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  الثاني : أنماط ضحايا الجرائم و أدوارهم المحور 

 أنماط ضحايا الجرائم وتصنيفاتهمأوال:

 :Schafer S  (1)"شافر"  تصنيف - 1

 على اساس عالقة الضحية باجلاين قسم ضحايا اجلرائم لعدة فئات :

وهي الفئة اليت توافق فئة الضحية الربيئة يف التصنيفات :ضحايا ال عالقة لهم بالجاني  -

 األخرى و هي اليت ال يكون هلا أي دور أو ذنب يف وقوع اجلرائم ضدها . 

: و هي اليت تتسبب يف يف وقوع السلوك االجرامي عليها بسبب ما سببته  الضحية المتحدية -

إلعتداء عليها انتقاما مما قامت للجاين من أمل و خسارة كأن تقوم باستفزاز اجلاين فيقوم با

 بعملية بداية كاخليانة الزوجية فيتعدى عليها ملا سببته له ابتداءا أذى .

: اليت تستفز اجلاين من خالل بعض السلوكات ، فهي تستثري احلاسة الضحية الحاثة -

ض االجرامية اجلاين فيفوم باالعتداء عليها فاملرأة اليت متشي يف الشارع نصف عارية تتعر 

للتحرش اجلنسية و االغتصاب فهي هلا دور يف وقوع اليلوك ضدها ، و الغين بثرائه ميشي 

 متأخرا يف الليل يف مكان خيلو فيه املارة يتعرض جلرائم األموال . 
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 Pascal ,Pignol . Op.Cit .PP 294-295    



وهي اليت تتسم بضعف يف البنية يكون مرجعه لإلعاقة أو املرض : الضحية الضعيفة بيولوجيا -

مما يغري اجلاين لالعتداء عليها بسبب ضئالة فدرهتم على الدفاع عن النفس و على املقاومة 

ينظم إىل هذه الفئة : ذوي اإلعاقة الذهنية ، يسهل على اجلاين خداعهم ، يدخل أيضا فيها 

 األطفال و املسنني .

هي فئة تتسم بالضعف االجتماعي ألي سبب من :فة اجتماعياالضحية الضعي -

االسباب:كاملهاجرين ، األقليات اإلثنية ، أصحاب الديانة املخالفة ، املميزة بلن املنتمية 

لعرق معني ، مبعثه الصفة اليت تتصف هبا الضحية و ال يكون هلا أي يد يف يف أغلب 

  األحيان . 

مدمين الكحول  يقع حتت طائلها:  ( L’autovictime)  الضحايا من الجناة على انفسهم  -

 الذين يقومن هم بأنفسهم بتدمري أنفسهم . و املخدرات

وهم الذين تعرضوا لالعتداء عليهم من قبل السلطات احلاكمة يف :الضحايا السياسيون  -

وقت من األوقات بسبب ميوهلم السياسي ، األمر الذي يؤثر عليهم  و جيعلهم يقومون 

 بعمل نفس الشئ على خصومهم عندما يتقلدون احلكم عندما تسنح هلم الفرص .

 : Mendelson (B)    (1)" مندلسون "تصنيف   -1

معيار الذنب املرتكب بواسطة الضحية و اليت تسبب هلا يف النهاية يف وقوع يعتمد على 

 السلوك االجرامي عليها فيقسمه خلمس فئات اساسية :
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اليت ال يكون هلا ذنب أو دور يف وقوع اجلرمية ، سبب وقوعها و حظها  :الضحية البريئة -

العاثر الذي هيأ هلا اللقاء باجلاين يف الوقت الذي كان هو على استعداد الرتكاب السلوك 

 االجرامي بدون أي ذنب ميكن أن ينسب إليها.

ا السلوك :و هي الضحية اليت يقع عليه الضحية التي يكون ذنبها اقل من ذنب الجاني -

االجرامي نتيجة جلهلها ببعض األمور اليت قد تتسبب اعتداء اجلاين عليها ، وذلك كأن تقوم 

باملشي يف وقت متأخر من الليل بشكل يقل فيه املارة ، املرأة اليت تلبس مالبس فاضحة )يف 

 اجلرائم اجلنسية(.

ملبارزة أو املستفزة مثل الضحية املتحدية أو ا: الضحية المتساوية في الذنب مع الجاني -

 واليت تدفع اجلاين لالعتداء عليها .

:مثل الضحية املتحدية و السابق اإلشارة إليها يف الضحية التي تفوق في الذنب الجاني -

التصنيف السابق إال أن درجة االستفزاز اليت تعرض هلا اجلاين من الضحية فإن بالغ فيها 

 وزادت عن املعتاد تفوق يف الذنب اجلاين .

و هي اليت تعتدي على اجلاين ابتداءا فيقوم اجلاين برد االعتداء :الضحية المذنبة كل الذنب  -

 عليها بقوة فتتأذى الضحية من ذلك فينقلب الوضع ليصبح اجلاين ابتداءا ضحية انتهاءا.

 



 :H .V .Henting  (1)"هانتينج"   تصنيف -2

وهو الذي يكون ضحية جلرمية سابقة تكون نفسها السبب الذي دفعه إىل  :المجرم الضحية -

ارتكاب اجلرمية الالحقة مثل : الطفل الذي يضربه األب ، الطفلة اليت يتحرش هبا جنسيا 

 فتقوم باالعتداء عليه من بعد ذلك مدفوعة بالكره الذي تشعر به حياله. 

مما يؤهلها للوقوع السلوك  و هي اليت حتمل صفات و خصائص :الضحية المحتملة -

اإلجرامي عليها فيما بعد مثل أن تكون الضحية صغرية السن ، متتهن مهن معينة اليت تكثر 

 ضحوية أصحاهبا .  

