍىي غلى الىطاؾت 
  تتت  ا  تتتسا م 1993 ىتتتا س  4غٌتتتع الدشتتتس ؼ الكسوستتت   التتتر  حتتتدد هؿتتتام جؿب تتتو الىطتتتاؾت بمهخ تتت   الهتتتاهىن الطتتتادز  تتت  5

جحد تد مػ تاز جهتد س هتره ا  ظتامت ممتا أدي ولتى اختخ ف الػمتل متً  دون    Faible gravitéذاث ا فؿتىزة البظت ؿت

 ه ابت ولى أخسي. 

ًان مؿبو بمبادزة مً الى ابت دون أطاض حشس ع  له وأن خلك ت  وال ع ب    ذلَ وذا غلمىا أن هرا الى اي 

ًان غمً طلؿ فا الخ  هد سعت    ا   مت    جحسعَ الدغىي .جطسقها غلى هرا الىحى وهما 

ًالطتتتتتت      حتتتتتتظ أن حتتتتتتل هتتتتتتره الدشتتتتتتس ػاث اغخمتتتتتتدث  تتتتتت  ونسازهتتتتتتا للىطتتتتتتاؾت وؾ  هتتتتتتا متتتتتتً به متتتتتتت السغتتتتتتا  ت 

وا طا خت والىطاؾت، بمس ا  صا إ، بمس بتا خكظ جحتذ شتسؽ ، الخىتاُش غتً التدغىي غلتى قٌتسة غتيلت ا  سعمتت، النت  

و يتت ن ا ختترز الشتتد د وا فشتت ت متتً زدة قػتتل ا خهتتىن  ن وزحتتاُ الهػتتا   ػتتد  6ا تفتتدف ًلهتتا ولتتى الخ ك تتل غتتً الهػتت

                                                           
1

 2015 ىل ى  23فز     ا  02-15مٌسز مً ناهىن الاحسا اث ا  صا  ت ا ػدُ و ا خمم بمىحب الامس زنم  37 ادة 
2

 39ا خػلو بحما ت الؿكل ا  سعدة السطم ت غدد 2015 ىل ى  15ا فز      15/12الهاهىن زنم 
3

 مٌسز مً ناهىن الاحسا اث ا  صا  ت  37ا ادة  
4

 مً مجلت الاحسا اث ا  صا  ت ا ػدُ بمهخ    الهاهىن غدد 335الكطل  
ا
 . 2002أيخى س 29ا فز      2002لظىت 93زالشا

5
 318.ص  2014محمد قىش  ابساه م" دوز السغا    ناهىن الاحسا اث ا  ىا  ت داز ال فػت الػس  ت . مطس 

6
 131- 91،  22 – 6زاحؼ    هرا الش ن بإطها  غمس طالم  ا سحؼ الظابو ص  
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غهتىد متً ممازطتتت الهػتا  جحتتذ ن تىد مبتتدأ الشتسغ ت ونػتتا  ت الػهى تت وحػتتس ا ظتاومت أو الخكتتاوع  شت نفا؛ ال  تتصاُ 

ه متت ا ظتاغدة غلتى  حخم غلى أهطاز الكٌس الخطالح  السغا إ ا خبى بدُ الهسولت    وضت ا حهتاش الػدالتت وجىطتػت ب 

 لى تتتتتاي 
ا
 للػدالتتتتتت الخهل د تتتتتت، قهىتتتتتاى متتتتتً  تتتتترهب ولتتتتتى اغخبتتتتتاز وغمتتتتتاُ ا شتتتتتسع الكسوستتتتت   متتتتتش 

ا
احختتتتتىا  أشم فتتتتتا ل ٍتتتتتىن طتتتتتىدا

الىطاؾت ا  ىا  ت بمشابت مع صة حه ه ت، خاضت  ػد ا ىانشاث الن  دازث    الب  ان غهتب مىانشتت الهتاهىن الطتادز 

 للمفطظتت الهػتا  ت وذا متا وضتتل ، قهتد أز 1993 ىتا س  4بختازع  
ا
 خؿ ت ا

ا
 ت ث م تاوف غتدة م فتا اغخبتتاز الىطتاؾت  تفد تدا

بمتتتتس ولتتتتى ونتتتتساز الػدالتتتتت ختتتتازج ا حتتتتايم، يمتتتتا أن همتتتتىذج الىطتتتتاؾت ا  صا  تتتتت هتتتتى ضتتتتىزة متتتتً ضتتتتىز خ فطتتتتت التتتتدغىي 

privatisationالػمىم ت 
1 . 

 مىافلة ألاظزاف على مبدأ الىساظة :  – 2

ز مً ناهىن  حسا اث ا  صا  ت غلتى غتسوزة مىاقهتت ًتل متً ال تخ ت وا شتخٍ  مىته غلتى مٌس  37جىظ ا ادة 

قخطتتتسف  تتت  الشتتتٍىي  تتت  أطتتتسع  الى ابتتتت الػامتتتت جحختتتاج لحسالفتتتا ولتتتى الخبتتت ن متتتً وحتتتىد نابل تتتت ل ختتتىازوحتتتسا  الىطتتتاؾت ، ق

 لؿُى  حسا اث وحػهدها دون مب ز.
ا
 ونذ جكاد ا

وهى يػظ  الى ابت 2الىطاؾت حهىد سغا  ت و دون السغا  ال  مًٌ الظ      يما أن حىهس الىطاؾت هى مبدأ ال

 الػامت أ ػا؛ قهره بخ  ة ال ججب  غلى غسغها ووهما ج ػؼ لظلؿ فا    ا   مت .

 وسبة الجزيمة إلى شخص معين : – 3

جطتىز وحتسا  ، وغل ته ال  مٌتً 3جك  ع الىطاؾت وحىد ؾسق ن، ؾسف مخػسز وتخس مدظبب ق ه، مػت ن براجته

.  وطاؾت مؼ شفظ مجهُى

 أن ثحم الىساظة كبل املحابعة الجزائية : – 4

متً نتاهىن  حتسا اث  41مٌتسز متً نتاهىن  حتسا اث ا  صا  تت ا  صا تس  أو الكهتسة  37بتالسحىع ولتى هتظ ا تادة 

جحسعتتتتتَ التتتتتدغىي  ا  صا  تتتتتت الكسوستتتتت   وؾ  هتتتتتا متتتتتً الدشتتتتتس ػاث النتتتتت  جتتتتت زسث بتتتتته  خ تتتتت  أن الىطتتتتتاؾت ا  صا  تتتتتت جتتتتتخم نبتتتتتل

