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                              املستخلص
ايٓعاّ يف ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ تكّٛ ؾهط٠ ايبشح ع٢ً ظز ايطشاٜا ٚاؾطانِٗ َع 

ٚخًل ؾهط٠ دسٜس٠ يف ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ تكّٛ ع٢ً اغاؽ ايطضا ٚايكبٍٛ بايعساي١ 
املكس١َ َٔ ايٓعاّ َٔ خ٬ٍ اؾرتانِٗ َع ايٓعاّ يف ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥. ٖصا ا٫ؾرتاى 

عاّ ػعٌ ايطشاٜا ٜؿعطٕٚ ٚايتؿاعٌ َع ايٓعاّ يف اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ املتدص٠ َٔ قبٌ ايٓ
بايكبٍٛ ٚايطضا بٗصٙ اإلدطا٤ات ٚيٝؼ ا٫شعإ ملا ٜكطضٙ ايٓعاّ. بٗصا ساٍٚ ايباسح اجياز 
َعاٜري يتشكٝل ايتؿاعٌ ٚا٫ؾرتاى َع ايٓعاّ يف ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥, نُا ساٍٚ تطبٝل 

ا٫زٜإ  ٖصٙ املعاٜري ع٢ً ع١ٓٝ كتاض٠ َٔ ضشاٜا ا٫ضٖاب يف املٛصٌ َٔ كتًـ
ٚايكَٛٝات ٚاملػت٣ٛ ايعًُٞ َٚػت٣ٛ ايسخٌ ٚاؾٓؼ. ٚقس تٛصٌ ايباسح اىل ْتا٥ر ١َُٗ 
َٔ ؾأْٗا إ تػري ْعاّ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ ا٫َط ٚايتٓؿٝص اىل ايطضا ٚايتؿاعٌ ٚايكبٍٛ َٔ 
خ٬ٍ اؾرتانِٗ يف ؼكٝل ٖصٙ ايعساي١. ٚقس قسّ ايباسح مج١ً َٔ ايتٛصٝات تػاعس يف 

    ٖصا ايٓعاّ اؾسٜس َٔ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥. تطبٝل

 .ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥, ايعساي١ ايتؿاع١ًٝ, ا٫ضٖاب, ايطشاٜا, املٛصٌايهًُات املؿتاس١ٝ: 
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Abstract 
The idea of the research is based on involving the 

victims of terrorism in achieving criminal justice and 

creating a new idea based on the victims’ satisfaction and 

acceptance of the justice provided by the system through 

their participation in the procedures.  

This participation and interaction  of victims in the 

criminal procedures taken by the court makes the victims 

feel satisfied with the procedures and not only submitting to 

what is  decided by the court.  This case study  addresses an 

important question related to how  victims’ interaction and 

participation in the procedures  could contribute to achieving 

criminal justice. For this purpose, the study  selected  a 

sample of terrorism victims in Mosul city of different 

religious, ethnic, educational gender background.    

Keywords: Criminal justice, Interactive Justice, Terrorism, 

Victims, Mosul, criminal procedures. 

 ةـاملقذه
 ا٫ًٚ : َٛضٛع ايبشح :

بني ايٓعاّ  تبازي١ٝ( –ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ايتؿاع١ًٝ ٖٞ ايعساي١ املؿرتن١ )تؿاع١ًٝ        
 ايطش١ٝ, ٚيٝؼ ١َُٗ ايٓعاّ ؾكط, َُٗا ناْت دس١ٜ ايٓعاّ يف ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ا٫ٚ

ٚؼكٝل ٖصا  ,ي١ٜهؿٞ َامل ٜهٔ ٖٓاى تؿاعٌ َٔ قبٌ ايطش١ٝ ػاٙ ٖصٙ ايعسا إ ٖصا ٫
ايتؿاعٌ بني ايطش١ٝ ٚ ايٓعاّ ٜتِ َٔ خ٬ٍ َعاٜري َٚكاٜٝؼ قاّ ايباسح بٛضعٗا حيسز 

قطا١ٝ٥( يف ؼكٝل ايعساي١  ,تٓؿٝص١ٜ ,ضأٟ ايطشاٜا بػًٛى ايٓعاّ )غًط١ تؿطٜع١ٝ ؾٝٗا
 ٚضأٟ ايطشاٜا عٔ ضغبتِٗ يف ايتؿاعٌ َع ايٓعاّ ٚاؾرتانِٗ َع٘ يف ؼكٝل ايعساي١, اؾٓا١ٝ٥

اؾٓا١ٝ٥ بٗصا مت اختٝاض ع١ٓٝ )ضشاٜا ا٫ضٖاب يف املٛصٌ( ٚتطبٝل ٖصٙ املعاٜري ٚ 
 عًِٝٗ. ؼاملكاٜٝ

 

 



 االرىاب في السؾصلالعجالة الجشائية التفاعمية دراسة حالة ضحايا 

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24) 

78 

 ا١ُٖٝ ايبشح -ثاًْٝا: 

تعٗط ا١ُٖٝ ايبشح َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ع٢ً تععٜع ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ يف اجملتُع َٔ 
ٖٚصا ايعاٌَ  ,ٓا١ٝ٥خ٬ٍ اجياز عاٌَ  ٜػاعس اىل داْب ايعٛاٌَ ا٫خط٣ يف ؼكٝل ايعساي١ اؾ

ُ٘ ايباسح ٚحياٍٚ اثبات٘ يف زضاغ١ اؿاي١ ٖٛ )ايتؿاعٌ( بني ايٓعاّ ٚ ايطش١ٝ  ايصٟ ٜبشح عٓ
 .ٚ ا٫ؾرتاى َعًا يتشكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥

 ثايجا : اٖساف ايبشح

 تكسِٜ ٖصٙ ايسضاغ١ اىل نٌ َٔ :      

 –اٚ ايػًط١ )ايتؿطٜع١ٝ  ايططف ا٫ٍٚ َٔ اططاف ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ َتُج٬ً بايٓعاّ  -1
ايكطا١ٝ٥( ملعطؾ١ زٚض ايططف ا٫خط َتُج٬ً بايطش١ٝ يف ؼكٝل ايعساي١  –ايتٓؿٝص١ٜ 

ٚايعٌُ ع٢ً تعسٌٜ ايتؿطٜعات ٚتؿعٌٝ ايكٛاْني ٚ ايتعًُٝات َٔ ادٌ اعطا٤  ,اؾٓا١ٝ٥
 .زٚض انرب يًطش١ٝ

ادٌ ايعٌُ ع٢ً تجكٝـ  َٔ ,ايططف ايجاْٞ َٔ اططاف ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ َتُج٬ً بايطش١ٝ  -2
ٖصا ايططف قاًْْٛا ٚابطاظ زٚضٙ املِٗ يف ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ٚإ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ 
يٝػت ١َُٗ ايٓعاّ ؾكط, َٚٔ ٖٓا ٜربظ زٚض َٓعُات اجملتُع املسْٞ ْٚكاب١ احملاَني ٚ 

 .ع١ٝاجملايؼ احمل١ًٝ يف املٓاطل نُا ٜربظ زٚض ايؿطط١ اجملتُ

 ايبشح َٓٗذ١ٝ -ضابعا: 

 ,ايبشح عًُٞ ٜكّٛ ع٢ً زضاغ١ اضا٤ ع١ٓٝ َٔ ضشاٜا ا٫ضٖاب يف َس١ٜٓ املٛصٌ
ٚؼًٌٝ اضا٤ ٖصٙ ايع١ٓٝ مبٓٗر ايتشًٌٝ ا٫سصا٥ٞ)ايهُٞ( يًٛصٍٛ اىل َس٣ ا١ُٖٝ اؾطاى 
ايطش١ٝ يف ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ثِ قاّ ايباسح بتشًٌٝ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ املٛدٛز٠ يف 

ٚا٫غت٦ٓاؽ ٚاملكاض١ْ ببعض ايتؿطٜعات املكاض١ْ نًُا تطًب شيو َٔ ادٌ ايتؿطٜع ايعطاقٞ 
 .ايتؿاع١ًٝاثبات ٚ ؼكٝل ايعساي١  اؾٓا١ٝ٥ 
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 خاَػا : ؾطض١ٝ ايبشح

 ,تهؿٞ  ٚسسٖا يتشكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ قطا١ٝ٥( ٫ ,تٓؿٝص١ٜ ,عساي١ ايٓعاّ )تؿطٜع١ٝ -1
 ٫ٚبس َٔ اجياز عاٌَ اخط ٜػاْس عساي١ ايٓعاّ.

ٓس اثبات ضطٚض٠ ٚدٛز ٖصا ايعاٌَ املػاْس َٔ ؾإ شيو إ خيًل ْٛعًا دسٜسًا َٔ ع -2
َٚٔ ؾإ ٖصا  ,ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ تكّٛ ع٢ً ايتؿاعٌ بني ططؾني ُٖا ايٓعاّ ٚ ايطش١ٝ

ايتؿاعٌ إ ٜععظ ايؿعٛض بايعساي١ يًطش١ٝ نُا ٜػاعس ايٓعاّ يف ْؿؼ ايٛقت يف اؽاش 
 .ٚاؿامس١ يف ايسع٣ٛ ايهجري َٔ اإلدطا٤ات ايػطٜع١

 غازغا : ٚصـ ب١٦ٝ ع١ٓٝ ايبشح

ِٖٚ ضشاٜا اصابِٗ  ,مت اختٝاض اؾطز ايع١ٓٝ َٔ ضشاٜا ا٫ضٖاب يف املٛصٌ
ا٫عتسا٤ ا٫ضٖابٞ بأضطاض كتًؿ١ بني اضطاض ٚاقع١ ع٢ً ايٓؿؼ ٚاضطاض ٚاقع١ ع٢ً املاٍ 

 ٫ت١ٝ :ٚغريٖا َٔ ا٫ضطاض, ٚغٝتِ بٝإ ب١٦ٝ ايع١ٓٝ َٔ خ٬ٍ اؾساٍٚ ا

 ( ٚصـ ع١ٓٝ ايبشح َٔ سٝح عسز ْٚػب١ ا٫غتُاضات1دسٍٚ )

 

 ( ٜبني ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يع١ٓٝ ايبشح ملتػري اؾٓؼ2دسٍٚ )

ع١ٓٝ 
 ايسضاغ١

 َتػري اؾٓؼ
 اجملُٛع اْاخ شنٛض
 ايٓػب١ ايعسز  ايٓػب١ ايعسز  ايٓػب١ ايعسز
256 51.2 % 229 45.8% 485 97% 

 

عسز 
ا٫غتُاضات 

 املٛظع١

ايٓػب١ 
 امل١ٜٛ٦

عسز 
ا٫غتُاضات 

 املػت١ًُ 

ايٓػب١ 
 امل١ٜٛ٦

عسز 
ا٫غتُاضات 

اييت مل 
 تػًِ

ايٓػب١ 
 امل١ٜٛ٦ 

عسز 
ا٫غتُاضات 
 املػتبعس٠

ايٓػب١ 
 امل١ٜٛ٦ 

عسز 
ا٫غتُاضات 

 احمل١ًً
 

ايٓػب١ 
 امل١ٜٛ٦ 

500 100% 495 99% 5 1% 
 

10 2% 485 97% 
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 ايبشح ملتػري ايك١َٝٛ ( ٜبني ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يع3١ٓٝدسٍٚ )

