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 :البحثقدمة م
 لتشريعاتا  سعت ممحوظ، بشكل يداتتز  التي مااإلجر  ظاىرة ومن الجانحين من المجتمع لحماية اً نظر 

 .الجنائية العدالة تطور مع تتناسب بحيث لمواجيتيا الكفيمة السبل ابتكار من الحديثة

 عالقاتو، نسيج عمى تؤثر أضرار من تحدثو لما المجتمعات، تفكك أسباب أىم أحد من الجريمة تعدو 
 الدول تسعى خطورة من الظاىرة ليذه ولما والسياسي، واالقتصادي، االجتماعي، استقراره فتضرب
 فإن إستباقية، كخطوة الوقائية التدابير دايةب فتضع لمحاربتيا الالزمة السياسات لوضع أجيزتيا بكافة

 حماية بيدف الالزمة، القوانين التشريعية الجيات فتسن اإلجرامية لمظاىرة حد لوضع ثمارىا تؤت لم
 واكب الذي السريع التطور وأمام" عدوان، أو انتياك، أو تيديد، أي ضد المصالح، وصيانة الحقوق
 شتى في لمتدخل الدولة اضطرت اإلجرامي السموك في تطور من تبعو وما العشرين القرن بداية

 مخالف، كل عمى توقع العقوبات من مجموعة إصدار ذلك ورافق والتشريع بالتنظيم الحياة مجاالت
 تحت ترزح الجنائية العدالة أجيزة جعل الجنائي المجال في تشريعي لتضخم أدى الذي األمر وىو
 في واضح تأخر إلى أدى كما إمكاناتيا، بكثير تتجاوز التي واألعباء القضايا من ىائل كم وطأة
 حال كما المناسب، بالشكل العقوبة تفريد في دوره بممارسة القضاء قيام دون وحال القضايا حسم
 اإلصالح وتحقيق العقابية المعاممة تفريد في لدورىا العقوبة بتنفيذ المختصة األجيزة ممارسة دون

 والتكرار العود نسب فارتفعت واإلصالح، الردع في أىدفيا تحقيق عن قاصرة العقوبة فبدت المنشود،
 منيا، التخفيف أو عمييا والقضاء اإلجرام ظاىرة قمع في كوسيمة وفاعميتيا بالعقوبة يحيط الشك وبدء
 بإلغاء تنادي فمسفية أفكار ظيور األزمة ىذه عمى وترتب" (1)"العقوبة بأزمة يعرف بات ما فنشأ

 إلى التجريم في التوسع أدى كما (2)"الجريمة مكافحة في فاعميتيما لعدم واإلجراءات العقوبات قانوني
 طول مع اإلسراف ىذا وتزامن العقاب في الدولة سمطة لتحقيق الجنائية الدعوى استخدام في اإلسراف

 ووجو التجريم في التوسع ىذا سببو عقابي وجو وجيين، ذات المعاناة فأصبحت الجنائية اإلجراءات
 لمتصدي العقابي لمسالح المشرع استخدام وصار (3)"الطويمة بإجراءاتيا الجنائية الدعوى سببو إجرائي
 لمظاىرة عالج يوجد ال وكأنو بو، مسمًما أمًرا اإلجرامي السموك من المستحدثة األنماط من لمكثير

                                                           

 .212انظر سالمة، الفكر الفمسفي وأثره في التجريم والعقاب، ص (1)
 .82انظر سرور، السياسة الجنائية، ص (2)
 لقانون العقوبات. سرور، تقرير مقدم في المؤتمر الثالث (3)
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 األضرار من اآلمنة الناجزة لمعدالة الوصول فأضحى" العقوبة، خالل من إال المنظم أمام اإلجرامية
 أمام اآلمنة العدالة يحقق لم إذ معذوًرا القضاء وغدا عسيًرا، أمًرا الجنائية العقوبة عن المتخمفة
 ."وسعيا إال نفًسا اهلل يكمف وال بطبيعتيا محدودة البشرية فالطاقة القضايا، من اليائمة األعداد
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 مشكمة البحث:
 نحو والسعي الجريمةمن  المجتمع وحماية الجريمة مواجية في ىامة وسيمة يمثل الجنائي التشريع
 التي الوسائل إحدى الجنائية فالوساطة ،ليذا الغرض تفي وآليات قواعد وضع خالل من ئماالجر  تقميل
 .ئماالجر  زيادة من المجتمع عبء تقميل خالليا من يمكن