قالى ابتتتتت الػامتتتتت لتتتت  النتتتت  حشتتتتسف غلتتتتى طتتتت   الىطتتتتاؾت،ما يػظتتتت  أن الىطتتتتاؾت ؾ تتتت  حتتتتا صة  تتتت  مسحلتتتتت الخحه تتتتو  الػمىم تتتتت

الابختتدا إ وال ا خٌتتم، قها تت   ا ىغتتىع ال  ملتتَ وحالتتت التتدغىي ولتتى الىطتتاؾت يمتتا ال  حتتو لتته وحال فتتا ولتتى الى ابتتت الػامتتت 

  الىطتتتىص الهاهىه تتتت  حسا  تتتتت النتتت  جى مهتتتا، متتتتا يػظتتت  أن وحتتتسا  الىطتتتتاؾت لٍتتتإ حػتتتسع الىطتتتتاؾت غلتتتى بؾتتتساف لؿ تتتتا

مهخطتتس غلتتى مسحلتتت متتا نبتتل جحسعتتَ التتدغىي الػمىم تتت، وال أن ا خ متتل  تت  جتتازع  اهتتىز الىطتتاؾت وجى  مهتتا بفتترا الشتتٍل 

لى اي مً امٍاه ت ا سحلت  مهطىد لراجه، قرلَ ط رلل مً الاهخهاداث ا ىحهت ولى هرا ا  خ   أن حطسها غلى هره

حػازغتته متتؼ مبتتادن الهتتاهىن ا  ىتتا إ، خاضتتت مبتتدأ الػمىم تتت وغتتدي حتتىاش الخطتتسف  تت  التتدغىي  ػتتد جحسعٌهتتا، التتر  ال 

 أماي جىطػت الػمل بفا    با  
ا
 ا ساحل .   صاُ غا ها

 

                                                           
1

 90، 89، 71،  52،  51ص أشسف زمػان غبد ا خم د هكع ا سحؼ 
2

 7هامش ص 1998الهاهسة  –و الػدالت ا  ىا  ت" داز ال فػت الػس  ت محمد طامإ الشىا " الىطاؾت 
3

 306محمد قىش  ابساه م هكع ا سحؼ  ص  
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 ثحدًد أجل إلجزاء الىساظة : – 5

 ت  الكطتل  ت  التدغىي واخ تااُ  حتسا اث  تفدف الىطاؾت ا  صا  ت ولى ج ك ل الػب  غتً الهػتا  بالظتسغت

متتتا يػظتتت  غتتتسوزة التتتىظ غلتتتى الاه فتتتا  متتتً وحتتتسا  الىطتتتاؾت ختتت ُ متتتدة مػهىلتتتت ؾ تتت  أن ا شتتتسع ا  صا تتتس  لتتتم  1وجبظتتت ؿها

 لظتلؿ فا الخهد سعتت ووال 
ا
 حدد تحاال لحسالفا، ما  جػل مىه قساؾا ناهىه ا ند  جبت  الى ابتت غلتى ا بتادزة التى جحد تده جبػتا

 ابذ ا خٌمت م فا ول  الظسغت والكػال ت    قؼ ال ااع .ؾ

 جعىيض املجني عليه :  – 6

متتً الشتتتسوؽ ا فيتتتد غل فتتتا متتتً نبتتل ا شتتتسع الكسوستتت   نابل تتتت الػتتتسز لإلضتت ا، هتتترا يػظتتت  وحتتتى  الاجكتتتام غلتتتى 

غٌتتع  2كسوستت  وضتت ا الػتتسز التتر  حػسغتتذ لتته ال تتخ ت دن جىك تتر بىتتىد اجكتتام الىطتتاؾت شتتسؽ لىكتتاذة  تت  الدشتتس ؼ ال

مً ناهىن  حسا اث ا  صا  ت غلى شسؽ الاجكام غلى وغادة ا خاُ ولى  4مٌسز  37ا شسع ا  صا س  الر  أيد    ا ادة 

ًان غل ه مؼ حػىعؼ مال  أو غ ظ  غً الػسز غمً محػس الىطاؾت مؼ جحد د تحاُ لخىك ره .   ما 

اؽ وضتت ا الػتتسز بتت ن وغتتادة ا ختتتاُ ولتتى متتا ًتتان غل تتته يمتتا ججتتدز  شتتازة ولتتى أن ا شتتتسع ا  صا تتس  م تتا  تت  اشتتت   

؛ قتتتتالخػىعؼ الػ ظتتتت  للػتتتتسز هتتتتى وضتتتت ا ال تتتت    الىانتتتتؼ غل تتتته 3والخػتتتتىعؼ الػ ظتتتت  غتتتتً الػتتتتسز والىانتتتتؼ أن ًل فمتتتتا واحتتتتد

 بإزحتتتاع ا ختتتاُ ولتتتى متتتا ًتتتان غل تتته نبتتتل الاغختتتدا  أو حظتتتل م ال تتت     ػ ىتتته وغل تتته قتتتإن الكهتتتسة بولتتتى حػتتتد جٌتتتساز 
ا
الػتتسزغ ىا

ًان غلى ا شسع الايخكا  بالشاه ت الن  حظخؿسم بولى دون حاحت للخٌساز.لل  كهسة الشاه ت و

 وضع حد لإلخالل الذي أحدثحه الجزيمة : – 7

مٌسز مً ناهىن الاحسا اث ا  صا  ت أن لىي ل ا  مهىزعت أن    ت  ولتى الىطتاؾت وذا ًتان ذلتَ  37جىظ ا ادة 

 لإلخ ُ الىاج
ا
ج غً ا  سعمت. لخىطؼ أزسها ولى ا ظتاض بالى تاي الػتاي والظتٌ ىت الػامتت، ؾ ت  أن مً ش هه أن  ػؼ حدا

ز تتتتـ وحتتتتسا  الىطتتتتاؾت بكٌتتتتتسة الى تتتتاي الػتتتتاي  ٌشتتتتل السؾبتتتتتت الشتتتتد دة  تتتت  واهتتتتاز الاهخمتتتتتاي بمػا  تتتتت ا  اهتتتتب الػمتتتتتىمإ 

ذلتتتتَ ل بخػتتتتاد نتتتتدز ل  سعمتتتتت والخ ك تتتتل متتتتً حتتتتدة ال  ي تتتتا غلتتتتى مػا  تتتتت تزازهتتتتا الظتتتتلب ت الىانػتتتتت غلتتتتى ا ختتتتو ا فتتتتاص و 

 مٍتتتان غتتتً قٌتتتسة خىضطتتتت التتتدغىي الػمىم تتتت. ولتتترلَ وغتتتؼ هتتترا الشتتتسؽ للختتتري   با  اهتتتب الػهتتتا إ للىطتتتاؾت التتتر  

 جب أن   دي قٌسحإ السدع الػاي وا فاص، ما حػل البػؼ  رهب ولى الهُى بت ن وغتؼ هترا الػتابـ  ػتكإ م تخت 

 4غهاب ت غلى ه اي الىطاؾت.