 

ع١ٓٝ 
 ايسضاغ١

 ايك١َٝٛ

 اجملُٛع غري عطبٞ عطبٞ

 ايٓػب١ ايعسز  ايٓػب١ ايعسز  ايٓػب١ ايعسز

 459 91.8 % 26 5.2% 485 97% 

 

 ( ٜبني ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يع١ٓٝ ايبشح ملتػري ايسٜا4١ْدسٍٚ )

 

ع١ٓٝ 
 ايسضاغ١

 ايسٜا١ْ

 اجملُٛع غري َػًِ َػًِ

 ايٓػب١ ايعسز  ايٓػب١ ايعسز  ب١ايٓػ ايعسز

 462 92.4 % 23 4.6% 485 97% 

 

 ( ٜبني ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يع١ٓٝ ايبشح ملتػري ايتشصٌٝ ايسضاغ5ٞدسٍٚ )

 

ع١ٓٝ 
 ايسضاغ١

 ايتشصٌٝ ايسضاغٞ

 اجملُٛع زٕٚ شيو ؾٗاز٠ داَع١ٝ

 ايٓػب١ ايعسز  ايٓػب١ ايعسز  ايٓػب١ ايعسز

 344 68.8 % 141 28.2% 485 97% 
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 ( ٜبني ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يع١ٓٝ ايبشح ملتػري ايسخٌ املاي6ٞدسٍٚ )

 

ع١ٓٝ 
 ايسضاغ١

 َػت٣ٛ ايسخٌ

 اجملُٛع 600انجط َٔ  600اقٌ َٔ 

 ايٓػب١ ايعسز  ايٓػب١ ايعسز  ايٓػب١ ايعسز

 176 35.2 % 309 61.8% 485 97% 

 

 ( ٜبني ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يع١ٓٝ ايبشح ملتػري ايػه7ٔدسٍٚ )

 

ع١ٓٝ 
 ايسضاغ١

 عٓٛإ ايػهٔ

 اجملُٛع اؾاْب ا٫ٜػط اؾاْب ا٫مئ

 ايٓػب١ ايعسز  ايٓػب١ ايعسز  ايٓػب١ ايعسز

 239 47.8 % 246 49.2% 485 97% 

 

 غابعا : اختباض ايتٛظٜع ايطبٝعٞ 

اش ميهٔ اختباض ايتٛظٜع ايطبٝعٞ   skewnessاغتدسّ ايباسح َعاٌَ ا٫يتٛا٤
( ؾاشا -3, 3+َعاٌَ ا٫يتٛا٤ اىل اـطأ املعٝاضٟ َٚكاضْت٘ بايؿرت٠ ) َٔ ٬َسع١ ْػب١

ٚاغتدسّ ايباسح .ٚقعت ٖصٙ ايٓتٝذ١ ضُٔ ٖصٙ ايؿرت٠ ؾإ ايبٝاْات تتبع ايتٛظٜع ايطبٝعٞ
 ٚنا٫تٞ : Descriptiveيًشصٍٛ ع٢ً دسٍٚ   spss 25اؿع١َ ا٫سصا١ٝ٥ 
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 يًُذتُع ع٢ً املػت٣ٛ ايهًٞ Descriptive( دسٍٚ 8دسٍٚ )

Descriptive Statistics 

ايٛغٝط  ا٫يتٛا٤
 اؿػابٞ

 عسز اؾطاز ايع١ٓٝ اقٌ ق١ُٝ اع٢ً ق١ُٝ 

Std. 
Error 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

املكٝاؽ  485 1.00 3.00 2.43 0.196 0.219
 ايهًٞ

 

 ( ٬ٜسغ إ ْػب١ ا٫يتٛا٤ ٖٞ :8با٫غتٓاز اىل اؾسٍٚ )

0.196 

_______    =0.894  

0.219  

( ٜٚسٍ شيو ع٢ً إ -3, 3+َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايٓػب١ ٬ٜسغ اْٗا تكع ضُٔ ايؿرت٠ )
 .ايبٝاْات تعٛز اىل فتُع ٜعٛز اىل ايتٛظٜع ايطبٝعٞ

 ثآَا : ثبات ا٫غتبا١ْ 

اعتُس ايباسح ع٢ً ططٜك١ ايؿانطْٚبار يف سػاب ايجبات ٜٚبني اؾسٍٚ ا٫تٞ إ 
إ  %( مما ٜعين60ايؿانطْٚبار عاي١ٝ دسًا ٖٚٞ اع٢ً َٔ ايٓػب١ املكبٛي١ ايبايػ١ ) َعا٬َت

 .ايجبات عايٞ
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 ( َعاٌَ ثبات ايؿانطْٚبار9دسٍٚ )

 َعاٌَ ايؿانطْٚبار عسز ايؿكطات قت٣ٛ احملٛض احملٛض

املؿاضن١ يف ا٫دطا٤ات اؾٓا١ٝ٥  ا٫ٍٚ
 ٚا٫غتُاع ايٝٗا

5 0.923 

١ ٚبؿهٌ قاْْٛٞ اع٬ّ ايطشٝ ايجاْٞ
 عكٛقِٗ

5 0.897 

ضضا ايطشاٜا بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥  ايجايح
 يػًٛى ايٓعاّ

5 0.897 

 ٌٖ ميهٔ تعُِٝ ايٓتا٥ر :تاغعا: 

ٚإ ْتا٥ر ,(ضش١ٝ 500ٖصٙ ايسضاغ١ متجٌ اضا٤ ع١ٓٝ َٔ ضشاٜا ا٫ضٖاب ٚعسزِٖ )
بٗصا َٔ ايصعب  ,١ٝ(َجٌ ايسضاغات ايعًُ  يٝػت ػاضب سكٝك١ٝ) ا٫ْػا١ْٝ زضاغات ايعًّٛ

قازض٠ ع٢ً تأغٝؼ ص٬ت ٚيهٓٗا  ,إ تأغؼ ص١ً بني ايػبب ٚايٓتٝذ١ بؿهٌ ْٗا٥ٞ ٚتاّ
َجٌ ؼكٝل ايص١ً بني عاٌَ عساي١ ايٓعاّ  ٚعاٌَ تؿاعٌ ايطش١ٝ  ,(1)بني كتًـ ايعٛاٌَ

تهٔ نُا إ ايع١ٓٝ املدتاض٠ هلصٙ ايسضاغ١  مل  ,َع عساي١ ايٓعاّ يتشكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥
باإلضاؾ١ اىل ايعٛاٌَ ايٓؿػ١ٝ اييت اساطت بايطشاٜا بعس  ,متجٌ نٌ ايطشاٜا يف املٛصٌ

 .ايتشطٜط

                                                      

(1) Dean Gkilpatrick k, David Beatty , and Susan smith Howley , "The 

Rights of crime victims" Does legal Protection Make a 

Difference?, National Institute of  Justice, U.S.Depart ment Of 

Justice , office of Justice Programs, December 1998,p3.  
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بٗصا ؾإ ايباسح ٫ ٜػع٢ اىل تعُِٝ ايٓتا٥ر ع٢ً اْٗا اسصا٥ٝات  ٚاضقاّ ْٚتا٥ر 
ست١ُٝ,  ٚامنا زضاغ١ تكّٛ ع٢ً َػح اضا٤ ٖصٙ ايع١ٓٝ ٚضغبتٗا يف املؿاضن١ يف ع١ًُٝ ايعساي١ 

 .يًطش١ٝ( َٔ خ٬ٍ اثبات صًتٗا بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ًاعتباضٖا )سكٚا

 عاؾطا : ٖٝه١ًٝ ايبشح:

َبشجني, ٜػبكُٗا َطًب متٗٝسٟ يتشسٜس َؿّٗٛ غٛف ٜتِ عطض ايبشح َٔ خ٬ٍ 
. اَا املبشح ا٫ٍٚ  ؾػٝتِ تكِٝٝ غًٛى ايٓعاّ يف ؼكٝل ايعساي١ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥  ايتؿاع١ًٝ

ا٫ٍٚ تكِٝٝ غًٛى  ,عط ايطشاٜا ٚغٝذط٣ عج٘ َٔ خ٬ٍ ث٬خ َطايباؾٓا١ٝ٥ َٔ ٚد١ٗ ْ
ٚايجاْٞ تكِٝٝ غًٛى ايػًط١ ايكطا١ٝ٥ ٚايجايح تكِٝٝ غًٛى ايػًط١  ,ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ

اَا املبشح ايجاْٞ ؾٝؿٌُ غًٛى ايطشاٜا يف ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ٜٚتِ عطض٘  ,ايتٓؿٝص١ٜ
ٚايجاْٞ ٜؿٌُ ايتؿاعٌ  تؿاعٌ َع ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝاي َٔ خ٬ٍ ث٬خ َطايب, ا٫ٍٚ ٜؿٌُ

 .ايتؿاعٌ َع ايػًط١ ايتٓؿٝص١َٜع ايػًط١ ايكطا١ٝ٥ اَا ايجايح ؾٝؿٌُ 

 : َؿّٗٛ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ايتؿاع١ًٝاملطًب ايتُٗٝسٟ

ٍٕ : )َا عطؾٗا اْصاض ْعط١ٜ ايكإْٛ ايطبٝعٞ باْٗا عس٠ َٓٗا يًعساي١ اؾٓا١ٝ٥ َعا
ٕ املصًش١ ايعا١َ أؾُٝا ضأ٣ اْصاض ْعط١ٜ املصًش١ ا٫دتُاع١ٝ ب ,ايكإْٛا٫يتعاّ املطًل ب

ٚقس عطف نًُٓؼ باضت٫ٛؽ ( 1)يًذُاع١ ٖٞ اييت ؼسز َعاٜري ٚاغؼ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥(
(Clemens bartolias:ْْ٘عاّ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ با )  َٔ َػطح ٜكـ عًٝ٘ عسز(

بٗصا بسأت ( 2)َِٓٗ اجملين عًٝ٘( ,ٕ َعٗاٛاًَاملُجًني ِٖ ادٗع٠ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ٚاملتع
ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ باػاٙ تعاٜس زٚض اـصّٛ يف ازاض٠ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ 

                                                      

سانات العجالة الجشائية في ض ،( د. فييسة كخيؼ رزيج و احسج حدؽ عبج هللا الخبيعي2)
الذخيعة االسالمية والقؾانيؽ الجولية والؾطشية، مجمة كمية التخبية االساسية لمعمؾم التخبؾية 

 166-162، ص6222 ،جامعة بابل ،كانؾن االول ،12ع  ،واالندانية
(2) p213 ،crime and justice, Clemens bartolias.  