 أهداف البحث :
 

 .الجنائية الوساطة ماىية تحديد .0
 .الجزائية لمدعوى بدائل من يشبييا وما الوساطة بين التفرقة .2
 .إجراءاتيا ومراحل وأطرافيا الجنائية الوساطة طبيعة عمى التعرف .3
 الجنائي التشريع في ومجاليا المعاصرة، األنظمة في الجنائية الوساطة عمى التعرف .4

 .اإلسالمي
 .أزمتيا تجاوز في واإلسيام العدالة إقامة في القضائي النظام فعالية بيان .5
 ومنيا أطراف الخصومة، بين توازن من الرضائية العقوبات تحققو سوف بما تصور وضع .6

 .الجنائية الوساطة

 أهمية البحث:
. الجنائية الوساطة من وموقفو الفمسطيني الجنائي القانوني الوضع سةادر  في البحث أىمية تكمن
، التشريعات في وتطبيقاتيا الجنائية الوساطة عمى التعرف بيدف أىميتيا سةادر ال تكتسب ىنا ومن

 كما وتبين ماىية الوساطة ونشأتيا وخصائصيا وفوائدىا والمراحل االجرائية لموساطة الجنائية.

 حدود البحث:
 :تناول الحد الموضوعي لمبحث الوساطة الجنائية في التشريع الفمسطيني  الحد الموضوعي 
 دولة فمسطينالحد المكاني : 
 ه.0439 –م 2108الدراسة خالل العام  تعم العمل عمى البحث خالل: الحد الزماني 
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 منهجية البحث
بحيث يتم تجميع المعمومات  المقارن التحميمي بأسموبو الوصفي المنيج الدراسة في الباحث استخدم

 .والتشريع الفمسطينيومقارنتيا من وجية نظر الشريعة اإلسالمية 

 الدراسات السابقة

 موضوعات في بحث ثم الجنائية، الوساطة موضوع تناولت التي السابقة، الدراسات بجمع الباحث قام
 ليا التعرض يتم ما وغالًبا الوساطة، موضوعات من أعم موضوعات ألنيا الجزائية، الدعوى بدائل
 األشكال من وتعد الوساطة من قريبة موضوعات في أبحث أخذت ثم الموضوعات ىذه ضمن

صالح كالصمح، لموساطة التطبيقية  لعدة توصمت وقد والتوفيقية، الرضائية والعقوبات البين، ذات وا 
 :التالي النحو عمى وىي لألقدم، األحدث من الدراسات عرض منيج ترتيبيا في سمكت دراسات

 الجنائية المعاصرة، واألنظمة اإلسالمية الشريعة في الرضائية العقوبة: بعنوان دكتوراه رسالة -9
 .براك محمد أحمد: الباحث من مقدمة

 أهداف الدراسة:

 -:التالي أهمها األهداف من لمجموعة الدراسة هذه في الباحث توصل

 والسياسة الجنائية المقارنة التشريعات خالل من الرضائية العقوبة نظام ماىية تحديد .0
 .المعاصرة

 .أزمتيا تجاوز في واإلسيام العدالة إقامة في القضائي النظام فعالية بيان .2
وشريعتو  وتقاليده قيمو مع يتفق العربي العالم في بو االىتداء يصح لنموذج التوصل .3

 .السمحة
 السياسة في المستحدثة التطورات ظل في العربية القوانين تواجو التي المشكالت توضيح .4

 .العصر تحديات لتواكب تحديثيا بيدف وذلك المعاصرة الجنائية
 ومنيا الخصومة، أطراف بين توازن من الرضائية العقوبات تحققو سوف بما تصور وضع .5

 .الجنائية الوساطة
 .المدنية الدعوى عمى الرضائية العقوبات تأثير تحديد .6
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يضاح الرضائية العقوبات أشكال استعراض .7  مع النظم المختمفة في عمييا تقوم التي الفمسفة وا 
 .لذلك الالزمة المقارنات عمل مع منيا لكل والسمبيات االيجابيات إظيار

 المقارن التحميمي بأسموبو الوصفي المنيج الدراسة في الباحث استخدم منهج الدراسة:

 أهم النتائج

 :منها استعرض النتائج من مهمة لمجموعة الباحث توصل

 فمسفة تقوم عمى التي المعاصرة الجنائية السياسة أوجو أىم أحد الرضائية العقوبات أن .0
عطائيم الخصومة بأطراف االىتمام  إنياء الخالف في أكبر دوًرا وا 