 لكٌتتتسة التتتسدع الػتتتاي وا فتتتاص قتتتإن هىتتتاى متتتً يػخبتتت  وغلتتتى ًتتتل حتتتاُ قتتتإذا ًتتتان ال 
ا
بتتتد متتتً غهتتتا  ا  تتتاوإ جحه هتتتا

الخػىعؼ غهى ت حىا  ت و يشبفها بكٌسة الد ت    الشس ػت  ط م ت، قن  غهى ت مال ت جحمل    ؾ اتفا مػظ  الػهى ت 

 .5والخػىعؼ    تن واحد

 ثأهيل الجاوي : – 8

                                                           
1

، الظ د غخ و . الخكاوع ؾلى الاغ  اف    ناهىن الاحسا اث ا  ىا  ت الكسوس      غى  أحدر الخػد  ث دزاطت مهازهت داز  18غمس طالم  ا سحؼ الظابو ص  

 34.ص  2008مطس  ال فػت الػس  ت
2

 152محمد حٌ م حظ ن ا خٌ م هكع ا سحؼ ص  
3

 37. ص  2009محمد حصعـ " مريساث    ناهىن الاحسا اث ا  صا  ت ّ داز هىمه . الؿبػت السا ػت  
4

 530، أطامت حظ ن غب د هكع ا سحؼ  ص  395مىطىز غبد الظ ي غبد ا خم د حظان الع  ل هكع ا سحؼ ص  
5

 . 89 - 86ن ا خٌ م هكع ا سحؼ ص محمد حٌ م حظ  
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سوزة وضتتت ا ا  تتتاوإ لىكاذهتتتا ووهمتتتا اخختتتاز ا ختتتل البظتتت ـ التتتتر  لتتتم يشتتت  ؽ ا شتتتسع ا  صا تتتس   تتت  الىطتتتاؾت غتتت

 تتخ  ي والهتتدف متتً  حتتسا  ذاجتته، وهتتى وزغتتا  ا جظتت  غل تته بالدزحتتت بولتتى زتتم الخ ك تتل غتتً الهػتتا  و مىتته  ًتتان غتتدي 

؛ قإغتتادة ج ه تتل ا  تتاوإ ووضتت حه متتً بؾتتساع النتت  يظتتعى ا  تتصا  ا  ىتتا إ
ا
جحه هتته  الاهخمتتاي با  اهتتب الػهتتا إ مىؿه تتا

أمتتا الىطتتاؾت قنتت  متتً  حتتسا اث ال نػتتا  ت  تت  حظتتىعت ال ااغتتاث ،وال أن هىتتاى متتً  تتسي غتتدي وحتتىد متتاوؼ متتً جحه تتو 1

الؿسغ ن؛ قا شسع الكسوس   هظ ضساحت غلى ومٍاه ت وض ا ا  اوإ يشسؽ لحسا  الىطتاؾت، وي هته  سؾتب  ت  جحه تو 

 ًل أهداف الػهى ت ا  صا  ت دون جىن ػها بالراث.

 ثىفيذ الىساظة : – 9

ال  ٌكتتتإ لىكتتتاذ الىطتتتاؾت واتتتخ فا وبسامهتتتا واهمتتتا  جتتتب جىك تتتر الاجكتتتام  تتت  آلاحتتتاُ ا حتتتددة وهتتتى متتتا هطتتتذ غل تتته 

 لىنل وحتسا اث ا خا ػتت  مً ناهىن  حسا اث ا  صا  ت 8مٌسز  37ا ادة 
ا
ح ث حػل ا شسع جىك ر الاجكام شسؾا الشما

ًاهذ غلى هامش اهخماماث الهػا  ا  صا إ ، ما يػٌع اهخماي ا شسع2ا  صا  ت   . 3بحهىم ال خ ت الن  ؾا ا 

وع حظ أن ا شسع ا  صا س   نظم وحسا  الىطاؾت غلى مسحلخ ن، مسحلت وبساي اجكام الىطاؾت ومسحلت زاه ت 

لىطتت ـ التتر  بإغؿتتا  مهلتتت لخىك تتر هتترا الاجكتتام، أمتتا  تت  قسوظتتا و    ٍتتا قتتإن مسحلتتت جىك تتر الىطتتاؾت حػخبتت  متتً  مهتتاي ا

ق   سحتؼ ولتى الى ابتت الػامتت وال ب حتد الخهسعتسعً، ، يبغ  غل ه مخا ػت دقؼ الخػىعػتاث التى ؾا تت دقتؼ الهظتـ بخ ت  مىته

 4طلب     حالت قشل الىطاؾت أو ما  شبذ جىك ر الاجكام .

 إجزاءات الىساظة :  - ثاهيا

ا  ا هازهت ب ن الدشس ؼ ا  صا س  والدشس ػاث الاخسي بح ث  ٍىن جىاولىا  ىغىع احسا اث الىطاؾت ا  صا  ت بإحس       

 الىطاؾت    الدشس ؼ الىؾظ  .  هخمًٌ مً جه  م قاغل ت

 أظزاف الىساظة :  –أ 

 تتىظ ا شتتسع الكسوستت   غلتتى احتتسا  الىطتتاؾت بتت ن الكاغتتل وال تتخ ت بمبتتادزة متتً وي تتل ا  مهىزعتتت أو بىاطتتؿت 

ب ت ف ا شتسع ا  صا تس  التر   حطتس أؾتساف الىطتاؾت  5ل ا  مهىزعتتغابـ شسؾت نػا  ت أو مكتىع أو وطت ـ وي ت

ويترلَ قػتل ا شتتسع 6بت ن ال تخ ت والكاغتل وجٍتىن الى ابتت لتت  الىطت ـ ب  فمتا دون جٍل تل ؾتسف أحىبت  لله تتاي بفتا غىته

 ت ، ووذا حاولىتتا جكظتت   ذلتتَ قتتتان ال تتسوف الخازع  تتت النتت  طتتمحذ ب هتتتىز الىطتتاؾت  تت  قسوظتتا جٌشتتل أطتتتبه7الخىوستت  

و الختتتتال  قتتتتان الاضتتتتل ق فتتتتا جتتتتدخل ؾتتتتسف زالتتتتث متتتتً الخى تتتت م 8اهتتتتىز الىطتتتت ـ الاحىبتتتت  غتتتتً حهتتتتاش الػدالتتتتت نبتتتتل جسطتتتت مها

 الاحخما   )ه تت احخماغ ت أو أقساد(. 