 ،2دراسة مقارنة، ط جالة الجشائية ومشع الجخيسة، العد. دمحم االميؽ البذخي نقال عؽ 
 .66ص ،2997،الخياض
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ٚقس مت  ,(1)خصٛصا اجملين عًٝ٘ ايصٟ اصبح ي٘ َها١ْ ٫ تكٌ ا١ُٖٝ عٔ َها١ْ غًط١ ا٫تٗاّ
تًو املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ اييت تسٚض يـ باْٗا "َٔ قبٌ ايؿطزنٕٛ ٚازٚ تعطٜـ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥

بني اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ اٚبني املسعٞ ٚاملسع٢ عًٝ٘ ٚؾكا يكٛاعس ايب١٦ٝ ٚتٓعِٝ ا٫دطا٤ات 
نٌ (2)اؾٓا١ٝ٥ عٝح ٜٓاٍ نٌ ططف سكٛق٘ املٓاغب١ ٚبايتػاٟٚ يف كتًـ َطاسٌ ايٓعاع "

ا٫ع٬ٕ ايصازض َٔ اؾُع١ٝ ايعا١َ  يٝأتٞ ,ٖ٪٤٫ ايباسجني اغتعًُٛا َصطًح اجملين عًٝ٘
يٝعطٞ اعتباض َٚطنع يًُتططضٜٔ َٔ اؾطمي١ ٚٚضع قٛاعس تتعًل  1987يٮَِ املتشس٠ 

قس مت تؿهٌٝ ؾطٜل عٌُ َعين ,  ٚ(3)عكٛم املتططض َٚٓٗا ايٛصٍٛ اىل )ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥(
ًص يف تعًٝك٘ ايٓٗا٥ٞ , خيف اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٫َطٜه١ٝ نًٝباتطٜوبطشاٜا اؾطمي١ بط٥اغ١ 

إىل ٚدٛز خًٌ خطري بني سكٛم املتُٗني اؾٓا٥ٝني ٚسكٛم ضشاٜا اؾطمي١.   1982يعاّ 
ُْٚعط إىل ٖصا اـًٌ يف ايتٛاظٕ ع٢ً أْ٘ نبري يسضد١ إٔ ؾطٜل ايعٌُ اقرتح تعس٬ًٜ ع٢ً 

تُع زغتٛض اي٫ٜٛات املتشس٠ ملٓح ضشاٜا اؾطمي١ "اؿل يف إٔ ٜهْٛٛا ساضطٜٔ ٚإٔ ُٜػ
 ايتكطٜط أز٣ إىل اْتؿاض ٚإإيِٝٗ يف مجٝع املطاسٌ اؿامس١ يإلدطا٤ات ايكطا١ٝ٥", 

 .(4)ايسٚي١ تؿطٜعات سكٛم ايطشاٜا ع٢ً َػت٣ٛ

اؾطمي١, ثِ  ٚقس اصسضت اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٫َطٜه١ٝ قإْٛ محا١ٜ املتططضٜٔ َٔ
 .(5)اداظ ايهْٛهطؽ قإْٛ ضشاٜا اؾطمي١

 

                                                      

ميو "دور السجشى ع ،, دمحم حديؽ الحسجاني , أسامة أحسج دمحم( لسديج مؽ التفريل راجع2)
 ، 6226سشة،31م،27ع،الخافجيؽ لمحقؾق  ،"-دراسة مقارنة-أثشاء سيخ الجعؾى الجدائية 

 122ص

(2) Alfred chon and udolf  grey, criminal justicesystem and process, 

London,1985,p215. 

 .229-221د. دمحم االميؽ البذخي، مرجر سابق، ص (1)

(4) Dean Gkilpatrick k, David Beatty , and Susan smith Hawley,  op . 

cit p1  
  .229-221، صمرجر سابقد. دمحم االميؽ البذخي،  (3)



 االرىاب في السؾصلالعجالة الجشائية التفاعمية دراسة حالة ضحايا 

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24) 

77 

 نًٝباتطٜوتٓػار ايتذطب١ اييت قاّ بٗا ؾطٜل ايعٌُ  بط٥اغ١ بٗصا ساٍٚ ايباسح اغ
يف  2009قٞ ٖصا ايًؿغ عاّ ا,سٝح اقط املؿطع ايعط(1)قس اغتدسّ ايباسح َصطًح ايطش١ٝٚ

 ٚاملتعًل بتعٜٛض ضشاٜا ا٫ضٖاب ٚاملتططضٜٔ َٔ ايعًُٝات ايعػهط١ٜ. 20ايكإْٛ ضقِ 

 , ٚإ ؼكٝل (2)ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١ تٗسف اىل ؼكٝلاشٕ 
عس ١َُٗ ايٓعاّ  ؾكط بعس ظٗٛض ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ ٜايعساي١ اؾٓا١ٝ٥  مل 

بٗصا اصبشت  ,)ٚاييت تسعٛ اىل ظز اـصّٛ َِٚٓٗ ايطشاٜا يف ازاض٠ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥(
عين )قٝاّ املػ٪ٚيني عٔ ايٓعاّ ٚإ عسّ ايتؿاعٌ ٜ ,١ اؾٓا١ٝ٥ يًٓعاّ ٚسسٖا ٫ تهؿٞايعساي

  .(3)اؾٓا٥ٞ ٚايكطا٥ٞ بتجبٝط ععمي١ ايطشاٜا ٚعسّ تؿذٝعِٗ ع٢ً َتابع١ قطاٜاِٖ(

كابٌ بايتؿاعٌ  َٔ ايطشاٜا ٖٚصا ٜكٛزْا تايعساي١ اؾٓا١ٝ٥  يًٓعاّ ٫بس إ بٗصا إ 
 (بني ايٓعاّ ٚايطش١ٝتبازي١ٝ –اىل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ايتؿاع١ًٝ ٖٚٞ ايعساي١ املؿرتن١ )تؿاع١ًٝ 

إ ٖصا  ٚيٝؼ ١َُٗ ايٓعاّ ؾكط, ٭ْ٘ َُٗا ناْت دس١ٜ ايٓعاّ يف ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ا٫

                                                      

الزحية والسجشي عميو واعتبار مرظمح الزحية اوسع مؽ  ( ولسديج مؽ التفريل عؽ2)
حيث يسكؽ تعخيف الزحية ىؾ )مؽ وقعت عميو الجخيسة وكان مرظمح السجشي عميو 

ىشاك اعتجاء عمى السرمحة التي حساىا السذخع اومؽ اصابو ضخر نتيجة ىحا االعتجاء 
ى سالؼ دمحم الؾاقع عمى ىحه السرمحة، وان لؼ يقع عميو االعتجاء( راجع د. ىج

/ مجمة كمية الحقؾق  ،االطخقجي، رؤيا في الحساية الجدائية االجخائية لزحايا االرىاب
 22، ص6262، اب 61/6جامعة الشيخيؽ،م

مجمة كمية القانؾن  ( د. احسج مرظفى عمي، العجالة الجشائية في قيج الذكؾى الخاصة،6)
 113، ص6222، سشة 27العجد , 3لمعمؾم القانؾنية والدياسية، جامعة كخكؾك, السجمج 

 :( التفاعل مع نغام العجالة الجشائية عمى السؾقع االلكتخوني1)
      Noor-book.com/tag/  6262/  62/1تاريخ الديارة. 

ويعج مؾضؾع العجالة التفاُعمّية أحج أنؾاع العجالة التشغيسّية، وحقاًل مؽ حقؾليا السيسة، 
في السشغسات لتأثيخه البّيؽ عمى سالمة األداء  ويمعب دورا ميسا في الشذاط اإلداري 

يد اإلداري وحيؾيتو، ويقرج بالعجالة التفاعمّية: )ىؾ حخص االدارة العامة عمى تعد 
 :( مشذؾر عمى السؾقع االلكتخونيالذعؾر بالعجالة بيؽ السؾعفيؽ

http//mawdoo3 .com6262/  62/1. تاريخ الديارة. 
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ٚؼكٝل ٖصا ايتؿاعٌ بني  ,ٜهؿٞ َامل ٜهٔ ٖٓاى تؿاعٌ َٔ قبٌ ايطش١ٝ ػاٙ ٖصٙ ايعساي١ ٫
ضأ٣  ٝٗاؼ قاّ ايباسح بٛضعٗا حيسز ؾٝ َٚكاٜريايطش١ٝ ٚ ايٓعاّ ٜتِ َٔ خ٬ٍ َعاٜ

 ,قطا١ٝ٥( يف ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ,تٓؿٝص١ٜ ,ايطشاٜا بػًٛى ايٓعاّ )غًط١ تؿطٜع١ٝ
ٚضأٟ ايطشاٜا عٔ َس٣ ضغبتِٗ يف املؿاضن١ يف ادطا٤ات ايٓعاّ يتشكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ 

بٗصا مت اختٝاض ع١ٓٝ  ,ٚاييت تػاعس ع٢ً ؼكٝل ايتؿاعٌ َع ايٓعاّ يف ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥
 .)ضشاٜا ا٫ضٖاب يف املٛصٌ( ٚتطبٝل ٖصٙ املعاٜري ٚ املكاٜٝؼ عًِٝٗ

 ٚقس اٖتس٣ ايباسح بؿهط٠ ايتؿاعٌ ٚضطٚض٠ ظز ايطش١ٝ بٓعاّ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ 
: )٫ٚ تكتًٛا ايٓؿؼ اييت سطّ اهلل إ٫ باؿل َٚٔ قتٌ َعًَٛا ؾكس قٛي٘ تعاىلَٔ ؾطعا 

 .(1)٘ نإ َٓصٛضا(دعًٓا يٛيٝ٘ غًطاْا ؾ٬ ٜػطف يف ايكتٌ اْ

 االول املبحث
 تقيين سلىك النظام يف حتقيق العذالة اجلنائية

 ,إ ١َُٗ ايٓعاّ )غًط١ تؿطٜع١ٝٚ ,بايع١ًُٝ ايػ١ًٗ تايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ يٝػ
ٚإ ايطشاٜا حيتادٕٛ اىل ايجك١ يف ع١ًُٝ ؼكٝل  ,ؼكٝل ٖصٙ ايعساي١ ٚقطا١ٝ٥( ,تٓؿٝص١ٜٚ

بٌٝ قٝاؽ َػت٣ٛ ثكتِٗ طًب ايباسح َٔ ع١ٓٝ ايبشح تكِٝٝ ٚيف غ ,(2)ايـعساي١ اؾٓا١ٝ٥ 
ضضا ايطش١ٝ بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ يػًٛى ايٓعاّ ٚبٗصا غٝتِ عطض تكِٝٝ غًٛى ايػًط١ 

ٚتكِٝٝ غًٛى ايػًط١ ايكطا١ٝ٥  َٔ ٚد١ٗ ْعط  ,ايتؿطٜع١ٝ ٚتكِٝٝ غًٛى ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ
 .ايطشاٜا