:وهو نوع من أنواع الضحايا الذي يكون عليه السلوك الضحية بسبب عالقتها باجلاين -

 غري املستوى.االجرامي بسبب شبكة العالقات احمليطة به و اليت تكون على 

 : E .Abd el fattah (2) "عزت عبد الفتاح"تصنيف  -3

 قام بتقسيم ضحايا اجلرائم اجلرائم وفقا ملا هو وارد بالبنود االتية :

 ضحايا ليس هلم اي دور يف وقوع السلوك االجرامي عليهم -

: مثل كون ضحايا يتمتعون ببعض اخلصائص اليت تساعد على ضحويتهم يف املستقبل  -

 الضحية صغري يف السن أو يزاول مهنة معينة . 
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: مثل الضحايا من الضحية املستفزة و اليت تستفز اجلاين بشكل غري مباشر لالعتداء عليها  -

 الشواذ جنسيا.

 : مثل مدمين املخدرات .ضحايا ارتكبوا اجلرائم ضد انفسهم  -

 Galawy&J. HudsonB"(1) جالوي و هادسون"تصنيف  -4

 :تنتمي الضحية وفق هذا التقسيم لواحدة من تلك الفئات 

ليس لديهم اي دور يف ال صلة هلم مبسؤولية حدوث الفعل االجرامي: وهم ضحايا ضحايا  -

 .السلوك االجرامي الواقع عليهم

ضحايا يتمتعون ببعض اخلصائص اليت تغري ضحايا يستثريون السلوك االجرامي ضد : وهم   -

  مثل السن ، النوع ، املهنة ....االعتداء عليهم  اجلاين و تدفعهم إىل

: اليت تستثري اجلاين بداية بسلوكها مما يدفع الضحية املستفزة ضحايا يتحرشون باجلناة : -

 لالعتداء عليها .

 ضحايا يتسمون بالضعف البيولوجي: لديهم نقص يف املقاومة . -

  أو الطبقة االجتماعية ... ضحايا يتسمون بالضعف االجتماعي: بسبب الديانة ، -

: مثل مدمين الذين يرتكبون اجلرائم ضد انفسم يقومون باجلرمية ضد ذواهتم :أي ضحايا -

 املخدرات .

 الضحايا السياسيون. -
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وهو يف تصنيفه لومربوزو للجناة ويقسم الضحايا :  Spiteri.P"سبيتري" تصنيف  -5

 إىل :

: و الذي تقع عليه اجلرمية بسبب شحنه زائدة من املشاعر قد يتلقاها اجلاين الضحية العاطفي -

  منه فتستفزه و تدفعه لالعتداء عليها : كاحلب الشديد ، الغرية الشديدة.

 :و الذي ال يكون له أي ذنب يف وقوع السلوك االجرامي.الضحية بالصدفة  -

اء عليهم أكثر من مرة نتيجة لصفات : ميثل فئة الضحايا الذين يتم االعتدالضحية املعتاد  -

 معينة فيهم و نتيجة لسلوك معني يسلكونه ومن أمثلة ذلك : مدمن على املخدرات .

 :ويكون ضحاياه من فئة : املعاقني الضعفاء جسميا ...الضحية املريض  -

والذي يعتمد يف األساس على نوع اجلرمية نفسها بغض  : (1)تصنيف االمم المتحدة  -6

 .وك وخصائص الضحية النظر عن سل

:مثل ضحايا جرائم القتل ، الضرب ، السرقة باإلكراه، و السرقة ضحايا االجرام العادي  -

 العادية و النصب .

:مثل ضحايا اإلجرام املنظم و املرتكب بواسطة ضحايا أشكال جديدة من اإلجرام -

 العصابات، ضحايا اجلرائم الكمبيوتر ، خطف الطائرات ، االرهاب.

: يتعرض ضحايا هذه الفئة جلرائم معينة ساءة استعمال السلطة يف اجملال االقتصاديضحايا إ  -

 مثل خرق قانون العمل، الرشوة ، الفساد ، التهرب الضرييب و اجلمركي.
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: هم الذين يتعرضون جلرائم مثل احلبس ضحايا إساءة استعمال السلطة يف اجملال السياسي -

 الشرطة ، انتهاك حقوق االنسان و التوقيف غري قانوين .غري املشروع ، إساءة معاملة رجال 

إن اهلدف من تصنيف الضحايا لفئات هو التطوير العلمي لعلم الضحايا و الذي تأثر نتيجة 

االعتبارات الوقائية ،ولن تكون هناك وقاية دون شرح االسباب و العوامل،و السؤال املطروح ملاذا 

م من غريهم ، و باختصار ميكن ارجاع ذلك  لثالث هناك بعض االشخاص أكثر عرضة للجرائ

تفسريات: أوهلا دور الضحية االستفزازي،و الثاين يرتبط بعالقت الضحية ، وأخريا يرتبط بنمط حياة 

 (2)الضحية .

من خالل تصنيفات الضحايا اليت مت عرضها يعترب تصنيف " شافر " أمجلها لتقسيمه امليين على 

اليت يتم فيها تقييم أمناط الضحايا بواسطتها من خالل منظورات متكانلة عالقة الضحية باجلاين و 

من عالقة الضحية باجلاين و خصائص تتميز هبا الضحية وفق عالقتها باجلاين فتكون تارة بريئة وتارة 

 أخرى  مذنبة .

 :أدوار المجني عليهم في حدوث الجريمة  -ثانيا

توجد أدلة مباشرة ضد اجملرم، يف تلك احلاالت ال من  ترتكب دون ضحايا ، وال العديد من اجلرائم

الصعب أن نتحدث عن عادات خاصة بالضحايا اجتاه الفاعل )اجملرم ( ، أما يف حالة أخرى فإن 

 اجلاين يكون معروفا بل و ذا عالقة بالضحية تؤثر يف حدوث اجلرمية ضدها ، فكيف يكون ذلك؟

                                                           
(2)

  JO-Anne , Wemmers .Introduction à la victimologie .Québec :Les Presses de l’Université de 
Montréal.2003,P39.  