                                                           
1

  282مىطىز زحماوإ . غلم الاحساي و الظ اطت ا  ىا  ت .داز الػلىي لليشس و الخىش ؼ .بدون غدد الؿبػت و الظىت .ص
2

 32بدون ؾبػت و ال جازع  .ص أم ن مطؿك  محمد " اههػا  الدغىي ا  ىا  ت بالط      ناهىن الاحسا اث ا  ىا  ت " داز ا ؿبىغاث ا  امػ ت . الاطٌىدزعت.  
3

حهىم ا جظ   1989مازض 14ت12محمد مح  الد ً غىع حهىم ا جظ  غل ه    الدغىي الػمىم ت ا فجمس الشالث ل  مػ ت ا طسعت للهاهىن ا  ىا إ ت الهاهسة أ اي  

 27ص  1990غل ه    الاحسا اث ا  ىا  ت داز ال فػت الػس  ت 
4

   59ا سحؼ ص أشسف زمػان غبد ا خم د هكع 
5

 مً ناهىن الاحسا اث ا  صا  ت الكسوس   1-1-41مً ا ادة  1زاحؼ الكهسة 
6

 مٌسز مً ناهىن الاحسا اث ا  صا  ت ا  صا س   37زاحؼ هظ ا ادة 
7

 زالشا مً مجلت الاحسا اث ا  صا  ت 335الكطل  
8
Jean-baptiste Perrier la transactionen matière  pénale * LGDJ lextensoeditions 2014. p70 
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و تتتت  حم تتتتؼ ا ختتتتاالث جبهتتتت  زؾبتتتتت ا شتتتتسع  تتتت  جمٌتتتت ن الى ابتتتتت متتتتً الظتتتت ؿسة غلتتتتى  حتتتتسا اث ا سجبؿتتتتت با  سعمتتتتت 

و الختتتال  ال  جتتتب أن  خحتتتدد مطتتت    1 خههتتتا  تتت  الػهتتتا  قنتتت  ا ظتتتفولت غتتتً اطتتتد كا  الدولتتتتومسانب فتتتا أيمتتت  متتتً غتتتسوز ، 

ًان خازج الهػا .  غ فا حن  وون 
ا
 الدغىي  ػ دا

يمتتا أن ؾ تتا  وطتتؿا  تختتسعً  تت  الدشتتس ػاث بختتسي ا ختت زسة با ىد تتل الكسوستت    سحتتؼ ز متتا ولتتى غتتدي وحتتىد أشتتفاص أو  

ههؿتتاع ًتتل اجطتتاُ بت ن الهػتتا  السطتتم  والهػتتا  الشتػب  أو الػس تت  بح تتث حػتتل ه تتاث مخ ططتتت ذاث خبتت ة أو ز متا ا

الخكٌ تت   تت  الخيظتت و ب  فمتتا  تت  بقتتو الهسعتتب  ػ تتدة ا ىتتاُ، وال أهتته ممٌتتً وهتتى مسهتتىن بىجتتاا أو قشتتل ججس تتت الىطتتاؾت 

 الن  جهىي بفا الى ابت الػامت مىكسدة. 

ت وهمتتتتا باغخبازهتتتتا ا ظتتتتفولت بإغؿتتتتا  الىضتتتتل الهتتتتاهىوإ يمتتتتا أن ونتتتتىف الى ابتتتتت الػامتتتتت غلتتتتى وحتتتتسا اث الىطتتتتاؾ

قنتتت  متتتً جهتتتسز ودزاج هتتتره ا  سعمتتتت غتتتمً ا  تتتسا م النتتت  حشتتتملها الىطتتتاؾت أوال 2للىانػتتتت مىغتتتىع الىطتتتاؾت أو ا خا ػتتتت 

ًا شسع ا  صا س  و الخىوس   أو خػىغها ولى ا بدأ الػاي    ا   مت .  ًاهذ محطىزة   طىا  

 متتً شتت هه جتتىق   ا خما تتت للؿتتسف الػتتػ ل  تت  مػادلتتت الطتت   أو خػتتىع الىطتتاؾت لدازة 
ا
الى ابتتت الػامتتت أ ػتتا

غل ه،  الىطاؾت قهى بمشابت السن ب غلى وهطاف ال خ ت وغدي ب ع حهىنها أو اطخؿ لها أو تفد دها و ويساها اجكام

 و وال بادزث ولى جحسعَ الدغىي الػمىم ت. 

ي الى ابتتتتت الػامتتتتت مباشتتتتسة بتتتتدوز الىطتتتت ـ يػٌتتتتع الاهخمتتتتاي البتتتتالـ و تتتت  حم تتتتؼ ا ختتتتاالث قتتتتإن محاولتتتتت جب  تتتتس ن تتتتا

للمشتتتسع بػتتتسوزة وغتتتؼ حتتتازض أمتتت ن  ختتتا ؼ مجتتتسي الخكتتتاوع  شتتت ن متتتيُ التتتدغىي الػمىم تتتت، زؾتتتم أنفتتتا ؾتتتسف أضتتت ل  تتت  

 3الدغىي وال      أن جٍىن الىط ـ الر   ك  ع ق ه ا خ اد والاطخه ُ.

 مزاحل الىساظة :  –ب 

ُ ا لتتتتل ولتتتى الىطتتتت ـ أمتتتتا وذا ًتتتتان الىطتتت ـ هتتتتى هكظتتتته غػتتتتى الى ابتتتت الػامتتتتت قتتتتإن هتتتتره جبتتتدأ الىطتتتتاؾت بإزطتتتتا

 ا فؿىة جٍىن محطلت و  بدأ بالخال     مباشسة وحسا اث الىطاؾت بالشٍل الخال  : 

 املزحلة الحمهيدًة : – 1

ل ح فتاد بحظتب  ا شسع ا  صا س  لم يػس أهم ت لٌ ك ت اجطاُ الى ابت بادؾساف لػسع الىطتاؾت ووهمتا جسيهتا

 اسوف غسع ا لل غل ه.