 املطلة االول 
 عية تقيين سلىك السلطة التشزي 

ٜتِ قٝاؽ غًٛى ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ َٔ خ٬ٍ ضضا ايطش١ٝ بعساي١ ايٓصٛص 
 نُا ٜأتٞ:  تٝذ١ؾهاْت ايٓ ,ايكا١ْْٝٛ ٚنؿا١ٜ ايتعٜٛض

 
                                                      

  11( سؾرة االسخاء/اية 2)
(2) Dean Gkilpatrick k, David Beatty , and Susan smith Howley , op. 

cit   ,p6 .  
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 ( ضضا ايطشاٜا بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ يػًٛى ايػًط١ ايتؿطٜع1١ٝدسٍٚ )

 ت
 

 

 غًٛى ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ
 

 

املتٛ غري ضاٍض ضاٍض
غط 

 املطدح

ايٛظٕ 
ايٓػيب 

% 

٫مطاف ا
   املعٝاضٟ

 ايٓػب١ % ايتهطاض ايٓػب١% ايتهطاض

ٌٖ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ناؾ١ٝ  -1
 ؿُا١ٜ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥

390 80.41 95 19.58 0.80 80.41 0.88 

2
- 

 0.79 80.41 0.80 19.58 95 80.41 390 ٌٖ ايتعٜٛض نإ ناؾًٝا

 

ا بػًٛى ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ َٔ سٝح ٖٚصا اؾسٍٚ ٜسٍ ع٢ً إ ايطشاٜا يسٜٗا ضض 
عساي١ ايٓصٛص ٚنؿا١ٜ ايتعٜٛض )ٖٚصا َٔ َٓعٛض ايطشاٜا(, ٜٚعتكس ايباسح إ ادابات 
ايطشاٜا ناْت غري زقٝك١ اىل سس نبري بػبب ايؿعٛض با٫َتٓإ يًٓعاّ ايصٟ اْكصٖا َٔ 

ح نإ بطـ تٓعِٝ ايسٚي١ ا٫غ١َٝ٬ ٚبػبب ايٛضع ا٫قتصازٟ املتسْٞ يًطشاٜا عٝ
 ايؿعٛض بايطضا َٛدٛز

بايطغِ َٔ عسّ ٚدٛز ايتٓاغب بني ايتعٜٛض ٚبني ايططض ايصٟ ؿل بايطشاٜا 
يػ١ٓ  57ؾكإْٛ تعٜٛض املتططضٜٔ َٔ دطا٤ ايعًُٝات اؿطب١ٝ ٚ ايعًُٝات ا٫ضٖاب١ٝ ضقِ 

ٖصٙ ايًذإ ؼُٞ ايطش١ٝ َٔ إ ٜػتػطم  (1)نؿٌ ايتعٜٛض يًطشاٜا َٔ خ٬ٍ ؾإ  2015
ا٫ اْ٘ َٔ ٚد١ٗ ْعط  ,يف احملانِ غًب ايكطاٜاتطًبٗا اتاييت ا٫دطا٤ات  ا ط٬ٜٛ يفٚقت

)ْعاّ ايعساي١  ايباسح ٜعترب ايتعٜٛض غري ناٍف نُا ْ٪ٜس َا تٛصٌ ايٝ٘ اسس ايباسجني بإ
نُا اْ٘ مل  ,َتهاٌَ ٚشيو ٭ْ٘ خص ايعطاقٝني زٕٚ ا٫داْب بايتعٜٛض اؾٓا١ٝ٥ ؾٝ٘ غري
نُا مل ٜؿط اىل ا٫ضطاض  ,ؾٝٗا ايًذ١ٓ بايطز ٖٚصا ٜ٪زٟ اىل ايتأخط يف ايبت   حيسز َس٠ تًتعّ

املع١ٜٛٓ اييت تصٝب ايطش١ٝ, ٫ٚ ٜٛدس َٛقع ايهرتْٚٞ يًتٛاصٌ َٚعطؾ١ ايٓكط١ اييت 

                                                      

( مؽ قانؾن تعؾيض الستزخريؽ مؽ جخاء العسميات الحخبية و العسميات  1-1( السؾاد )2)
 .6223لدشة  37االرىابية رقؼ 
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. يف سني عٓسَا ادطٟ َجٌ ٖصا ايتكِٝٝ َٔ قبٌ اي٫ٜٛات املتشس٠ (1)ٚصًت ايٝٗا ايكط١ٝ(
شاٜا اي٫ٜٛات شات اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ اؾٝس٠ ؿكٛم ايطشاٜا بني ض 1992ا٫َطٜه١ٝ غ١ٓ 

يًطشاٜا    . ٜٚعتكس ايباسح إ شيو ٜعٛز اىل ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ(2)اعطٛا ايٓعاّ تكُٝٝات غًب١ٝ
% َٔ اؾطاز ايع١ٓٝ حيًُٕٛ ؾٗاز٠ داَع١ٝ ا٫ إ شيو ٫  68.8يف املٛصٌ ع٢ً ايطغِ َٔ إ 
َٚٔ ٖٓا تعٗط ضطٚض٠  .يكا١ْْٝٛ اييت تػاعسِٖ يف ؾِٗ سكٛقِٜٗعين اِْٗ ميتًهٕٛ ايجكاؾ١ ا

ٚدٛز دٗات متتًو ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ متجٌ ايطشاٜا ٚتبصطِٖ عكٛقِٗ املٓصٛص عًٝٗا يف 
 .ايكإْٛ ٚاؿكٛم اييت ٜؿرتض املطايب١ بٗا ٚايٓص عًٝٗا يف ايتؿطٜعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

يض في ( د. خميفة ابخاهيؼ  عؾدة التسيسي ونؾر صباح  ياسخ، اجخاءات وطبيعة التعؾ 2)
نغام العجالة الجشائية، مدتل مؽ رسالة ماجدتيخ حقؾق االندان والحخيات العامة، كمية 

جامعة ديالى، مشذؾر في مجمة العمؾم القانؾنية والدياسية،  –القانؾن والعمؾم الدياسية 
 .62-61، ص6227، جامعة ديالى، سشة 2،م6ع

(2) Dean Gkilpatrick k, David Beatty , and Susan smith Howley op. cit 

, p13 
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 املطلة الثاني
 تقيين سلىك السلطة القضائية

غًٛى ايػًط١ ايكطا١ٝ٥ ٜتِ َٔ خ٬ٍ ضضا ايطشاٜا بعساي١ ا٫سهاّ  قٝاؽ
 ٚغطع١ ا٫دطا٤ات ٚنُا ٜأتٞ : ,ايكطا١ٝ٥ ايصازض٠ َٚس٣ ْعا١ٖ احملان١ُ

 ( ضضا ايطشاٜا يػًٛى ايػًط١ ايكطا2١ٝ٥دسٍٚ )

املتٛغط  غري ضاٍض ضاٍض غًٛى ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ت
 املطدح

ايٛظٕ 
 ايٓػيب

ا٫مطاف 
 ايٓػب١% ايتهطاض ايٓػب١% ايتهطاض املعٝاضٟ

1-  

 

ٌٖ ا٫دطا٤ات املتدص٠ ناْت 
 غطٜع١ ٚناؾ١ٝ  

401 82.68 84 17.31 0.82 82.6
8 

0.77 

 86.59 0.86 13.40 65 86.59 420 دٗٛز ايكبض ع٢ً اؾاْٞ -2

 

0.79 

 

3
- 

اب٬ؽ اغط ايطشاٜا عٔ ايتكسّ يف 
ايكط١ٝ ٚعٔ املسخ٬ت يف 

 ايكط١ٝ

418 86.18 67 13.81 0.86 86.1
8 

0.71 

 خسَات ايسعِ يًطشاٜا -4

 

 

413 85.15 72 14.84 0.85 85.15 0.74 
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ضضا بػًٛى ايػًط١ ايكطا١ٝ٥ يف ايعطام  ِٖٚصا اؾسٍٚ ٜسٍ ع٢ً إ ايطشاٜا يسٜٗ  
ٖٚصا ا٫َط  (1)َٔ سٝح عساي١ ا٫سهاّ ايكطا١ٝ٥ ْٚعا١ٖ احملان١ُ ٚغطع١ ا٫دطا٤ات املتدص٠ 

تٓس ٭غؼ ٚاقع١ٝ اش إ اغًب ايكطاٜا تػتػطم ٚقتا ط٬ٜٛ يف ا٫دطا٤ات, ا٫ إ قس ٫ ٜػ
شيو ٫ ٜٓؿٞ  سكٝك١ ؾعٛض ٖصٙ ايع١ٓٝ َٔ ايطشاٜا  ػاٙ ايػًط١ ايكطا١ٝ٥, يف سني يف 

%( َٔ ايع١ٓٝ ؾعطٚا بػطع١  75بعض  اي٫ٜٛات ا٫َطٜه١ٝ  شات اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ اؾٝس٠)
 )2(ايكطا١ٝ٥ عطٚا بعساي١ ا٫سهاّ %( ؾ 66ٚ ) ,ا٫دطا٤ات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      

الدخعة ضسانة مؽ ضسانات التحقيق مالؼ يكؽ التخيث لغخض تحقيق العجالة مثل  (2)
ؽ، وقج نص قانؾن  حساية حقؾق ضحايا الجخيسة في الؾاليات يالؾصؾل الى بقية االرىابي

  .الستحجة االمخيكية الى ىحا الحق
The Crime Victims Protection Act in the United States of America has 

this right 3771 , U. SA , 18 ,United stated states Deparment of Justices, 

p1-2 . 
(2) Dean Gkilpatrick k, David Beatty , and Susan smith Howley, op. 

cit, p13  
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 املطلة الثالث
 تقيين سلىك السلطة التنفيذية

, (2)َٔ دٗس بايكبض ع٢ً اؾاْٞ ؾُٝا تبصي٘ (1)ٜتُجٌ غًٛى ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ
ٚاب٬ؽ اغط ايطشاٜا عٔ  ,ٚغطع١ اؽاش َجٌ ٖصٙ ا٫دطا٤ات ,ٚتكسِٜ خسَات ايسعِ يًطشاٜا

 :ٚ املساخ٬ت ؾٝٗا ٚنُا ٜأتٞكط١ٝ ايتكسّ يف اي

 

 

 

 

 

 

                                                      

دعاء ( التحخي واالستجالل في العخاق يقؾم بو اعزاء الزبط القزائي تحت اشخاف اال2)
عبج الكخيؼ السعيشي " ضسانات الستيؼ في مخحمة  لسديج مؽ التفريل راجع احسج العام.