 عالقة ضحايا الجرائم بالجناة : -1

جرائم تكون الضحية فيها على معرفة سابقة  10من  8اثبتت االحباث أن لقد 

ال تالم الضحية على كل عالقاهتا باجلاين إال يف سلوكيات معه و املتسببة يف ارتكاب ، باجلاين

اجلرمية حنوها ، فمن تلك العالقات و اليت تالم فيها تلك اليت تكون فيها املرأة املغتصبة أو 

ا عند موافقتها ملقابلته يف مكان خاص و كذا لباسها و إحياءات اجلنسية  تلك املعتدى عليه

اليت تشعر اجلاين بأهنا راغبة يف ممارسة اجلنس ، و إن كان هترهبا منه على سبيل التمنع ) من 

, الذي برأته احملكمة يف و.م .أ  Steven Lordوجهة نظر اجلاين ( ، كقضية املدعو ب

من حاالت   % 95د ذلك نتائج االحباث و اليت تشري إىل أن من جرمية االغتصاب .ويؤي

 %  57االغتصاب اليت يتعرض هلا النساء تكون الضحية فيها مبعرفة سابقة باجلاين ، و

يكون اساسها نظام املصاحبة و املواعدات .ومن العالقات ايضا تلك اليت تقيمها الضحية 

د العديد من الباحثني و العلماء يدعون لذلك جن (1)مدمنة املخدرات مع جتار املخدرات .

لضرورة أن يتخذ الفرد إحتياطاته الالزمة و ال يعرض نفسه للتضرر بسبب عالقته من االخرين 

مهما كانت صفتها ، كما تدعوا الشريعة االسالمية و تضع ضوابط لعالقة الرجل مع املرأة 

 عالقات املخدانة . جتنبا للضرر الذي ميكن أن يلحق باملرأة بسبب املواعدات و

لكن يوجد طائفة من العالقات قد تربط ضحايا اجلرائم و اجلناة و ال تالم فيها الضحية 

بسبب وقوع السلوك االجرامي عليها ، فاجلرائم اليت تقع على صغار السن و االطفال عادة 
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هو اكثر التصاقا هبم يف تلك الفرتة  ما يكون اجلناة فيها من اقارب الطفل اجملين عليه النه

عكس البالغ الذي يكثر تعامله مع األغراب و يقل ارتباطه بذويه ، ومع ذلك اثبتت االحباث 

أن الضحايا املتعدين للعشرين عاما يكون اجلناة عليهم على عالقة سابقة هبم و ذلك بنسبة 

 victim&victimisationمن جمموع اجلناة يف اجلرائم اليت يتعرضون هلا .)  % 40

، فاجلاين  باألجرة(وقد تكون اجلرمية من املرتكبة على الضحية بواسطة العاملني عندها 93

يكون يف الغالب يكون قريب من الضحية فيكون من السهل عليه ارتكاب جرمية ضدها 

 . (1)باستغالل ظروفها .

 :نظريات في تفسير دور ضحايا الجرائم في الظاهرة االجرامية   -2

كما تلعب الضحية يف أحيان كثريا دورا يف تسهيل أو إعاقة ارتكاب اجلرمية ضدها وميكن 

مسامهة الضحية يف هتيئة فرص حدوث اجلرمية و يتم ذلك بشكل  -إجياز ذلك فيما يلي : 

 مباشر أوغري مباشر ، من خالل ما يرتكبه من إمهال و تقصري و استفزاز .

مسامهة الضحية يف خلق املواقف املواتية للجرمية و دوافعها : وقد يكون دور الضحية يف -

 هذه احلالة أكرب من دور اجلاين يف ارتكاب اجلرمية .

 .((2)مسامهة الضحية يف خلق فكرة اجلرمية ،أو كمن يشتم شخصا و يسئ إىل كرامته -
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.عمان : األكادمييون للنشر و التوزيع ، دار  1.ط  املواجهة الشرطية جلرائم العنف األسري آلياتحسان ،حممود عبيدو .  

 .75,ص 2014احلامد للنشر و التوزيع ، 



مية ضدها ظهرت العديد من النظريات و نظرا للدور الكبري السهام الضحية يف ارتكاب اجلر 

 املفسرة لذلك ألمهها نظرية شكل احلياة و نظرية النشاط الروتيين .

إضافة إىل اإلدمان على أنشطة روتينية و نظرية منط احلياة ، توجد عوامل  اجتماعية أخرى تزيد من 

ألصدقاء ، التفاعل خماطر وقوع االشخاص كضحايا للجرائم و تتمثل يف : سياق احلي : األسرة ، ا

 (1)الشخصي يلعب دورا يف التضرر من اجلرمية .

 شكل حياة الضحية :نظرية   أ(

،جاروفالو ،  غوردتفردسونGottferdsonهندلينج و M .J .Hindelingرواد هذه النظرية 

أو  اانطلق هؤالء العلماء من التساؤل التايل : ملاذا جند شخصا أو جمموعة ما أكثر عرضة ألن يكونو 

 تكون ضحية أو ضحايا للجرمية ؟.