 غلى الاجكام 
ا
ًان هجاا الىطاؾت يػخمد أطاطا ؾ   أن الظفاُ الر   دبادز ولى بذهان    هرا ا هاي هى؛ وذا 

 لهىاغد ناهىن  حسا اث ا ده ت، قما ل  
ا
 ؾبها

ا
 جىك ر ا

ا
ا خس الر   خم ب ن ال خ ت والكاغل الر   ىكر باغخبازه طىدا

ت النتتتت  جكتتتتسع ق فتتتتا الى ابتتتتت الػامتتتتت شتتتتسوؾها لتتتت  لىجتتتتاا الىطتتتتاؾت باغخبازهتتتتا ؾتتتتسف أضتتتت ل  تتتت  التتتتدغىي، قالهتتتتا م ا سحلتتتت

، و   هره 
ا
با  سي غل ه أن  هبل ل ع قهـ  شسوؽ ال خ ت ا خػسز مً ا  سعمت ووهما بإم  اث الى ابت الػامت أ ػا

 للخكاوع  ش هه؟ 
ا
 ا خالت  ؿسا الظفاُ أ  م فما يػسع أوال

                                                           
1

  52، ل لى نا د ا سحؼ الظابو ص  31غمس طالم  ا سحؼ الظابو ص  
2

ت " الط   بالىطاؾت    ا ادة الظ د محمد هج ب مػاوعت " ا كهىي الهاهىوإ للط   بالىطاؾت    ا ادة ا  صا  ت و تل اجه " ا ػهد الاغلى للهػا  ا  مهىزعت الخىوظ  

 08ص  2003مازض  13م ع ا ادة ا  صا  ت ، ا ف
3

ص   2016دزاطت مهازهت" داز ال فػت الػس  ت مطس. الؿبػت الاولى  -مىطىز غبد الظ ي غبد ا خم د حظان الع  ل " الػدالت السغا  ت    الاحسا اث ا  ىا  ت  

 301ص 2011حامػت الاطٌىدزعت  –ىا إ ا هازن " زطالت ماحظخ   قلظكخه و ضىز جؿب هه    الهاهىن ا   –، ل لى نا د "الط      حسا م الاغخدا  غلى الاقساد  379
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ا أن دوز الى ابتتت هىتتا  خحتتُى متتً مجتتسد وطتت ـ ح تتاد   بحتتث غتتً الخىق تتو بتت ن بؾتتساف ولتتى ؾتتسف أضتت ل يمتت

 .  compositionأو حظىعت   transactionصلح بحث غً مطا خت مػه بمهابل 

 غلتى ا  اهتب الػهتا إ للىطتاؾت بهتدز متا     
ا
يفتخم باليظبت للمشتسع ا  صا تس  قتإن  ظتاؾت التىظ جتىه  ب هته ال  سيتص يش ت ا

بإض ا الػسز الر  حطل لل خ ت وي هته  ؿبتو بحتو مبتادن الػدالتت  ضت ح ت، ق ٌك ته زغتا  ال تخ ت بتالخػىعؼ 

 ل  تتتتاوإ ولطتتتتت حه ومتتتتً زمتتتتت لػتتتتتدي ا خا ػتتتتت ا  صا  تتتتتت ولظتتتتىا هتتتتتدز  ون ًتتتتان ذلتتتتتَ 
ا
 متتتتتفه 

ا
ووضتتتت ا الػتتتتسز ل ٍتتتتتىن غتتتتام 

 للظسغت والبظاؾت أي لىهظ    ومٍ
ا
 لراجه، جحه ها

ا
 اه اث جدبؼ الى ابت خػىع الكاغل لب امج ج ه ل ت ؟ مهطىدا

 ح ث مى  للى ابت الػامت طتلؿت جهتد س 
ا
وع حظ أن ا شسع الخىوس   اغخمد هكع اججاه ا شسع الكسوس   جهسعبا

م  مت غسع الط   بالىطاؾت غلى ا شخٍ  به ؾ   الػا د والر  جب ن أن ال اغت  حسام تت ق ته ؾ ت  مخ ضتلت بىتا  غلتى 

 ، وي هه مهخم بحالت ا  اوإ وخؿىزجه الاحسام ت أ ػا.1ث احخما     مس بهبح

 اجحماع الىساظة : – 2

 لىحتتته ق ػتتتسع ًتتتل 
ا
 ػتتد اه فتتتا  الىطتتت ـ متتً طتتتماع أؾتتتساف ال تتااع   حتتتدد مىغتتتد الحخمتتاع أؾتتتساف ال تتتااع وحهتتا

بىتتتتا  اجكتتتتام، ولٌتتتتً هتتتتل  مٌتتتتً وحتتتتسا  متتتت فم وحهتتتتت ه تتتتسه وؾلباجتتتته وعحتتتتاُو الىطتتتت ـ الخىق تتتتو بالخهسعتتتتب ب  فمتتتتا ولتتتتى ؾا تتتتت 

 الىطاؾت زؾم جحكظ بؾساف غلى الالخها  مباشسة أي أهه شسؽ ل خت مجلع الػهد ؟

 لىحه يما لم يش  ؾه ا شسع الكسوس   ووهما جسيذ هره 
ا
لم  ػؼ ا شسع ا  صا س  شسؽ الخها  الؿسق ن وحها

كام مؼ الكاغل لؿا تت واحتدة لت  حػىعػته ووضت ا الػتسز ا  ص  اث ولى ما جهخػ ه ا خالت؛ قهد  سؾب ال خ ت    الاج

دون ووشتتا  غ نتتت مباشتتسة مػتته بتتل يظتتعى ز متتا ولتتى ونفتتا  جلتتَ الػ نتتت بإنفتتا  طتتبب ن امهتتا ولتت  ا  سعمتتت، و الختتال  هٍتتىن 

.la diplomatie de la vénétieأماي ضىزة الخكاوع ؾ   ا باشس 
2. 