(، مجمة التذخيع والقزاء عمى السؾقع االلكتخوني  ة في التذخيع العخاقيقبل السحاكس
http/www.krjc.org ،  ومأمؾري الزبط القزائي في ، 61/1/6262تاريخ الديارة

االجخاءات الجدائية لسديج مؽ التفريل راجع د. راشج بؽ  مؽ قانؾن  (12عسان السادة )
مجمة  حقؾق الستيؼ في مخحمة ما قبل السحاكسة في التذخيع العساني، حسج البمؾشي،

 ،ومأمؾر الزبط القزائي في مرخ،27ص 6221الحقؾق، جامعة عيؽ شسذ،مرخ،
السحاكسات  والزابظة العجلية في االردن د. مسجوح خميل البحخ، مبادئ قانؾن اصؾل

 .291،ص2991، دار الثقافة لمشذخ، عسان 2الجدائية،ط
بححححاتيؼ . لسديحححج مححححؽ ( الزححححية يستمحححػ الحححححق فحححي دقحححة أداء اعزححححاء الزحححبط القزحححائي لؾاج6)

 ،2ط دمحم عبححج السحدححؽ سححعجون، الحسايححة القانؾنيححة لزحححايا الجخيسححة، د.التفرحيل راجححع 
 .122ص ،6227لبشان مذؾرات الحمبي،
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 ( ضضا ايطشاٜا بػًٛى ايػًط١ ايتٓؿٝص3١ٜدسٍٚ )

املتٛغط  غري ضاٍض ضاٍض غًٛى ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ت

 املطدح
ايٛظٕ 
 ايٓػيب

ا٫مطاف 
ايٓػب١ ايتهطاض املعٝاضٟ

% 
ايٓػب١ ايتهطاض

% 

1-  

 

ٌٖ ا٫دطا٤ات املتدص٠ 
 ناْت غطٜع١ ٚناؾ١ٝ  

401 82.6
8 

84 17.31 0.82 82.68 0.77 

 86.59 0.86 13.40 65 86.59 420 دٗٛز ايكبض ع٢ً اؾاْٞ -2

 

0.79 

 

اب٬ؽ اغط ايطشاٜا عٔ  -3
ايتكسّ يف ايكط١ٝ ٚعٔ 

 املسخ٬ت يف ايكط١ٝ

418 86.1
8 

67 13.81 0.86 86.18 0.71 

 خسَات ايسعِ يًطشاٜا -4

 

 

413 85.15 72 14.84 0.85 85.15 0.74 

اؾسٍٚ ٜبني إ ايطشاٜا ٜعتربٕٚ غًٛى ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ دٝس دسًا ٚإ ٖٚصا 
ٚإ  ,ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يف ايعطام تتُجٌ باؾٝـ ٚادٗع٠ ايؿطط١ ٚدٗاظ َهاؾش١ ا٫ضٖاب

تؿٌُ  ق٣ٛ ا٭َٔ ايساخًٞ بٗا ؽتصا٫دطا٤ات اييت قاَت بٗا ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚاييت 
اؾطا٥ِ, ٚتعكٝب َطتهبٝٗا, ٚايكبض  اضتهاباخًٞ, َٚٓع ايس احملاؾع١ ع٢ً ايٓعاّ ٚا٭َٔ)

عًِٝٗ, ٚايكٝاّ باملطاقب١ املكتطا٠ هلا, ٚمحا١ٜ ا٭ْؿؼ ٚا٭َٛاٍ, ٚمجع املعًَٛات املتعًك١ 
بأَٔ ايسٚي١ ايساخًٞ ٚغٝاغتٗا ايعا١َ, ٚضُإ تٓؿٝص ايٛادبات اييت تؿطضٗا عًٝٗا ايكٛاْني 
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غري َٓصٛص عًٝٗا يف  َٔ خسَات ايسعِ يًطشاٜاى ايهجري ا٫ إ ٖٓا .(1)ٚا٭ْع١ُ(
ٚع٢ً ( 2)باغتجٓا٤ املع١ْٛ ايكطا١ٝ٥تؿطٜعات تهؿٌ تٛؾري  ٖصٙ اـسَات ٚمبٛدب ايكإْٛ 

ايطغِ َٔ شيو نإ ٖٓاى ضضا بػًٛى ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚباـسَات اييت قسَتٗا يًطشاٜا 
 .املػاعس٠ يًطشاٜاغٛا٤ ناْت تسخٌ ضُٔ ٚادباتٗا اٚ قاَت بٗا بساؾع ايػري٠ ٚ

 بٗصا تبني يًباسح إ ضضا ايطشاٜا بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ يػًٛى ايٓعاّ ناْت نُا ٜأتٞ :

 ( ضضا ايطشاٜا بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ يػًٛى ايٓعا4ّدسٍٚ )

املتٛغط  غري ضاٍض ضاٍض غًٛى ايٓعاّ ت
 املطدح

ايٛظٕ 
 ايٓػيب

ا٫مطاف 
 %ايٓػب١ ايتهطاض ايٓػب١% ايتهطاض املعٝاضٟ

1-  

 

ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ناؾ١ٝ ؿُا١ٜ 
 ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥.

390 80.41 95 19.58 0.80 80.41 0.88 

 0.82 80 0.8 20 97 80 388 ا٫سهاّ اييت صسضت عازي١ -2

 0.79 80.41 0.80 19.58 95 80.41 390 ايتعٜٛض نإ ناؾًٝا -3

ا٫دطا٤ات املتدص٠ ناْت غطٜع١  -4
 ٚناؾ١ٝ.

401 82.68 84 17.31 0.82 82.68 0.77 

 0.79 86.59 0.86 13.40 65 86.59 420 ايكبض ع٢ً اؾاْٞدٗٛز  -5

اب٬ؽ اغط ايطشاٜا عٔ ايتكسّ يف  -6
 ايكط١ٝ ٚعٔ املسخ٬ت يف ايكط١ٝ 

418 86.18 67 13.81 0.86 86.18 0.71 

 0.89 82.88 0.82 17.11 83 82.88 402 ْعا١ٖ احملانُات -7

 0.78 84.32 0.84 15.67 76 84.32 409 ا٤اتغطع١ ا٫دط -8

 0.74 85.15 0.85 14.84 72 85.15 413 خسَات ايسعِ يًطشاٜا -9

 0.79 83.18 0.82 ايٛغٝط اؿػابٞ 

                                                      

 .2912لدشة 272( قانؾن واجبات رجال الذخطة في مكافحة الجخيسة وقؼ 2السادة ) (2)
 العخاق. 2929لدشة  11( قانؾن السخافعات السجنية رقؼ 691/2الساد ة) (6)
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 .ضضا ايطشاٜا بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ يػًٛى ايٓعاّ( اىل 1تؿري بٝاْات ايؿهٌ ضقِ )

  ايؿهٌ َٔ اعساز ايباسح

( إ ادابات ايع١ٓٝ يبعس )ضضا ايطشاٜا بايعساي١ 1ٜٛضح اؾسٍٚ ٚايؿهٌ ضقِ )
اؾٓا١ٝ٥ يػًٛى ايٓعاّ( ناْت َتؿاٚت١ بني )ضاٍض ٚغري ضاٍض( مبتٛغط سػابٞ َطدح 

( مما ٜسٍ إ ادابات 0.79( ٚبامطاف َعٝاضٟ )83.18( ٚبٛظٕ ْػيب قسضٙ )0.82قسضٙ )
ا ٜسٍ ع٢ً إ ايع١ٓٝ يسٜٗا ضض٢ بسضد١ نبري٠ دسًا ع١ٓٝ ايبشح َتذاْػ١ اىل سس دٝس مم

ٜٚط٣ ايباسح إ ٖصا ا٫غتٓتاز قس ٜهٕٛ كايؿًا يًشكٝك١  .بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ يػًٛى ايٓعاّ
٫ٕ اغًب خسَات ايسعِ  .ٚؼهُ٘ ظطٚف ٬َٚبػات اساطت بايع١ٓٝ َٛضٛع ايسضاغ١

 ٜٓؿٞ ؾعٛض ايطضا بػًٛى ايٓعاّ ا٫ إ شيو ٫ .يًطشاٜا مت تكسميٗا َٔ املٓعُات ايسٚي١ٝ
بٗصا ٜط٣ ايباسح ضطٚض٠ ايٓص ع٢ً خسَات  . ٚشيو يتدًصِٗ َٔ بطـ ايسٚي١ ا٫غ١َٝ٬

 .ايسعِ يًطشاٜا ٚتأٜٝس ايطش١ٝ عصٛي٘ ع٢ً ٖصٙ اـسَات

 املبحث الثاني
 ةسلىك الضحايا يف حتقيق العذالة اجلنائي

ؿاضنتِٗ يف ا٫دطا٤ات ١ٝ ع٢ً َس٣ َٜعتُس غًٛى ايطشاٜا يف ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا٥  
ٚاع٬َِٗ ٚبؿهٌ قاْْٛٞ عكٛقِٗ يًُطايب١ بٗا يف ساي١ عسّ  ,ا٫غتُاع ايٝٗااؾٓا١ٝ٥ ٚ
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ٚدٛز ٖصٙ اؿكٛم بٗصا غٝتِ قٝاؽ ضأ٣ ضشاٜا ا٫ضٖاب يف املٛصٌ عٔ َس٣ اعتكازِٖ 
ساي١ اؾٓا١ٝ٥ ٚاييت بأ١ُٖٝ َؿاضنتِٗ يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚ ايكطا١ٝ٥ ٚايتؿطٜع١ٝ يف ؼكٝل ايع

َٔ ؾاْٗا إ تٓكٌ ايطشاٜا َٔ َطس١ً ايطضا اىل َطس١ً ا٫سػاؽ بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ٚغٝتِ 
 .شيو َٔ خ٬ٍ َكاٜٝؼ قاّ ايباسح بٛضعٗا

 املطلة االول
 التفاعل هع السلطة التشزيعية  

ٚتتشكل ٖصٙ املؿاضن١ َٔ خ٬ٍ بٝإ َس٣ ا١ُٖٝ اع٬َِٗ ٚبؿهٌ قاْْٛٞ 
ٚضطٚض٠  ,ٔ خ٬ٍ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اييت تًعّ ايػًطات بإب٬غِٗ عكٛقِٗعكٛقِٗ َ

ٚيس٣ اغتط٬ع اضا٤ ايطشاٜا عٔ ضطٚض٠ اع٬َِٗ ٚبؿهٌ  ,ايٓص عًٝٗا بٓصٛص قا١ْْٝٛ
 ٚضطٚض٠ ايٓص عًٝٗا ناْت ايٓتٝذ١ نُا ٜأتٞ : ,قاْْٛٞ عكٛقِٗ

 ( ٜبني ؼًٌٝ ؾكطات احملٛض ايجا7ْٞدسٍٚ )

 ؿهٌ قاْْٛٞ عكٛقِٗ ٚضطٚض٠ ايٓص عًٝٗااع٬ّ ايطشاٜا ٚب

اع٬ّ ايطشاٜا ٚبؿهٌ  ت
 قاْْٛٞ عكٛقِٗ 

 َِٗ دسًا

 

 

املتٛ غري َِٗ َِٗ 
غط 

 املطدح

ايٛظٕ 
ايٓػيب

% 

ا٫مطاف 
 املعٝاضٟ

ايٓػب١ ايتهطاض
% 

ايٓػب١ ايتهطاض
% 

ايٓػب١ ايتهطاض
% 

1-  

 

 0.73 84.87 2.54 10.10 49 25.15 122 64.74 314 تٛؾري خسَات يًطشاٜا

سل يف ٚدٛز َٔ ميجٌ  -2
 ايطشاٜا 

299 61.64 123 25.36 63 12.98 2.48 82.88 0.69 
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سل يف َٓاقؿ١ ايكط١ٝ َع  -3
 املسعٞ ايعاّ.