 وتنطلق النظرية من احتماالت وقوع الفرد ضحية للجرمية مردها لثالث عوامل :

 اسلوب احلياة الذي يتبعه الفرد. -1

 االشخاص الذين خيتلط بعضهم ببعض  -2

 االشخاص الذين يكون الفرد معرضا هلم . -3

خيتار ضمنيا مع هذا االسلوب درجة من خالل هذا يعين ان الفرد الذي خيتار اسلوبا للحياة 

 احتمال وقوعه ضحية للجرمية ) درجة االخطار ( .
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 حيث اضاف هلا ثالث متغريات هي :   Garofaloمث عدلت النظرية من طرف 

 رد الفعل اجتاه اجلرمية  -1

 جاذبية اهلدف -2

 االختالفات الفردية  -3

 بعدا البناء االجتماعي هلذه النظرية . أضافللمتغريات الثالث قد  بإضافته وبذلك يكون جاروفالو

 ويقسم هذه النظرية بعض الباحثني إىل ثالث أقسام :

 االدوار االجتماعية  -1

 املكان أو املوقع يف البناء االجتماعي  -2

 اجلزء العقالين او الكون العقالين . -3

 :The Routine Activity theory) النشاط الرتيب ( نظرية االنشطة الروتينيةب ( 

سنة  L.Cohenو كوهني  Marcus Felsonرائد هذه النظرية ماركوس فيلسون 

وجود جاين حمتمل ، توفر اهلدف املناسب ، غياب احلماية ،وتقوم على ثالث دعائم:1979

: أي تواجد شخص معني جمرم بطبعه أو تتوافر لديه امليول االجرامية  وجود جاني محتمل:(1)اجليدة
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تها نسبة إىل و كان من غري املتورعني عن ارتكاب اجلرمية ألي مصلحة كانت بالغا ما بلغت ضئال

 . (1) و الضرر و الذي سينزل بالضحية من جراء االعتداء عليها .األمل

تساعد الضحية يف بعض االحيان يف توفري الفرص املالئمة يف حالة :توافر هدف مناسب  -

االكرتاث ،وذلك من خالل وضع األشياء الثمينة يف أماكن مكشوفة، التقصري أو االمهال و عدم 

ويتحدد  (2)وتلعب عوامل مثل حجم ووزن وقيمة األشياء دورا هاما يف تسهيل مهمة اجلناة .

قيمة اهلدف:وذلك من وجهة نظر  -توافر اهلدف املناسب وفق هلذه النظرية طبقا ملعايري أربعة : 

:  اهلدف يكون مرئيا لدى اجلاين -. : كأن يكون خفيفااهلدف سهولة احلصول على -اجلاين .

 . (3)يكون مكشوفا أو موصوفا للجاين 

دلت الدراسات اليت أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية على أن :غياب الحماية الجيدة  -

مرتكيب جرائم السرقة ، بشكل خاص يفضلون ارتكاب جرائمهم يف املناطق اليت تفتقر إىل 

 (4)يب احلماية الضرورية و اجليدة .أسال

كلما اجتمعت االجزاء الثالث اجملرم الذي لديه الرغبة و اهلدف املناسب وغياب الرقابة 

 ازدادات احتمالية وقوع اجلرمية ، و إذا مل تتوافر هذه االجزاء الثالث قلت احتمالية حدوث اجلرمية .

                                                           
 .83ص  املرجع السابق   (1)

(2)
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 Routine إذ ركزت هذه النظرية على بيان العالقة القائمة بني توزيع النشاطات الروتينية 

Activistes   اليت تتلخص يف العمل الرمسي ، وكسب القوت ، و تأمني املسكن و اشباع

احلاجات وشغل وقت الفراغ ، و التعلم إىل غري ذلك من نشاطات و معدالته و قد انطلق الباحثان 

مؤداها " أن توزع أو تشتت هذه النشاطات بعيدا عن املسكن ، و األسرة يزيد من فرص من فرضية 

 (1)فرص حدوث اجلرمية .

ميكن إعطاء أمثلة على ذلك يف جرمية سرقة السيارات من خالل ركن السيارة بطريقة روتينية 

جلاين يف نفس املكان و يف نفس التوقيت و بنفس الطريقة بصفة مستمرة ، مما خيلق لدى ا

فكرة السرقة إذ تعطيه الوقت الكايف للمالحظة ) املكان و الزمان ، حىت متصرفات الضحية ، 

 نقاط الضعف و القوة : اكتشاف عيوب السيارة (و التخطيط و التنفيذ و بكل أرحيية .

كما ميكن إسقاط هذه نظرييت  منط احلياة و األنشطة الروتيتنية على الضحايا يف اجملتمع 

ي من خالل تغري منط احلياة يف هذا اجملتمع و حتوله لنمط استهالكي ، ارتفاع املستوى اجلزائر 

املعيشي للفرد اجلزائري ، خروج املرأة للعمل و تطور نوع األسرة ) نووية (وظائف االسرة من 

 خالل بعض األمثلة :

 خروج الزوجة و الزوج للعمل و األبناء للدراسة . -1

 املنزل .العمل و الدراسة بعيدا عن  -2
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ترك املنزل فارغا خبروج أفراد يف نفس الفرتة : للعمل الدراسة ، التسوق أو ألمور   -3

 أخرى .

 اخلروج الروتيين يف املناسبات الدينية و األعياد و عطل هناية األسبوع . -4

 The Rational noice theory نظرية االختيار العقالني :ج(

عوامل اليت ال،     (Ron Clarkeالربيطاين رون كالرك ) يرجع التصور النظري هلذه النظرية  للباحث

مقدار املردود النفعي ، أي املنفعة  -وجود حراسة فعالة من عدمه .ب -تدفع للفعل اإلجرامي : أ

الناجتة عن الفعل اإلجرامي . إن الفرصة املناسبة للفعل اإلجرامي تنشأ من عدم وجود حراسة فعالة ، 

رئيسي يف عملية "الضحية " أو املوقف اإلجرامي املناسب ، وعملية وهي بذلك تصبح العامل ال

 (1)اختيار هذه ال حتدث بدون توافر مردود نفعي أي الفائدة أو االنتفاع من الفعل اإلجرامي.
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 و حمايتهم المحور الثالث :ضحايا الجرائم

 .في التشريعات الوضعية  اياحقوق وتعويض الضحأوال:

 الذي تقوم عليه فكرة تعويض الدولة لضحايا الجرائم :ساس الفقهي األ-1

ني أساسني خمتلفني ومها ب يتنازع يف اساس مسؤولية الدولة عن التعويضات لضحايا اجلرائم

 االساس القانوين و االساس االجتماعي :

 الساس القانوني :ا-أ

قانوين يقع على الدولة اجتاه اجملين عليه، فتكون الدولة من خالله مكلفة حبماية   حبيث أن هناك إلتزام

 . كافة األفراد من خماطر اجلرمية، األمر الذي يثري مسؤوليتها عند فشلها يف منع وقوعها

 حجج المؤيدين :-

يرى أنصار هذا الرأي أن هناك عقدا ضمنيا مت إبرامه بني الفرد من جهة و بني الدولة من جهة 

أخرى؛ يلتزم مبقتضاه الفرد بأداء الضرائب املقررة عليه سنويا إىل الدولة اليت تستفيد منها يف إجناز 

راد عن القيام هبا، و هي املشروعات العامة، و تلتزم الدولة يف املقابل بالقيام باملهام اليت يعجز األف

مهمة مكافحة اإلجرام و السهر على تطبيق القانون، خاصة و أهنا حتتكر لنفسها حق العقاب يف 

العصر احلديث، فإن فشلت الدولة يف منع وقوع اجلرمية و أصيب الفرد الذي يدفع الضريبة بضرر ما 

ينها و بني األفراد، و تكون حينئذ من جرائها فتكون الدولة بذلك قد أخلت بالعقد الضمين القائم ب



ملزمة قانونا بتعويض كل األضرار اليت وقعت لألفراد جراء هذه اجلرمية، و يكون بذلك من حق الفرد 

 أن يرفع دعوى ضد الدولة ملطالبتها بالتعويض بسبب إخفاقها يف منع الضرر الذي أصابه من اجلرمية.

ث أضرار لبعض األفراد يعد إخالال من جانب الدولة و يرتتب على ما تقدم أن وقوع اجلرمية و حدو 

 .(1)ونظرا لعدم بتوفري األمن

و من جهة أخرى فإن الدولة تفرض على األفراد القيام ببعض الواجبات ملساعدة العدالة كوجوب 

ناة و أداء الشهـادة ... التبليغ عن اجلرائم و تقدمي املساعدة لألشخاص يف حالة خطر و ضبط اجل

و إن قيام األفراد داخل اجملتمع هبذه الواجبات قد يلحق هبم أضرارا، فيكون وجوبا على  غريها،و 

 .الدولة تعويضهم حىت ال يرتددوا يف مساعدة العدالة

كما أنه من غري املنطقي أن تستفيد الدولة من وقوع اجلرمية بالغرامات املالية احملكوم هبا مث ترتك اجملين 

 . جلرمية دون تعويضعليه الذي كان ضحية هذه ا

و يرتتب على األخذ باألساس القانوين ملسؤولية الدولة عن تعويض اجملين عليهم عدة نتائج نذكرها 

 (2) :على النحو التايل

ـ إن التعويض حق للمضرور من اجلرمية و ليس منحة من الدولة، فتلتزم الدولة بتعويضه بصرف -1

 النظر عن حاجته أو مستوى دخله اإلجتماعي.

                                                           
.جملة الشريعة عبد الرمحان، خلفي . "مدى مسئوولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلرمية  : دراسة يف الفقه و التشريع املقارن"    (1)
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تلتزم الدولة بتعويض اجملين عليهم يف كل أنواع اجلرائم دون متييز بينها، سواء كانت جرائم واقعة  ـ-2

أن ينظر إليه ئم ماسة بالشرف ،فالتعويض البد و على األشخاص ،جرائم واقعة على األموال ،أم جرا

  بإعتباره وسيلة جلرب الضرر دون اإلكرتاث بنوع اجلرمية املرتكبة

اإللتزام الواقع على عاتق الدولة ال مييز بني نوع الضرر، ألنه إلتزام عام بالتعويض عن جرب ـ إن 3.

  .مجيع أنواع األضرار اليت حتدثهـا اجلرمية، أي دون متييـز بني الضرر املالـي أو اجلسمـاين أو األديب

سواء كانت مدنية ـ إن اجلهة اليت جيب أن تفصل يف مسألة التعويض جيب أن تكـون جهة قضائية  4

 أم جزائية.

 (1) :األسـاس اإلجتمـاعيب (

مبساعدة اجملين عليهم من اجلرائم  يرى أنصار هذا اإلجتاه أنه يقع على الدولة إلتزام أديب و إجتماعي

بالقدر الذي تسمح به ميزانيتها العامة، فالتعويض الذي تقدمه الدولة هلؤالء هو نوع من أنواع 

 .املساعدة اإلنسانية و اإلجتماعية

العدل االجتماعي وجب على الدولة سن تشريعات حلماية هؤالء يتمثل يف إصدار تشريع  إلرساء

لة للمجين عليهم ، و اليت تتمثل يف إنشاء نظام عام يقوم بدفع تعويض نقدي يتضمن احلماية الكام

  .هلم عند إصابتهم بأضرار من اجلرمية ) شأهنم شأن الضعفاء ، احملتاجني ، املرضى و الشيوخ (

الدولة بالتعويض؛ أهنا ملزمة ببذل أقصى ما يف  اللتزام االجتماعيإذا الفكرة اليت يقوم عليها األساس 
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هـا أن تعمل على معرفة اجلاين وسعها للحيلولة دون وقوع اجلرمية، فإذا وقعت اجلرمية جيب علي

حاكمته و إلزامه بتعويض اجملين عليه، فإن عجزت عن معرفته أو ظهر أنه معسر مل يبق عليها إال و 

  .من منطلق وظيفتها اإلجتماعية في مساعدة المضرورينإلتزاما أدبيا بتعويض املضرور 

ذ باألساس اإلجتماعي ملسؤولية الدولة عن تعويض اجملين عليهم عدة نتائج خيرتتب على األ و