دشتتتس ؼ ا  صا تتتس  ممتتتا يػظتتت  أن مٍاهتتته الؿب عتتت  طتتت ٍىن بمحتتتل يمتتتا أن مٍتتتان وحتتتسا  الىطتتتاؾت لتتتم  حتتتدد  تتت  ال

جىاحد الىط ـ وهى مٌخب الى ابت الػامت، داخل ا حٌمت.وال  هل مٍان وحسا  الىطاؾت أهم ت غً شفط ت الىط ـ 

 أو متتً بغ تتان أو ه تتتت احخماغ تتت خ   تتت جٌظتتبه ا ختتد بدوتت  متتً الاح تت اي والشهتت
ا
ت ذاجتته، قٍتتىن الىطتت ـ زحتتل د تتً متتش 

والاؾمتىتتان بح تتث يظتتاهم  تت  حػصعتتص ذلتتَ الشتتػىز، والبتتد أن تدا  ا  لتتىض وا ختتد ث داختتل دوز الػبتتادة ومتتا جهخػتت ه 

متتً ونتتاز وخكتتؼ الطتتىث والهتتدو  التتر   ل تتاي بتته بؾتتساف يظتتاهم  تت  ضتتىؼ ا  تتى ا   تتم للدظتتىعت، غٌتتع دوز الػدالتتت 

 لدي الى ابت الها مت بدوز الىط ـ. ا فال ت مً هره السوحاه ت ال لدي بؾساف ا خ اضمت وال 

وغل ه  مٌتً الهتُى أن جىتىع الىطتؿا  وأمٌىتت وحتسا  الىطتاؾت نتد  ٍتىن أيمت  قػال تت متً جلتَ النت  جتخم داختل 

 .  أزونت الػدالت، هاه َ غلى أن الى ابت ال جيخهل ولى بؾساف لخهىي بدوز الىط ـ ا خجُى

 الاثفاق :  - 3

، و غىتتتدها جخ تتتر الى ابتتتت الػامتتتت متتتا جتتتساه نتتتد جيخنتتت  حهتتتىد الىطتتت ـ ولتتتى قشتتت
ا
ل الىطتتتاؾت أو غتتتدي نبىلهتتتا أضتتت 

 قخؿبتتو أحتد  حتتسا  ً ومتا ا خكتتظ وومتا ا خا ػتتت ا  صا  تت، أمتتا وذا جىضتل الىطتت ـ ولتى غهتتد اجكتام، قهتتدأوحب 
ا
مىاطتبا

                                                           
1

 مً مجلت الاحسا اث ا  صا  ت  335مً الكطل  2الكهسة  
ا
 زالشا

2
 406مىطىز غبد الظ ي غبد ا خم د حظان الع  ل ا سحؼ الظابو ص  
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تل اجكتام ا شسع ا  صا س  أن  ٍىن غلى ا فطتىص وغتادة ا ختاُ ولتى متا ًتان غل ته، حػتىعؼ متال  أو غ ظت  غت ً الػتسز ًو

 1تخس ؾ   م الل للهاهىن.

 بمجمىغتتتت متتتتً 
ا
أمتتتا باليظتتتبت للمشتتتتسع الكسوستتت   قتتتتإن بمتتتس ال  خىنتتتل غىتتتتد حتتتدود الخػتتتتىعؼ ووهمتتتا  ٍتتتىن أ ػتتتتا

 الخداب   الن  جلصي بفا الى ابت الكاغل لض ا ذاجه  ػد وض ا تزاز حسعمخه ول : 

جىح فته ولتى مفطظتت اتخ ت أو احخماغ تت أو مهى تت غلتى حظتابه  – 2،جتري   الكاغتل بىاحباجته الىاججتت غتً الهتاهىن  – 1

متتتً أحتتتل جتتتس ظ ضتتتح  أو مرتتت ، ال طتتت ما جتتتس ظ حتتتُى ا ىاؾىتتتت أو ا ظتتتفول ت ببىعتتتت أو غتتتد الػىتتتل  تتت  بطتتتسة أو حتتتُى 

لتتتب الؿ – 4ج تتتخ   وغتتػ خه ججتتاه الهتتاهىن، الؿلتتب مىتته – 3م تتاؾس ا تتىاد ا هلىطتتت وا ظتتفول ت حتتتُى م تتاؾس ا تتسوز،

 – 6وحتتسا  الىطتتاؾت بىتتا  غلتتى ؾلتتب ال تتخ ت أو مىاقهختته ب ىتته و تت ن الكاغتتل.  – 5مىتته وضتت ا بغتتساز النتت  حظتتبب ق فتتا.

الؿلب مىه الظًٌ خازج مظًٌ الصوح ت أو ا ػخاد    حالت الػىل ب ن بشواج ......أو ا فػىع ولى بسهامج ج ه ل ضح  

 أو احخما   أو هكس   .

 الحىفيذ :  – 4

ىضتتتتل بؾتتتتساف ولتتتتى غهتتتتد ضتتتت   وال أن بىتتتتا  هتتتترا الاجكتتتتام ال  ٌكتتتتإ لىكتتتتاذ الىطتتتتاؾت ووهمتتتتا  جتتتتب جىك تتتتره، نتتتتد  خ

 لهىاغتتتتد نتتتتاهىن  حتتتتسا اث ا ده تتتتت ويتتتترلَ قػتتتتل 
ا
 ؾبهتتتتا

ا
 جىك تتتتر ا

ا
ولتتتترلَ حػتتتتل ا شتتتتسع ا  صا تتتتس  اجكتتتتام الىطتتتتاؾت طتتتتىدا

 . 5قهسة  1-41ا شسع الكسوس   ح ث هظ    ا ادة 

الكاغل بالخىك ر هظ ا شسع ا  صا س  غلى غسوزة جحد تد تحتاُ للخىك تر غتمً بىتىد  و   طب ل غمان ال ااي

  ش ن  ا خا ػتت2الاجكام
ا
، ممتا يػظت  أن 3و   حالت غدي جىك ره    آلاحاُ ا حددة  خ ر وي ل ا  مهىزعت ما  ساه مىاطبا

 وحػتتىد طتلؿت ا   متتت متتً حد تتد ولتى الى ابتتت الج تتاذ متتا 
ا
 با خا ػتتت أو ا خكتتظ. وع حتتظ الاجكتام اهك تتج وحى تتا

ا
جتساه مىاطتتبا

 مً ا شسع الكسوس   الر  لم  لصي بؾساف بخحد د تحاُ للخىك ر ووهما حػلها 
ا
ًان أيم  حشددا هىا أن ا شسع ا  صا س  

 4مً غمً مهاي الىط ـ، الن  جيخن  غىد دقؼ تخس نظـ.

 آثـــــار الىساظة : 

 وكف ثلادم الدعىي : – 1

م و ج غلتتتتتى أهتتتتته :  ىنتتتتتل طتتتتتسعان جهتتتتتادي التتتتتدغىي الػمىم تتتتتت ختتتتت ُ آلاحتتتتتاُ ا حتتتتتددة  7مٌتتتتتسز  37جتتتتتىظ ا تتتتتادة 

 الكهسة  335لخىك ر اجكام الىطاؾت وعهابله هظ الكطل 
ا
 – 41مً مجلتت  حتسا اث ا  صا  تت الخىوست   وا تادة  3طا ػا

ن حظتتتخؿسنه وحتتتسا اث الىطتتتاؾت متتتً الهتتتاهىن الكسوستتت   وغل تتته قهتتتد وغتتتؼ  تتت  الاغخبتتتاز التتتصمً التتتر   مٌتتتً أ 7قهتتتسة  1-1

 نطد طد أ  سؿسة ناهىه ت ند يظخؿلها الكاغل للخملظ مً ا ظفول ت.