316 65.15 104 21.44 65 13.40 2.51 83.91 0.71 

سل ايطش١ٝ يف تكسِٜ  -4
 َصنط٠ ٜبني تأثطٙ باؾطمي١ 

318 65.56 108 22.26 59 12.16 2.53 84.46 0.84 

سل ايطش١ٝ بتكسِٜ ضأٜ٘ يف  -5
 دًػ١ ا٫ؾطاز ايؿططٞ 

303 62.47 118 24.32 64 13.19 2.49 83.09 0.68 

 0.73 83.842 2.51 املتٛغط اؿػابٞ 
اع٬ّ ايطش١ٝ ٚبؿهٌ قاْْٛٞ عكٛقِٗ اىل ا١ُٖٝ  (4تؿري بٝاْات ايؿهٌ ضقِ )

 .ٚضطٚض٠ ايٓص عًٝٗا

 ايؿهٌ َٔ اعساز ايباسح

 ٬َسع١: ضأٜ٘ يف اؾسٍٚ تصشح يطؿًا

: ٜبني اؾسٍٚ ٚايطغِ اع٬ٙ إ ايطشاٜا ٜطٕٚ ا١ُٖٝ عًُِٗ باؿكٛم ٚضطٚض٠ ايٓص ٬َسع١
 .عًٝٗا َٔ قبٌ املؿطع

ٚإ اؾسٍٚ اع٬ٙ ٜٛضح إ ادابات ايع١ٓٝ يبعس )اع٬ّ ايطش١ٝ ٚبؿهٌ قاْْٛٞ 
( 2.51ٚت١ بني )َِٗ دسًا َِٚٗ ٚغري َِٗ( مبتٛغط سػابٞ قسضٙ )عكٛقِٗ( ناْت َتؿا
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( مما ٜسٍ إ ادابات ع١ٓٝ ايبشح 0.73( ٚبامطاف َعٝاضٟ )83.84ٚبٛظٕ ْػيب قسضٙ )
 : َٞتذاْػ١ اىل سس دٝس ٚبايتايٞ ميهٔ اغتد٬ص َا ًٜ

( ٚبٛظٕ ْػيب 2.54ٜػاٟٚ ) املتٛغط املطدح يًعباض٠ ا٫ٚىل يف احملٛض ايجاْٞ -1
%( )دٝس دسًا( ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إ ع١ٓٝ ايبشح انست ع٢ً ضطٚض٠ تٛؾط خسَات 84.87)

 يًطشاٜا 

ٚبٓػب١ نبري٠ دسًا إ مجٝع صٛض اـسَات اييت قسَٗا اؾٝـ ٚا٫دٗع٠ ايؿطط١ ٚ 
طٜعات َهاؾش١ ا٫ضٖاب يف ايعطام ناْت بساؾع ا٫خ٬م اييت متتًهٗا ا٫دٗع٠ زٕٚ ٚدٛز تؿ

 (1)تًعّ بٗصٙ اـسَات ٜٚ٪نس ايباسح َا تٛصٌ ايٝ٘ َ٪متط ا٫ططاف يف اتؿاق١ٝ ا٫َِ املتشس٠
 .ملهاؾش١ اؾطمي١ إ تهٕٛ ٖصٙ ايرباَر اـاص١ بتكسِٜ خسَات قا١ُ٥ ع٢ً اغاؽ ايتؿطٜع

( ٚبٛظٕ 2.48املتٛغط املــطدح يًعـــباض٠ ايجا١ْٝ يف املــشٛض ايجاْٞ ٜػـــاٟٚ ) -2
%( )دٝس دسًا( ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إ ع١ٓٝ ايبشح انست ع٢ً اؿل يف ٚدٛز  82.88ـيب )ْػــ

ٚمت متجٌٝ ضشاٜا ا٫ضٖاب مبُجٌ عٔ زا٥ط٠ ايؿٗسا٤ يف   ,َٔ ميجٌ ايطشاٜا ٚبسضد١ نبري٠
قإْٛ تعٜٛض املتططضٜٔ َٔ ايعًُٝات اؿطب١ٝ ٚ ايعًُٝات ا٫ضٖاب١ٝ ضقِ  ,َ٪غػ١ ايؿٗسا٤

ٚيف  ,2016يػ١ٓ  27ايتعسٌٜ ا٫ خري ضقِ  2015يػ١ٓ  57بكإْٛ ضقِ  املعسٍ 2009يػ١ٓ  20
 (2)ايتؿطٜعات اؿسٜج١ ٜتِ ايتُجٌٝ َٔ اؾُعٝات

( ٚبٛظٕ ْػيب 2.51املتٛغط املطدح يًعباض٠ ايجايج١ يف احملٛض ايجاْٞ ٜػاٟٚ ) -3
ٓاقؿ١ %( )دٝس دسًا( ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إ ادابات ع١ٓٝ ايبشح انست ع٢ً اؿل يف َ 83.91)

 .ايكط١ٝ َع املسعٞ ايعاّ ٚبٓػب١ عاي١ٝ

                                                      

/ 29مؤتسخ االطخاف في اتفاقية االمؼ الستحجة لسكافحة الجخيسة السشغسة عبخ الؾطشية،  (2)
 :مشذؾر عمى السؾقع .23، ص 6221اولى / 

 Coto/cop/WG. 2/2013/2 DISTI General. 19 August 2013 

، مشذؾرات 2د. دمحم عبج السحدؽ سعجون، الحساية القانؾنية لزحايا الجخيسة، ط  (6)
 .111-161، ص 6227لبشان  –الحمبي، بيخوت 
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( ٚبٛظٕ ْػيب 2.53املتٛغط املطدح يًعباض٠ ايطابع١ يف احملٛض ايجاْٞ ٜػاٟٚ ) -4
%( )دٝس دسًا( ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إ ادابات ع١ٓٝ ايبشح انست ع٢ً اؿل يًطش١ٝ يف 84.46)

 .تكسِٜ َصنط٠ ٜبني تأثطٙ باؾطمي١ ٚبٓػب١ نبري٠

( ٚبٛظٕ ْػيب 2.49طدح يًعباض٠ اـاَػ١ يف احملٛض ايجاْٞ ٜػاٟٚ )املتٛغط امل -5
ِ ٗ%( )دٝس دسًا( ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إ ادابات ع١ٓٝ ايبشح انست ع٢ً اؿل بتكسِٜ ضأ83.09ٜ)

 .يف دًػ١ ا٫ؾطاز ايؿططٞ ٚبٓػب١ عاي١ٝ

 املطلة الثاني
 التفاعل هع السلطة القضائية

يطشاٜا يف ا٫دطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ٚ يس٣ اغتط٬ع ايباسح عٔ ا١ُٖٝ َؿاضن١ ا
 : ٞا٫غتُاع ايٝٗا تبني يًباسح َا ٜأت

 ( َؿاضن١ ايطشاٜا يف ا٫دطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايكطا6١ٝ٥دسٍٚ )

َؿاضن١ ايطشاٜا يف  ت
 ادطا٤ات ايػًط١ ايكطا١ٝ٥

املتٛغط  غري َِٗ َِٗ  َِٗ دسًا
 املطدح

ايٛظٕ 
ايٓػيب

% 

ا٫مطاف 
 املعٝاضٟ

ايٓػب١ ايتهطاض
% 

ايٓػب١ يتهطاضا
% 

ايٓػب١ ايتهطاض
% 

1-  

 

قط١ٜٓ ايػُع )ا٫غتُاع اىل 
 ادطا٤ات احملان١ُ(

300 61.85 125 25.77 60 12.37 2.49 83.1
6 

0.72 

دسٚي١ احملان١ُ )يًتٛادس  -2
 اثٓا٤ احملان١ُ(

311 64.12 116 23.91 58 11.95 2.52 84.19 0.81 

3
- 

ا٫ط٬ع ع٢ً املؿاٚضات اييت 
 صٛص ايكط١ٝ ؼسخ غ

313 64.53 111 22.88 61 12.57 2.51 83.9
8 

0.66 
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 يف ا٫دطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايكطا١ٝ٥ اىل ا١ُٖٝ َؿاضن١ ايطشاٜا  (3تؿري بٝاْات ايؿهٌ ضقِ )

 ايؿهٌ َٔ اعساز ايباسح

 ٚميهٔ اغتد٬ص َا ٜأتٞ :

%( )دٝس دسًا( 83.16( ٚبٛظٕ ْػيب )2.49املتٛغط املطدح يًعباض٠ ا٫ٚىل ٜػاٟٚ ) -1
ٖٚصا ٜسٍ إ ع١ٓٝ ايبشح انست ع٢ً ا١ُٖٝ املؿاضن١ يف ا٫دطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايكطا١ٝ٥ َٔ 

ٚبٓػب١ عاي١ٝ ٚيًطش١ٝ يف ايكإْٛ  (2)ايتشكٝلٚ( 1)خ٬ٍ ا٫غتُاع اىل ادطا٤ات احملان١ُ
ا٫ (  3)تسٕٚ يف احملطط ايعطاقٞ سطٛض ادطا٤ات ايتشكٝل ٚ يًكاضٞ إ ميٓع شيو ٭غباب

ْص قاْْٛٞ ًٜعّ د١ٗ َع١ٓٝ بإع٬ّ ايطش١ٝ مبٛعس ادطا٤ ايتشكٝل يف سني  ساْ٘ ٫ ٜٛد

                                                      

(، لسديحححج محححؽ التفرحححيل راجحححع د. دمحم يحححق فحححي الحححجعؾى امحححام محكسحححة السؾضحححؾع( )وىحححؾ التحق2)
دار الثقافة لمشذخ والتؾزيحع، عسحان  ،2ط ؾن اصؾل السحاكسات الجدائية،صبحي نجؼ، قان

 .122، ص622
سحمظان الذحاوي، اصحؾل التحقيحق االجخامحي، وزارة  ( )وىي االجحخاءات التحي يتبعيحا السحقحق(6)

 .22ص التعميؼ العالي والبحث العمسي، جامعة بغجاد ،ب. ت،
 العخاقي  الشافح. –ئية ب( قانؾن اصؾل محاكسات جدا -/ أ37( السادة )1)
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ٚاغتهُا٫ هلصا  .(1)ْص املؿطع ايؿًػطٝين ع٢ً ٚدٛب اع٬ّ ايطش١ٝ مبٛعس ايتشكٝل
 ا٫دطا٤ ٚدب ؼسٜس 