 :نذكرها على النحو التايل

 ـ إن التعويض الذي تدفعه الدولة لضحايا اجلرائم مبثابة املنحة أو التربع و ليس حقا للضحية..-1

ـ التعويض ال يكون على مجيع انواع اجلرائم ،بل عندما تبلغ حدا معينا من اجلسامة تتدخل الدولة   2

 .كاجلرائم املاسة بسالمة البدن أحق بالتعويض من جرائم االموال 

ـ إن إلتزام الدولة بدفع التعويض يشرتط حاجة اجملين عليه ملساعدة الدولة، فإن كان موسرا فال  3

نظام عليه، كما أن التعويض يتحدد مبقدار الضرر الواقع على اجملين عليه، و بإمكان حاجة لتطبيق ال

  .الدولة أن تضع حدا أدىن و حدا أقصى للتعويض حبسب القدرة املالية للدولة

تعويض إىل جهات ي إىل إمكانية أن يعهد مبسألة الـ إن القول باألساس اإلجتماعي للدولة يؤد 4

  .ة إىل اللجوء إىل اجلهات القضائيةإدارية فقط دون احلاج

 (1)شروط استحقاق التعويض : - ج

 أن يكون الضحية مستحقا : أي جمين عليه جراء اجلرمية  -

 أن تكون اجلرمية سببت ضرر مباشرا للضحية . -
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 أن ال يكون للمجين عليه دور  مهم واساسي يف وقوع اجلرمية عليه. -

 (1)كيفية جمع التعويضات للضحايا ومساعدتهم :

 ختصيص مبلغ من الغرامة لتعويض ضحايا اجلرائم  -

ختصيص جزء من اجر السجني لتعويض اجملين عليه عن االضرار اليت سببها له باعتداءه  -

 عليه .

 استخدام قيمة االشياء املصادرة لتعويض الضحايا  -

 الضرائب و الرسوم  -

 .التربعات و اهلبات  -

 تقدير الخسارة الواقعة على الضحية :

 اليت تكبدهتا الضحية بسبب اجلرمية،مثل مصاريف العالج .المادية :الخسارة  -

يدخل يف التقدير حساب املكاسب اليت تفوت على الضحية المكاسب الفائتة على الضحية : -

بسبب اجلرمية ،غالبا ما تطلب احملكمة من الضحية اوراق تثبت مدى اخلسارة اليت حلقت 

 (2)بالضحية نتيجة اجلرمية .
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 :الشريعة اإلسالميةفي  اياحقوق وتعويض الضحثانيا :

 حقوق الضحايا في الشريعة االسالمية: -أ

 تنقسم احلقوق يف الشريعة االسالمية إلـــــــــــــــى : 

وهي كل ما يرتبط به النفع العام للمجتمع ككل ،إما أن تكون إجيابية أ.حقوق اهلل تعالى : -

شكل عبادات اسالمية أو سلبية تشمل كل ما هنى تشمل كل ما هنى عنه اهلل عز  يف يف

 وجل مثل : جرائم احلدود .

وهي احلقوق اليت أباحها اهلل لعباده كي يتمتعوا هبا قد تكون عامة كمرافق حقوق العباد :  -

 الدولة، وحقوق خاصة متس و تنتهك حرمات األشخاص بصفة مباشرة مثل حق امللكية، وقد

 ضمنها الفقهاء : جرائم القصاص و الدية .تضم جرائم على النفس و دون النفس .

و يكون ذلك يف جرمييت السرقة حقوق مشتركة بين اهلل و العبد، الحق فيها هو حق اهلل :-

 والقذف .

 مثل جرائم الدماء .حقوق مشتركة بين اهلل و العبد ،حق العبد فيها أغلب : -

 يعة االسالمية :تعويض الضحايا في الشر   -

 (1)هي املال عوضا عن فقد األعضاء أو منافعها و يسمى أي جزء فيها باإلرش .مفهوم الدية : 

                                                           
ن : األكادمييون للنشر و التوزيع ، دار .عما1.ط تعريض ضحايا اجلرمية يف الشريعة و القانونحمب الدين ،حممد مؤنس .  (1)

 .55ص ،2014،احلامد للنشر والتوزيع 



هي بدال للنفس فقط فهي ليست بدال عن اجلروح أو فقدان أي طرف من األطراف اخلاصة 

عقوبتها املالية بالضحية نتيجة لالعتداء االجرامي عليها ألن كل جناية على ما دون النفس تسمى 

الواجبة على اجلاين دفعها للضحية "إرشا" و هي متثل يف األساس جزءا من الدية .ويبقى اهلدف 

الم ، آوالغاية يف اإلسالم أن الضحية حتصل على مقابل مادي مناسب نتيجة ملا سببته هلا اجلرمية من 

على اجلاين يف املقام األول فتب تدأ  و الفقه اجلنائي اإلسالمي قرر أن املسئولية عن اجلرمية إمنا تقع

مبطالبته باإلرش ملا أتلفه  منها أو يطالب بدفع قيمة الدية إذا كان االعتداء وصل حلد نفس اجملين 

عليه .و إذا دفع اجلاين للضحية التعويض كان ذلك جربا للضرر وال تدفع الدولة شيئا هلذا 

ان معسرا تدفع الدولة عنه قيمة التعويض املستحق األخري.وإذا مل يتم القبض عليه ) اجلاين( أو ك

 للضحية .ففي اإلسالم كان بيت  مال املسلمني عاقلة من ال عاقلة له .

رأينا من خالل عرضنا أن االسالم عرف نظام تعويض الضحايا بواسطة الدولة و ذلك يف 

جرائم األشخاص دون جرائم األموال و هو بذلك يكون قد تبىن الرأي الراجح الذي اتفق الفقهاء 

 الوضعيون أجنلوأمريكيون و املعمول به يف هذه التشريعات.