 

                                                           
1

 مً ناهىن  حسا اث ا  صا  ت  4مٌسز  37زاحؼ هظ ا ادة  
2

 3مٌسز  37مادة 
3

 8مٌسز  37ادة ا  
4

 125غمس طالم  ا سحؼ الظابو ص   
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 اهلضاء الدعىي العمىمية : – 2

الػمىم تتتت جىه تت   بدىك تتتر اجكتتام الىطتتتاؾت  متتتً م و ج أن التتدغىي  3قهتتسة  6هتتظ ا شتتسع ا  صا تتتس   تت  ا تتتادة 

 لترلَ "، أمت
ا
 الشما

ا
ًاهذ شسؾا  غلتى و  خب الشٍىي وذا 

ا
ا ا شتسع الخىوست   قتىظ غلتى اههػتا  التدغىي الػمىم تت جسج بتا

 1الىطاؾت . هجاا

 للشتتَ  تت  تزتتاز الىطتتاؾت و جىح تته الى ابتتت الػامتتت ولتتى ؾلتتتو 
ا
زؾتتم أن هتتره الدشتتس ػاث قطتتلذ بمتتا ال  تتدع مجتتاال

 ولتت  مخػلهتتت ب
ا
التتدغىي الػمىم تتت ا لتتل وال أن هتتره الىطتتىص اهخهتتدث غلتتى أطتتاض أن أطتتبا  الاههػتتا  محتتددة ناهىهتتا

 و الختتتال  لتتت ع هىتتتاى متتتا  تتتفد  ولتتتى اههػتتتالفا ، قهتتتى وحتتتسا  طتتتابو غلتتتى 
ا
 تتت  حتتت ن ال وحتتتىد لتتتدغىي  تتت  حتتتاُ الىطتتتاؾت أضتتت 

تتتان متتتً ا كتتتسوع أن  تتتفد  ولتتتى بمتتتس بحك هتتتا ال اههػتتتالفا ، ؾ تتت  أن جهسعتتتس هتتتره الىد جتتتت ا خخم تتتت يػتتتدي أ تتتت 2جحسعٌهتتتا ًو

وؾلتتتو ًتتتل بتتتا  لمٍاه تتتت ؾسحتتته متتتً حد تتتد جحتتتذ أ  اتتتسف ولتتت  بالختتتال  غتتتماهت متتتً قسضتتتت الججتتتاه تختتتس ؾ تتت  ونفتتتا  ال تتتااع 

 ا شسع لدؾساف ا خطا خت.

متتا 3أمتتا ا شتتسع الكسوستت   قظتتٌذ غتتً جهسعتتس أزتتس محتتدد لىجتتاا الىطتتاؾت زؾتتم أن مىؿتتو السغتتا  ت  ك تت ع ذلتتَ

حكتتظ بوزام أو جحسعتتَ التتدغىي حػتتل التتبػؼ يػخهتتد أن باه فتتا  الىطتتاؾت يػتتىد للى ابتتت الػامتتت جهسعتتس مطتت   التتدغىي ب

منتت  زأث وأن بىتتىد اجكتتام الىطتتاؾت لتتم  حهتتو الؿتتسع م فتتا ال طتت ما ج ه تتل ا  تتاوإ أو وغتتؼ حتتد ل غتتؿسا  الىا تت   غتتً 

 .4ا  سعمت

وججدز  شازة أن ا شسع ا  صا س  أغاف غماهت أخسي لكسع جىك ر الىطاؾت و لت  ومٍاه تت حػتسع الكاغتل 

 غً الخىك ر 
ا
 ا مخىؼ غمدا

ا
لػهى ت حصا  ت، قتاغخب  الاطتخ كاف بدىك تر حػهداجته أمتاي الى ابتت بمشابتت وهاهتت للهػتا  ؾبهتا

 5مً ناهىن الػهى اث بالغاقت ولى ا  سي بضل . 147للمادة 

وال أن ا شتتتسع اطتتتخػمل مطتتتؿ   الامخىتتتاع الػمتتتد  غتتتً الخىك تتتر، قهتتتد  هتتتؼ ا خػهتتتد  تتت  غظتتتس متتتال    حتتتُى دون 

ىز الدظتتاُ   تت  هتتره ا خالتتت غتتً مطتت   اجكتتام الىطتتاؾت ؟ وي تتل طتتدخػامل الى ابتتت الػامتتت متتؼ هتتره ال اامتته بالخىك تتر وعشتت

غتتتً مطتتت   محػتتتس اجكتتتام  ؟ ومتتتاذا 9مٌتتسز  37ا خالتتت ؟ هتتتل جباشتتتس ا خا ػتتتت غتتتً ا  تتسي بضتتتل  دون جؿب تتتو هتتتظ ا تتتادة 

، هتتل  لغتتى بهتتىة الهتتاهىن أي  حتتخكظ بهىجتته ؟ 
ا
 جىك تتر ا

ا
بتتالسؾم متتً  –أي أن الى ابتتت طتتخ مس الىطتتاؾت التتر  أضتتب  طتتىدا

ًان غل ه نبل بمس بفا ؟  -ذلَ   غلى قشل الىطاؾت ومً زم زحىع ا خاُ ولى ما 
ا
 بحكظ أوزام الدغىي ج ط ظا

ا شتتتسع ا  صا تتتس  لتتتم  كطتتتل  تتت  مطتتت   محػتتتس الىطتتتاؾت  تتت  حالتتتت الامخىتتتاع ؾ تتت  الػمتتتد  غتتتً الخىك تتتر وون يىتتتا 

بظتت ـ وهتتى ا خا ػتتت ا  صا  تتت غتتً ا  تتسي بُو دون الشتتاوإ و الخبػ تتت يػخبتت  محػتتس هخطتتىز أن ججتتى  الى ابتتت ولتتى ا ختتل ال

اجكام الىطاؾت ي ن لم  ًٌ يىد جت حخم ت غً قشل الىطاؾت الن  ال جخم وال بالخىك ر وزؾم ذلَ قإهىا هدغى ا شسع 

  ا  صا تتس  ولتتى الكطتتل  تت  هتتره  شتتٍاالث النتت  نتتد جيتتخج غتتً حالتتت غتتدي الخىك تتر الٌلتت  أو 
ا
ا  ص تتإ الجكتتام الىطتتاؾت طتتدا

                                                           
1

 طا ػا مً مجلت الاحسا اث ا  صا  ت الخىوظ ت  335زاحؼ ا ادة 
2

 125غمس طالم  ا سحؼ الظابو ص  
3

 86 Jean-baptiste Perrier op cit p 
4

 323،  309محمد قىش  ابساه م ا سحؼ الظابو ص   
5

 9مٌسز  37زاحؼ ا ادة 
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د  سؿتتسة خاضتتت وذا ًتتان الخىك تتر غلتتى مساحتتل  خىنتتل ق فتتا غتتً دقتتؼ البتتا   ح تتث  طتتب  مطتت   بنظتتاؽ بولتتى مجهىلتتت 

    حالت ا خا ػت.