يعطاقٞ ًٜعّ نصيو ٫ ٜٛدس ْص قاْْٛٞ يف ايتؿطٜع ا (2)قٌ اقا١َ اجملين عًٝ٘
قاضٞ ايتشكٝل بتبًٝؼ ايطش١ٝ بايكطاضات اييت مت اؽاشٖا بعس اْتٗا٤ ايتشكٝل ْٚ٪ٜس َا شٖب 

بإ شيو ْكص تؿطٜعٞ يعسّ اَها١ْٝ ايطش١ٝ َٔ اغتعُاٍ سك٘ يف ايطعٔ ( 3)ايٝ٘ ايبعض
 اَا ادطا٤ات احملان١ُ ؾكس ْص املؿطع ايعطاقٞ ,بٗصٙ ايكطاضات خ٬ٍ املس٠ احملسز قاْْٛا

سطٛض مجٝع ادطا٤ات احملان١ُ زاخٌ احمله١ُ ٚي٘  (4)ع٢ً تبًٝؼ ايطش١ٝ مبٛعس احملان١ُ
ٚيًطش١ٝ تكسِٜ ؾه٣ٛ اشا مل ٜتًلَ  (5)اٚ خاضدٗا غٛا٤ بؿهٌ ؾدص اٚ بٛنٌٝ عٓ٘

ا٫ إ عسّ سطٛضٙ بعس تبًٝػ٘ بؿهٌ قاْْٛٞ ٫  .(7)ٚبايٛقت املٓاغب (6)املعًَٛات بصيو
ايكا١ْْٝٛ املتدص٠ يف احملان١ُ ع٢ً إ ٜتِ ا٫خص بٓعط ا٫عتباض ٜ٪ثط ع٢ً صش١ ا٫دطا٤ات 

                                                      

قانؾن االجخاءات  71تقابميا السادة  ( قانؾن االجخاءات الجدائية الفمدظيشي،22السادة ) (2)
        2932لدشة 232السرخي رقؼ  

"دور السجشى عميو  , أسامة أحسج دمحم،الحسجاني , دمحم حديؽلسديج مؽ التفريل راجع (6)
 ،VL  - 17 مقارنة"، الخافجيؽ لمحقؾق،دراسة  -أثشاء سيخ الجعؾى الجدائية 

     IS  - 53، 6226172، ص. 
 179السرجر اعاله، ص (1)
( 676-672لعخاقي .تقابميا السؾاد )( قانؾن اصؾل السحاكسات الجدائية ا211السادة )( 1)

 اجخاءات مرخي 
 ( قانؾن اصؾل السحاكسات الجدائية العخاقي.223السادة ) (3)

(6)  Ministry of Justice Victim and Criminal , Procce ding policy team 

, code  of practice for victims of crime , Crown , 2015, P19. 

(7  ( House Bill , General ESSEm Bly of north CAROLINA, Session 

2017 National  Institute of  Justice , u.s  

       Department of  justice , office of justice programs , December 

1998 , p 37 .  
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َٔ قإْٛ اصٍٛ  150اؾطا٥ِ اييت ٫ ؼطى ا٫ بؿه٣ٛ َٔ اجملين عًٝ٘ ْص املاز٠ )
    .(1)احملانُات اؾعا١ٝ٥ ايعطاقٞ(

%( )دٝس دسُا( 84.19( ٚبٛظٕ ْػيب )2.52املتٛغط املطدح يًعباض٠ ايجا١ْٝ ٜػاٟٚ ) -2
ين إ ادابات ع١ٓٝ ايبشح انست ع٢ً ا١ُٖٝ دسٚي١ احملان١ُ يًتٛادس اثٓا٤ احملان١ُ ٖٚصا ٜع

ٚبٓػب١ نبري٠ ٚاملكصٛز ظسٚي١ احملان١ُ ٚضع دساٍٚ ؼسز َٛاعٝس ا٫دطا٤ات ٚتبًٝؼ 
ٚتؿٝس اؾسٚي١ اٜطا يف ؼكٝل  .(2)ٚيًطش١ٝ اؿل عطٛض ادطا٤ات احملان١ُ ,ايطش١ٝ بٗا

 .(3)احملان١ُ ايعاد١ً

%( )دٝس  83.98( ٚبٛظٕ ْػيب )2.51املتٛغط املطدح يًعباض٠ اـاَػ١ يف ٜػاٟٚ ) -3
دسًا( ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إ ادابات ع١ٓٝ ايبشح انست ع٢ً ا١ُٖٝ ا٫ط٬ع ع٢ً املؿاٚضات اييت 

 .(4)َجاٍ ع٢ً شيو ايعؿٛ ايكطا٥ٞ .ؼسخ غصٛص ايكط١ٝ ٚبٓػب١ عاي١ٝ

 

                                                      

،, فارس أحسج إسساعيل، 117ؽ الحسجاني , أسامة أحسج دمحم، مرجر سابق،صي( دمحم حد2)
الجعؾى الجدائية )دراسة مقارنة( لمجكتؾر أسامة  يو فيمخاجعة مؤلف دور السجشى عم

 .122،ص6262،سشة71،م61ؽ لمحقؾق،عيأحسج دمحم، الخافج
مؽ التفريل راجع عبج االميخ ( اصؾل محاكسات جدائية عخاقي .، ولسديج 211لسادة )( ا6)

د. سميؼ ابخاهيؼ حخبة، اصؾل السحاكسات الجدائية، الجار الجامعية لمظباعة  يميالعك
 92،ص2911والشذخ، العخاق 

( لسديج مؽ التفريل عؽ الحق في محاكسة عاجمة راجع د. إبخاهيؼ محسؾد المبيجي، 1)
 ،6222دار الكتب القانؾنية،مرخ نات حقؾق االندان امام السحاكؼ الجشائية،ضسا
 299ص

 ( قانؾن اصؾل السحاكسات الجدائية العخاقي ولسديج مؽ التفريل راجع 269السادة ) (1)
Nada Simjanosk a , " meaning  of  the terms oninesty and Pardon in 

the Macedonian criminal law " (Jpmnt) journal of  process manage 

ment New T echnologies , international vol . 5 , no1 , 2017 , p 15 .  

 جامعة بابل، العمؾم االندانية، –مجمة  "،راسة مقارنةد"العفؾ القزائي  عجي جابخ ىادي،
  .122، ص 6221، القادسية، 6، ع 23م
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 املطلة الثالث
 نفيذيةالتفاعل هع السلطة الت

٤٬ غبًٝ٘ اٚ تكسِٜ خسَات ايهجري ٜعتكس إ ١َُٗ ايكبض ع٢ً اؾاْٞ اٚ اخ
شاٜا ٖٞ ١َُٗ )ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚ ايكطا١ٝ٥( ٚيس٣ قٝاّ ايباسح باغتط٬ع ضأ٣ يًط

ضشاٜا ا٫ضٖاب يف املٛصٌ عٔ َس٣ ا١ُٖٝ َؿاضنتِٗ َع ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يًكٝاّ بٗصٙ 
 ا٫دطا٤ات تبني َا ٜأتٞ :

 ( ا١ُٖٝ َؿاضن١ ايطشاٜا يف ادطا٤ات ايػًط١ ايتٓؿٝص5١ٍٜٚ )دس

َؿاضن١ ايطشاٜا ادطا٤ات  ت
 ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ

 َِٗ دسًا 
 
 

املتٛغط  غري َِٗ َِٗ 
 املطدح

ايٛظٕ 
ايٓػيب

% 

ا٫مطاف 
 املعٝاضٟ

ايٓػب١ ايتهطاض
% 

ايٓػب١ ايتهطاض
% 

ايٓػب١ ايتهطاض
% 

1-  

 

 0.68 85.29 2.55 10.72 52 22.68 110 66.59 323 ايكبض ع٢ً اؾاْٞ

 0.68 84.19 2.52 11.34 55 24.74 120 63.91 310 ا٫ط٬ع ع٢ً قطاض ا٫ؾطاز -2

84.8 2.54 10.10 49 25.15 122 64.74 314 تٛؾري خسَات يًطشاٜا -3
7 

0.73 

 

 

 

 

 ٓؿٝص١ٜيف ادطا٤ات ايػًط١ ايت ايطشاٜا َؿاضن١ اىل ا١ُٖٝ (2تؿري بٝاْات ايؿهٌ ضقِ )
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 ايؿهٌ َٔ اعساز ايباسح

 -: ٞٚميهٔ اغتد٬ص َا ٜأت

%( 85.29( ٚبٛظٕ ْػيب )2.55( املتٛغط املطدح يًعباض٠ ا٫ٚىل يف احملٛض ا٫ٍٚ ٜػاٟٚ )1
)دٝس دسًا( ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إ ع١ٓٝ ايبشح انست ع٢ً ضطٚض٠ املؿاضن١ يف ا٫دطا٤ات 

 يًكبض ع٢ً اؾاْٞ ٚبٓػب١ نبري٠ دسًا.اؾٓا١ٝ٥ اي٬ظ١َ 
%( )دٝس دسًا(  84.19( ٚبـٛظٕ ْػيب )2.52ٜػاٟٚ )باض٠ ايجا١ْٝ ( املتٛغط املطدح يًع2

يػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ َٔ ١ٓ ايبشح انست ع٢ً ا١ُٖٝ اؾرتانِٗ َع اٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إ ادابات عٝـ
٫ٚ ٜٛدس يف  (1)١ عاي١ٝٚبٓػبان١ُ عِٗ ع٢ً قطاض ا٫ؾطاز عٔ املتِٗ قبٌ احمل٬ٍ اط٬خ

                                                      

عالم الزحية بأمخ تؾقيف الستيؼ االمخيكية ا ( وقج اشتخط السذخع في الؾاليات الستحجة 2)
( في الؾاليات الستحجة 21اطالق سخاحُو او اعادة اعتقالو، قانؾن حقؾق الزحية رقؼ )و 

1772. 
Victim Rights Act No. 18 of the United States 3771 

Offices of the United states Attorneys , United states Deparment of 

Justices , p1-2 .  

http//www justices . gov  منشور على الموقع االلكتروني 

Ministry of justice victim and Criminale, procceding pohicy team, 

code of practice for victims of crime, crown, 2015, p 32. 
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ايتؿطٜع ايعطاقٞ ْص قاْْٛٞ ًٜعّ ايٓعاّ بإع٬ّ ايطش١ٝ بايكبض ع٢ً اؾاْٞ اٚ اخ٤٬ 
ُ٘ اٚ ٖطٚب٘    .غبًٝ٘ اٚ ا٫ؾطاز عٓ

%( )دٝس دسًا( 84.87( ٚبٛظٕ ْػيب )2.54( املتٛغط املطدع يًعباض٠ ايجايج١ ٜػاٟٚ )3
اؾرتانِٗ َع ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يف تٛؾري ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إ ع١ٓٝ ايبشح انست ع٢ً ضطٚض٠ 