ة مسئولية الدولة عن اجلرمية مسئولية احتياطية بعد و هو أيضا جيعل مسئولية الدولة عن اجلرمي

مسئولية   اجلاين ، فهو املسئول األول عن اجلرمية و هو الذي يعوض الضحية عن الضرر الذي 

 أحدثه هلا ، فإن عجز عن ذلك عوضت الدولة الضحية بدال منه .



م اليت تقع على ما دون اتفق العلماء على حتميل العاقلة دية اجملين عليه أو الضحية يف اجلرائ

النفس.و املقصود بالعاقلة أسرة اجلاين و ذويه أو قبيلته " وهي الدولة " يف النظام احلديث فهي األسرة 

الكربى للضحايا . وتتحمل العاقلة الدية يف ماهلا عقال للدماء أو القصاص أي منعه للجاين و للذلك 

 (1)مسيت الدية بالعقل .

ن حقوق الضحية بأن جعلت هلا دية يدفعها املتسبب يف الضرر على ودافع الفقه االسالمي ع

عاقلته فإن فشلت يف حتمل مبلغ التعويض كأن مل يكن له عاقلة دفعت الدولة القيمة .و إن كان 

ميلك جزءا فقط حتل الدولة حمله يف دفع الباقي .و إذا إدعى أنه معسر ) اجلاين( و هو موسر دفعت 

 حملها يف مطالبة اجلاين بالدية من بعد ذلك .الدولة القيمة مث حتل 

 ب( كيفية تقدير الدية :

خيتلف مقدار الدية بطبيعة تقدير اإلرش و الديات حسب حال الجريمة من العمد و الخطأ :  -

اجلرمية فهي تكون مشددة يف حالة العمد وشبه العمد ، خمففة يف حالة اخلطأ  وذلك لتحقيق الزجر 

 لنحو التايل :للجاين و ذلك على ا

 من اإلبل تقسم أرباعا : 100دية القتل العمد :

 جذعة  25حقة . 25بنت لبون .  25بنت خماض . 25 

 خلفة . 30حقة .  30جذعة .  30اإلبل تقسم ثالثا :  100دية شبه العمد : 
                                                           

 .56سابق ص الرجع امل  (1)



بنو  20بنت خماض . 20لبون .  20جذعة .  20حقة .  20تقسم أمخاسا : دية الخطأ : 

 خماض.

يأخذ اجملين عليه اإلرش الطرف أو اجلرح أو رش في الجنايات التي تقع ما دون النف  : اإل -

الشجة اليت سببها اجلاين له يف حال عدم إمكان القصاص أو إن رضي هو بذلك .ولقد فصل 

الشجاج  الفقهاء تفصيال مستفيضا يف هذا اجملال سواءا يف إرش األعضاء .كما توسعوا أيضا يف إرش

 حسب نوع اإلصابة . كذلك إرش اجلروح مت تفصيل عمقها و مقدار الدية املناسبة لكل منها .

 شروط استحقاق الدية :ج(

 أن تكون الضحية جمنيا عليها يف جرمية من جرائم الدماء ) اعتداء على سالمة اجلسم ، جرائم

 االشخا صفي الفقه احلديث (

و الضرر احلادث للضحية و هي متسببة فيها ال دية وال قصاص  أن تكون عالقة سببية بني اجلرمية

 على الشروع يف القتل .

 جيب أن ال يكون اجملين عليه قد اشرتك بفعله يف وقوع السلوك االجرامي عليه ، فإن اشرتك خبطأه

 وعمده فال حمل للحكم بالدية كاملة .

 

 

 



 الجهود الدولية لحماية ضحايا الجرائم :لثا:ثا

لضحايا الجريمة وإساءة استعمال  عالن بشأن المباد  األساسية لتوفير العدالةاإل(1

 :السلطة

ظهرت العديد من اجلهود الدولية و اليت مت استعراضها يف التسلسل التارخيي لتطور علم الضحايا 

لية و االهتمام مبساعدة ضحايا اجلرائم يف العديد من اجلهود الدولية سواء اخلاصة باملنظمات الدو 

املبادئ عالن بشأن أو اجلمعية الدولية للضحايا و لعل من أبرزها و أكثرها تأثريا ما جاء يف اإل

اعتمد ونشر علي املأل و الذي  لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة األساسية لتوفري العدالة

  قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب

 و الذي تضمن تعريف الضحايا و حقوق الضحايا ..1985نوفمرب  29املؤرخ يف  34/ 40

 و أهم ما جاء فيه ما يلي :

ينبغي معاملة الضحايا برأفة واحرتام لكرامتهم. وحيق هلم الوصول إىل آليات العدالة واحلصول  -

على اإلنصاف الفوري وفقا ملا تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصاهبم.. 

وتعزيز اآلليات القضائية واإلدارية، حسب االقتضاء، لتمكني الضحايا من احلصول  ينبغي إنشاء

على اإلنصاف من خالل اإلجراءات الرمسية أو غري الرمسية العاجلة والعادلة وغري املكلفة وسهلة 

وينبغي تعريف الضحايا حبقوقهم يف التماس اإلنصاف من خالل هذه اآلليات.. ينبغي  -املنال

 جابة اإلجراءات القضائية واإلدارية الحتياجات الضحايا بإتباع ما يلي:تسهيل است

تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها وسريها، وبالطريقة اليت يبت هبا يف  -



 قضاياهم، وال سيما حيث كان األمر يتعلق جبرائم خطرية وحيثما طلبوا هذه املعلومات،

نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها يف االعتبار يف املراحل  )ب( إتاحة الفرصة لعرض وجهات

املناسبة من اإلجراءات القضائية، حيثما تكون مصاحلهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف 

 باملتهمني ومبا يتمشى ونظام القضاء اجلنائي الوطين ذي الصلة،

 نونية،)ج( توفري املساعدة املناسبة للضحايا يف مجيع مراحل اإلجراءات القا

)د( اختاذ تدابري ترمى إىل اإلقالل من إزعاج الضحايا إىل أدىن حد ومحاية خصوصياهتم، عند 

االقتضاء، وضمان سالمتهم فضال عن سالمة أسرهم والشهود املتقدمني لصاحلهم من التخويف 

 .واالنتقام

التأخري الذي ال لزوم له يف البت يف القضايا وتنفيذ األوامر أو األحكام اليت تقضى  )هـ( جتنب

 مبنح تعويضات للضحايا.