 فييا، وتوسعت الرضائية العقوبات نظام في ضالتيا وجدت أنظمتيا اختالف عمى الدول أن .2
 البديل ىو إصالحية تعويضية صبغة عمى القائم التصالحيو العدالة مفيوم أضحى بحيث
 .الزجري التقميدي العدالة لمفيوم األمثل

 الخالفات في الفصل سرعة بيدف اإلجراءات إيجاز في الجنائية الدعوى بدائل دور توضح .3
 .الجنائية العممية أضالع إلى التوازن يعيد بما

 .األنجموأمريكي لمنظام يعود الرضائية العقوبة نظام تبني في السبق فضل أن توضح .4

 إلنهاء الدعوى وسيمة بوصفها الجزائية، الوساطة في تأمالت: بعنوان محكم عممي بحث -8
 .الظفيري عايد فايز: الباحث من مقدم. الجزائية

 أهداف الدراسة: 

 :التالي أىميا األىداف من لمجموعة الدراسة ىذه في الباحث توصل

 .منيا القريبة والصور ومبرراتيا ونشأتيا وتعريفيا الوساطة ماىية تحديد .0
 .تأييدىا نتائج وأىم الوساطة حول الدائر الخالف استعراض .2
 .الجنائية الوساطة إجراء عمييا خالليا من يتم التي الصورة توضيح .3

 .الوصفي المنيج الدراسة في الباحث استخدم منهج الدراسة:
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 أهم النتائج:

 :منيا نستعرض النتائج من ميمة لمجموعة الباحث توصل

 .التشريعات القانونية في اإلنسانية العالقات تطور أوجو من وجو الوساطة أن .0
 .إصالحية تعويضية صبغة عمى يقوم آخر لمفيوم الزجري التقميدي العدالة مفيوم تطور .2
 .اإلنسانية النواحي في عميو والمجني الجاني بين العالقة تطوير في الوساطة دور توضيح .3
 .الجزائية الدعوى إدارة في جديدة إنسانية ثقافة الجنائية الوساطة أن تقرير .4
 .الوساطة نظام تطبيق من المستفادة العممية االيجابيات من مجموعة تحديد .5

 ،"النزاعات الجزائية حل في تقميدية غير وسيمة" الجزائية الوساطة: بعنوان دكتوراه رسالة -4
 .المجالي مفضي هشام: الباحث من مقدمة مقارنة دراسة

 أهداف الدراسة:

 :التالي أهمها األهداف من لمجموعة الدراسة هذه في الباحث توصل

 .منيا القريبة والصور ومبرراتيا ونشأتيا وتعريفيا الوساطة ماىية تحديد .0
 .الجنائية الوساطة إجراء عمييا التي الصورة توضيح .2
 .الجنائية العدالة بأزمة يسمى ما ماىية توضيح .3
 .الالتينية والنظم األنجموسكسونية النظم في الوساطة بين المقارنة .4
 .وآثارىا الوساطة تقييم .5

 .المقارنة بأسموب الوصفي المنيج الدراسة في الباحث استخدم منهج الدراسة:
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 أهم النتائج:

 :منها أستعرض النتائج من مهمة لمجموعة الباحث توصل

 بفضل جريمة عن متولد نزاع أطراف بين تفاوضي حل عن بحث حالة بأنيا الوساطة تفسير .0
 .الغير تدخل

 .الجزائي النزاع لحل تقميدية غير طريقة تمثل الوساطة أن كيف توضيح .2
 تتسم لو محددة سمطة خالل من يكون الجزائية الدعوى في الوسيط تدخل أن توضيح .3

 .واالستقاللية والحيادية بالحصانة
يجابيتيا فاعميتيا الدول من كثير تجارب خالل من فعمًيا أثبتت الوساطة أن تقرير .4  في وا 

 .االجتماعي لمنسيج السالم إعادة
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 الفجوة البحثية
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

 حيث من الوساطة ستعرضت
 وكيفية ونشأتيا ماىيتيا توضيح
 المختمفة األنظمة في تطبيقيا
 أزمة من الحد في مساىمتيا ومدى
 .الجنائية العدالة
 باستعراض دراسة أخرى اكتفتكما 

 ابراز مع لموساطة النظري الجانب
 بديل كونيا اإليجابية جوانبيا بعض

 لمدعوى ومستحدث متطور،
 ذلك يحققو وما. الجزائية

 بين اإلنسانية لمعالقات تطوير من
 .الدعوى طرفي
 أشكال بين لممقارنة تسعىكما و 

 المعاصرة الدول في الوساطة

لم تتحدث الدراسات السابقة عن 
الوساطة الجنائية بشكل مباشر بل 
تحدثت عن العقوبة الرضائية في 
األنظمة الجنائية المعاصرة، والوساطة 

 .الدعوى الجزائية إلنياءالجزائية 
بينما دراستي تتحدث عن الوساطة 
الجنائية في التشريع الفمسطيني مما 

عمى الباحث إيجاد المراجع يصعب 
 ومقارنتيا بالدراسات السابقة.