 .خسَات يًطشاٜا َٔ خ٬ٍ اع٬َِٗ ٚبؿهٌ قاْْٛٞ عكٛقِٗ َٚٓٗا )تٛؾري اـسَات(

بٗصا َُٗا ناْت ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ عازي١ يف تٛؾري خسَاتٗا يًطشاٜا ؾٗصا بٓعط ايطشاٜا ٫ 
بٓػب١ عاي١ٝ دسًا ا١ُٖٝ ٜهؿٞ َامل ٜكرتٕ مبؿاضنتِٗ يف تٛؾري تًو ا٫دطا٤ات ٫عتكازِٖ ٚ

 .َؿاضنتِٗ يف ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥

 ةـاخلامت
ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ١َُٗ َؿرتن١ ٚتؿاع١ًٝ بني ايٓعاّ )غًطات تؿطٜع١ٝ تٓؿٝص١ٜ 

تهؿٞ يف ؼكٝل ايعساي١ يف ْؿؼ  مل تعس ٫ٕ عساي١ ايٓعاّ ٚسسٖا  ,ٚبني ايطش١ٝ قطا١ٝ٥(
ٚيهٔ ٖصا ٫ ٜهؿٞ َامل ٜكرتٕ بإسػاؽ ايطش١ٝ ايطش١ٝ, قس تٓؿ٧ ايطض٢ بػًٛى ايٓعاّ 

َٔ خ٬ٍ ا٫غتط٬ع ايصٟ قاّ ب٘ اجياز عٛاٌَ تػاعس ع٢ً ظز بايعساي١. بٗصا ساٍٚ ايباسح 
ايطش١ٝ يف ْعاّ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ خ٬ٍ َعطؾ٘ أضا٤ ايطشاٜا  عٔ َس٣ ضغبتِٗ يف 

ٚشيو َٔ ادٌ ؾِٗ اعٌ َع ايٓعاّ املؿاضن١ يف ادطا٤ات ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥  ٚؼكٝل ايتؿ
 .ا٫عُاٍ ا٫غاغ١ٝ يًٓعاّ يًٛصٍٛ اىل تكسّ يف سٌ ايكطاٜا يف ظٌ ايعساي١

 :شكٝل ايتؿاعٌ ٚقس اغتٓتر َا ٜأتٞٚقس ساٍٚ ايباسح اجياز َعاٜري َٚكاٜؼ يت

تبازي١ٝ( بني ايٓعاّ  –ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ايتؿاع١ًٝ ٖٞ ايعساي١ املؿرتن١ )تؿاع١ًٝ  -1
: اسػاؽ ايطش١ٝ بعساي١ نُا ميهٔ تعطٜؿٗا .١ٝ ٚيٝؼ ١َُٗ ايٓعاّ ؾكطٚايطش

اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ املتدص٠ َٔ قبٌ ايٓعاّ َٔ خ٬ٍ اؾرتان٘ ٚتؿاعً٘ َع ٖصٙ 
 .بٗصا ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ٫ ميهٔ إ تهٕٛ إ٫ عساي١ دٓا١ٝ٥ تؿاع١ًٝ  .اإلدطا٤ات

 اغتدسَٗا ايباسح َٔ سٝح اؾٓؼ ع٢ً ايطغِ َٔ ايؿطٚقات بني اؾطاز ايع١ٓٝ اييت -2
ٚايسٜا١ْ ٚايسخٌ ايؿٗطٟ ٚاملػت٣ٛ ايجكايف ٚاخت٬ف ايكَٛٝات َٚٛاقع ايػهٔ )داْب 
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ٜٚعتكس  ,َٔ قبٌ ايطشاٜا بػًٛى ايٓعاّ ًاداْب اٜػط( إ٫ اْ٘ ٖٓاى ضضا نبري –امئ 
  .ٜاايباسح إ غبب ٖصا ايطضا ضعـ ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ ٚايعطٚف اييت اساطت بايطشا

ؼكٝل  يف ادطا٤اتَع ايٓعاّ ضغب١ نبري٠ يًطشاٜا يف ا٫ؾرتاى ٚدٛز تبني يًباسح  -3
ع٢ً ايطغِ َٔ ايؿعٛض بايطضا يف غًٛى ايٓعاّ ٚشيو يسعِ ايطض٢  ,ي١ اؾٓا١ٝ٥اايعس

 .ٚؼٌٜٛ ٖصا ايطضا اىل اسػاؽ ٚؾعٛض بايعساي١ بايعساي١ 

 املكرتسات 

)ايطش١ٝ ٚايٓعاّ( ايعٌُ غٜٛا يتسعِٝ عٓاصط اي١ اؾٓا١ٝ٥ سع٢ً نٌ َٔ اططاف ايع
 ايتؿاعٌ ٚشيو َٔ خ٬ٍ َا ٜأتٞ :

ايكبض  ع٢ً ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ اؾطاى ايطش١ٝ بإدطا٤اتٗا َٔ خ٬ٍ اؾطان٘ يف ع١ًُٝ -1
ٚايعٌُ ع٢ً ٚضع  .ع٢ً اؾاْٞ ٚ ا٫ط٬ع ع٢ً قطاض ا٫ؾطاز ٚ تٛؾري خسَات يًطشاٜا

 .اٜا ع٢ً إ ٜتِ تكٓٝٓٗا ؾُٝا بعس يف تؿطٜع َتهاٌَبطاَر خاص١ يتكسِٜ اـسَات يًطش

ع٢ً ايػًط١ ايكطا١ٝ٥ اؾطاى ايطشاٜا يف ادطا٤اتٗا َٔ خ٬ٍ قط١ٜٓ ايػُع )ا٫غتُاع  -2
اىل ادطا٤ات احملان١ُ(َٔ قبٌ ايطش١ٝ ٚ دسٚي١ احملان١ُ )يًتٛادس اثٓا٤ احملان١ُ( 

 .اييت ؼسخ غصٛص ايكط١ٝ تطٛضاتا٫ط٬ع ع٢ً ايٚ

َٔ قبٌ املؿطع بٗصا ع٢ً  ًإ نٌ َا غبل شنطٙ ٫ ميهٔ ؼكٝك٘ َامل ٜهٔ َكٓٓا -3
ى ايطش١ٝ َٔ خ٬ٍ ايٓص ع٢ً شيو اايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ َٚٓٗا املؿطع ايعطاقٞ اؾط

ٚبؿهٌ قاْْٛٞ عكٛقِٗ ٚتطتٝب اثاض قا١ْْٝٛ  اٜاباإلضاؾ١ اىل ايٓص ع٢ً اع٬ّ ايطش
يف ٚدٛز  ِاؿكٛم تٛؾري خسَات يًطشاٜا ٚسكٗادطا١ٝ٥ يف ساي١ عسّ ايتبًٝؼ َٚٔ ٖصٙ 

ٚسل ايطش١ٝ يف تكسِٜ َصنط٠  ,يف َٓاقؿ١ ايكط١ٝ َع املسعٞ ايعاّ)سصف( ٚ َِٗٔ ميجً
٘ يف دًػ١ ا٫ؾطاز ايؿططٞ. ٚضطٚض٠ ٚدٛز ْص أٜٜبني تأثطٙ باؾطمي١ ٚسك٘ بتكسِٜ ض

ايكبض ع٢ً قاْْٛٞ يف ايتؿطٜع ايعطاقٞ ًٜعّ ايػًطات املدتص١ بإع٬ّ ايطش١ٝ ب
ُ٘ اٚ ٖطٚب٘ نُا اظٗط ايبشح ضطٚض٠ ٚدٛز ْص  .اؾاْٞ اٚ اخ٤٬ غبًٝ٘ اٚ ا٫ؾطاز عٓ

ٜٚبًؼ مبا مت اؽاشٙ َٔ  ,قاْْٛٞ ًٜعّ اؾٗات ايتشكٝك١ٝ بإع٬ّ ايطش١ٝ مبٛعس ايتشكٝل
 .قطاضات يف ساي١ عسّ سطٛضٙ
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١ سخ غصٛص ايكطٝحي تطٛضضطٚض٠ ايٓص ع٢ً سل ايطش١ٝ با٫ط٬ع ع٢ً أٟ 
 .َجٌ ايعؿٛ ايكطا٥ٞ

ايعٌُ ع٢ً اصساض تؿطٜعات تطُٔ ايتعٜٛطات َٔ سٝح نْٛٗا )َٓؿص٠ َٚطاقب١ 
 .َٚسؾٛع١ َٚػت١ًُ(

ع٢ً نٌ ايطبكات املجكؿ١ يف اجملتُع ٚاخص بايصنط اٌٖ ايكإْٛ ايعٌُ غٜٛا َٔ ادٌ  -4
طش١ٝ ٚممجًٝ٘ ظٜاز٠ ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ بني اؾطاز اجملتُع ٚظٜاز٠ ايٛعٞ بأ١ُٖٝ اؾرتاى اي

   .ٜعٗط زٚض َٓعُات اجملتُع املسْٞ ٖٚٓا .يف ؼكٝل ايعساي١ ٚعًُِٗ بٗصٙ اؿكٛم

The Author declare there is no conflict of interest 

 ادرـاملص
 ايهتب

 ايكطإ ايهطِٜ

١ٝ ,زاض ايهتب ابطاِٖٝ قُٛز ايًبٝسٟ, ضُاْات سكٛم ا٫ْػإ اَاّ احملانِ اؾٓا٥ ز. -1
 .١ْْٝٛ2010,َصطايكا

ع١ٝ , اصٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥, ايساض اؾاَري ايعهًٝٞ ز. غًِٝ ابطاِٖٝ سطب١عبس ا٫َ -2
 .1988يًطباع١ ٚايٓؿط, ايعطام 

ض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ, داَع١ , ٚظاايؿاٟٚ, اصٍٛ ايتشكٝل ا٫دطاَٞغًطإ  -3
 ت . . ب ,بػساز

زاض ايجكاؾ١ يًٓؿط  ,1ط ,ٍ احملانُات اؾعا١ٝ٥قإْٛ اصٛ ,ز. قُس صبشٞ لِ -4 
 . 2000عُإ  ,ٚايتٛظٜع

, َٓؿٛضات 1 , طؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يطشاٜا اؾطمي١, از. قُس عبس احملػٔ غعسٕٚ  -5
 . 2017يبٓإ  –, بريٚت اؿًيب
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, زاض ايجكاؾ١ 1ط ,٨ قإْٛ اصٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥, َبازز. ممسٚح خًٌٝ ايبشط -6
 .1998عُإ يًٓؿط, 

 ,, ايطٜاض1َكاض١ْ, ط زضاغ١ ز. قُس ا٫َني ايبؿطٟ, ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ َٚٓع اؾطمي١ -7
1997.  

 ايبشٛخ

, ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ يف قٝس ايؿه٣ٛ اـاص١ ,ف١ً ن١ًٝ ايكإْٛ ز. امحس َصطؿ٢ عًٞ -8
 .2016, غ١ٓ 17, ايعسز 5يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايػٝاغ١ٝ, داَع١ نطنٛى, اجملًس 
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