 خاثمة

وهمتا يػتد انخىاغتا مىته بكاغل تت هترا الاطتلى  زؾتم  اغخماد ا شسع ا  صا س  لى اي الىطاؾت  ت  ا تىاد ا  صا  تت

ازغه مؼ مبادن الهاهىن ا  ىا إ ا خم اة ، لخػلهها با خو الػاي و الدغىي الػمىم ت الن  ال جهبل بؿب ػ فتا الخطتسف حػ

ق فا بالط   أو الخىاُش وال أهه زؾم جبي ه لهرا الاطلى     ودازة الدغىي ا  صا  ت قإن ال  دد و السعبت    جؿب هته  شتٍل 

خطتتتس  تتت  حػ تتت ن ا  تتتسا م الهابلتتتت الن جٍتتتىن محتتتل وطتتتاؾت و ضتتت   متتتً حهتتتت و واطتتتؼ اتتتاهس متتتً ختتت ُ اه فاحتتته أطتتتلى  ا 

بالشساف غلى غمل ت الىطاؾت ، ممتا نتد يفتدد بكشتلها  –ا ٍلكت بؿب ػ فا للمخا ػاث ا  صا  ت  -اطخئشاز الى ابت الػامت 

الػبتت  غتتً  هتتى ج ك تتل و ذلتتَ لػتتدي جتتىاقس شتتسوؽ ا خ تتاد ق فتتا ، يمتتا أهتته وذا ًتتان الهتتدف الاطا تت   متتً احتتسا  الىطتتاؾت

الهػتتتا  قتتت   جتتتب الهتتتا ه غلتتتى زحتتتاُ الى ابتتتت الػامتتتت وحتتتدها الن ذلتتتَ طتتت  ههها أ ػتتتا ، متتتا يفتتتدد متتتسة زاه تتتت بكشتتتل هتتترا 

 الاحسا  و اح اي الى ابت غلى الامس به ز حا للىنذ و ا  هد للخكسؽ  ا هى أهم . 

مػا  تت ال ااغتاث ا  صا  تت والخ ك تل  وزؾتم ذلتَ قتإن ه تاي الىطتاؾت ا  صا  تت  خمختؼ ب طتا ظ و جاب تت  ت 

 مً حدتفا وال أهه ه اي  حخاج ولى  ػؼ الخحظ ىاث الن  هساها غسوزعت لصعادة قاغل خه  م فا: 

 الحىصيات

 وذلَ  
ا
غسوزة جىط ؼ الػمل بالىطاؾت    غدد أيب  مً ا  سا م لدشمل حسا م أيم  خؿىزة مً جلَ ا حددة ناهىها

 مً أطلى  ا خطس ا ػخمد.  بىغؼ مػ از حؿل ب ا ط خت
ا
 ا فاضت والسغا  بدال

غتتتتسوزة جىى تتتتؼ وطتتتتا ل ج ظتتتت    حتتتتسا اث وجىطتتتت ؼ الػمتتتتل بفتتتتا ل شتتتتمل ًتتتتل مساحتتتتل ا حايمتتتتت وذلتتتتَ لغؿتتتتا  الها تتتت     

 مً الاطساع    الكطل ق فا.
ا
 ا ٌىاث الن  حظم  له بالظسغت    الكطل    الدغاوي بدال

قت حتتتسف الىضتتتل"أو"ب ن قهساجتته حنتتت   طتتب  الخػتتتىعؼ الػ ظتت  أو ا تتتال  أحتتتد بإغتتا 4مٌتتتسز  37وغتتادة ضتتت اؾت ا تتادة  

 ، يمتتا أن الخػتتىعؼ الػ ظتت  للػتتسز يشتتمل وغتتادة 
ا
ا ف تتازاث  تت  اجكتتام الىطتتاؾت ًتتالخػىعؼ ا ػىتتى  أو الاغختتراز متتش 

ًان غل ه، الىازد    الكهسة  للشالشتت ممتا  خػت ن  مً هكع ا ادة ومىه قهره الكهتسة ال حػتد طتىي جٌتساز  2ا خاُ ولى ما 

 ولؿا ها.

مٌتسز لدمتس بالىطتاؾت دهته يػبت  غتً قٌتسة  37اطدبػاد شسؽ وغؼ حد لإلخ ُ الىتاجج غتً ا  سعمتت التىازد  ت  ا تادة  

 غتتتتً ا شتتتتسع الكسوستتتت   ، دون أن يػؿتتتتإ للى ابتتتتت الػامتتتتت أ  دوز  تتتت  امٍاه تتتتت الختتتتدخل  تتتت  هتتتترا 
ا
ؾامػتتتتت ههلتتتتذ حسق تتتتا

 ظاهم    ونل الاخ ُ هرا الاخ ُ.الاجكام أو قسع أ  جدب   ند ي

غتتتتسوزة جىطتتتتت ؼ دا تتتتتسة بشتتتتتفاص ا تتتتتفهل ن لله تتتتتاي بتتتتتدوز الىطتتتتتاؾت مشتتتتتل ب متتتتتت  تتتتت  ا ظتتتتتاحد وا شتتتتتا   وا  مػ تتتتتاث  

ا ف   تتت أو ا ده تتت وحماغتتاث الطتت   الهبل تتت وغتتباؽ الشتتسؾت، والاغختتداد بمحاغتتس الاجكتتام النتت  يػتتدونفا يظتتىداث 

. جىك ر ت  ٍىن شسؽ جىك رها طب
ا
 ب    اههػا  الدغىي الػامت وا فاضت مػا

 وغتتتادة ضتتت اؾت التتتىظ للكطتتتل  تتت  مطتتت   بنظتتتاؽ ا دقىغتتتت نبتتتل الخىنتتتل الهطتتتس  أو الػمتتتد  غتتتً التتتدقؼ  
ا
وأخ تتت ا

 الجكام الىطاؾت.    
ا
 جىك را
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