سنتناول في ىذه الدراسة 
ماىية الوساطة الجنائية 
ونشأتيا كما وسنتطرق إلى 

 خصائصيا وفوائدىا.
حيث إن دراستي سوف تبين 
أطراف الوساطة الجناية من 

 جاني ومجني عميو.
كما أنيا سوف تتحدث عن 
التنظيم القانوني لموساطة 
الجنائية وطبيعتيا في 
التشريعات والتشريع 

 الفمسطيني.

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 البحث: هيكمية
 الفصل التمهيدي

 تقسيم وتمييد

 الفصل األول: الوساطة الجنائية ونشأتها

 المبحث األول: ماهية الوساطة الجنائية ونشأتها

 المطمب األول: ماهية الوساطة الجنائية -
 الوساطة الجنائية. مفيوم الفرع األول: تعريف 
 .الفرع الثاني: نشأة الوساطة الجنائية 
 .وطبيعتها القانونية المطمب الثاني: خصائص الوساطة الجنائية وفوائدها -
 الفرع األول: خصائص الوساطة الجنائية 
 .الفرع الثاني: فوائد الوساطة الجنائية 
 الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لموساطة الجنائية 
 المطمب الثالث: الوسيط الجنائي: -
 .الفرع األول: مفيوم الوسيط الجنائي وتعريفو 
 ائي.الفرع الثاني: الشروط الواجبة في الوسيط الجن 
 .الفرع الثالث: إجراءات تعيين الوسيط الجنائي 
 .الفرع الرابع: دور الوسيط في عممية الوساطة الجنائية 
 : أطراف الوساطة الجنائيةالرابعالمطمب  -
 .الفرع األول: الجاني 
  :المجني عميو.الفرع الثاني 

 األهداف والمراحل اإلجرائية لموساطة الجنائيةالشروط و المبحث الثاني: 

 : شروط الوساطة الجنائيةاألولالمطمب  -
 .الفرع األول: الشروط الموضوعية لموساطة الجنائية 
 .الفرع الثاني: الشروط الشكمية لموساطة الجنائية 
 الفرع الثالث: الشروط المتعمقة 
 مقاصد وأهداف الوساطة الجنائية.المطمب الثاني:  -
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 المطمب الثالث: المراحل االجرائية لموساطة الجنائية. -

 التنظيم القانوني لموساطة الجنائيةالفصل الثاني: 

 . الجنائية في التشريعات المبحث األول: الطبيعة القانونية لموساطة

 العربية. التشريعات في الجنائية الوساطةاألول:  المطمب 
 الغربية. التشريعات في الجنائية الثاني: الوساطة المطمب 

 الوساطة الجنائية في التشريع الفمسطيني.المبحث الثاني: 

 .المطمب األول: موقف المشرع الفمسطيني من الوساطة الجنائية 
 الفمسطيني. القانون في الجنائية الوساطة تطبيق المطمب الثاني: إمكانية 
 .المطمب الثالث: تقرير نظام الوساطة الجنائية 

جراءاتها وآثارها عمى الدعوة الجنائية:  الفصل الثالث: الوساطة الجنائية وا 

 ألول: التمهيد لموساطة الجنائية:المبحث ا

 الفرع األول: اقتراح الوساطة الجنائية 
 لوساطة الجنائيةالفرع الثاني: االتصال بطرفي ا 
 المطمب الثاني: الوساطة الجنائية وتنفيذها -
 الفرع األول: التفاوض 
 الفرع الثاني: االتفاق 
 الفرع الثالث: تنفيذ االتفاق 
 المطمب الثالث: آثار الوساطة الجنائية  -
 .الفرع األول: تقادم الدعوى الجنائية 
 الفرع الثاني: انتياء الوساطة الجنائية 

 الخاتمة.

 النتائج.

 التوصيات.
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