ينبغي استعمال اآلليات غري الرمسية حلل النـزاعات، مبا يف ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل  -

تسهيل اسرتضاء الضحايا العرفية إلقامة العدل أو استعمال املمارسات احمللية، حسب االقتضاء، ل

 وإنصافهم.

ينبغي أن يدفع اجملرمون أو الغري املسؤولون عن تصرفاهتم، حيثما كان ذلك مناسبا، تعويضا عادال   -

للضحايا أو ألسرهم أو ملعاليهم . وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة املمتلكات ومبلغا جلرب ما 

 ة نتيجة لإليذاء، وتقدمي اخلدمات ورد احلقوق.وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات املتكبد

ينبغي للحكومات إعادة النظر يف ممارساهتا ولوائحها وقوانينها جلعل رد احلق خيارا متاحا إلصدار -



 ة إىل العقوبات اجلنائية األخرى.حكم به يف القضايا اجلنائية، باإلضاف

ذين يتصرفون بصفة رمسية أو شبه رمسية عندما يقوم املوظفون العموميون وغريهم من الوكالء ال --

مبخالفة القوانني اجلنائية الوطنية، ينبغي أن حيصل الضحايا على تعويض من الدولة اليت كان موظفوها 

أو وكالؤها مسؤولني عن الضرر الواقع. وىف احلاالت اليت تكون فيها احلكومة اليت حدث العمل أو 

لت من الوجود، ينبغي للدولة أو احلكومة اخللف أن تقوم التقصري االعتدائي مبقتضى سلطتها قد زا

 برد احلق للضحايا.

 أما فيما يتعلق بالتعويض تم التركيز على ما يلي :

حيثما ال يكون من املمكن احلصول على تعويض كامل من اجملرم أو من مصادر أخرى،  -

 ينبغي للدول أن تسعى إىل تقدمي تعويض مايل إىل:

أو العقلية نتيجة  ن أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتالل الصحة البدنية)أ( الضحايا الذي

)ب( أسر األشخاص املتوفني أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة .جلرائم خطرية

 لإليذاء، وخباصة من كانوا يعتمدون يف إعالتهم على هؤالء األشخاص.

ق الوطنية املخصصة لتعويض الضحايا. وميكن ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصنادي-

أيضا، عند االقتضاء، أن تنشأ صناديق أخرى هلذا الغرض، مبا يف ذلك احلاالت اليت تكون 

 فيها الدولة اليت تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عما أصاهبا من ضرر .

 لي :أما فيما يتعلق باستراتيجية المرتبطة بمساعدة الضحايا تضمنت ما ي



ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خالل الوسائل -

 احلكومية والطوعية واجملتمعية واحمللية.

ينبغي إبالغ الضحايا مبدى توفر اخلدمات الصحية واالجتماعية وغريها من املساعدات ذات  -

 سهولة.الصلة، وأن يتاح هلم احلصول على هذه اخلدمات ب

ينبغي أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة واخلدمة االجتماعية وغريهم من املوظفني   -

 املعنيني تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، ومبادئ توجيهية لضمان تقدمي املعونة املناسبة والفورية.

ينبغي لدى تقدمي اخلدمات أو املساعدة إىل الضحايا إيالء اهتمام ملن هلم احتياجات خاصة  -

 أعاله. 3بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به أو بسبب عوامل كاليت ذكرت يف الفقرة 

 في تعويض الضحايا:( بعض النماذج للسياسات الجنائية الدولية 2

قليدية بعد أن تأكدت عدم كفايتها و فعاليتها يف حاولت تشريعات وضعية تفعيل الوسائل الت

حصول الضحايا على تعويضات املالئمة فاستحدثت من خالل النصوص االجرائية بعض الوسائل 

تعليق تنفيذ العقوبة اجلنائية على  -الضاغطة على اجلاين لضمان الوفاء بالتعويض ومن هذه الوسائل .

يض شرطا من شروط وقف العقوبة أو الوضع حتت االختبار الوفاء بالتعويض. اعتبار الوفاء بالتعو 

 (1)القضائي .مراعاة الوفاء بالتعويض عند النظر يف حتديد العقوبة أو العفو عن أو رد االعتبار .

ونظرا لفشل حماوالت تفعيل السياسات التقليدية ، اجتهت العتماد التأمينات اإلجتماعية . تعددت 

اإلجبارية حبسب مواجهتها للمخاطر املتنوعة و انفراد كل نظام مبعاجلة  النظم التأمينات االجتماعية

                                                           
(1)

 .73-72،ص  ص  مرجع سابقحمب الدين ،حممد مؤنس .  



نوع معني من األخطار قصد حتقيق أقصى قدر ممكن من تعويض للضحية .من مناذجها تعويض 

ضحايا حوادث السري  اليت  واجهتها  كثري من تشريعات الدول الالتينية و اليت يرجع فيها االهتمام 

.احتدت غالبية (1)يا إىل كثرة عددهم وشيوع اإلصابات إىل درجة العجز الكلي هبذه الفئة من الضحا

الدول األوروبية حيث احتدت غالبية الدول عليه و أفرزت نظاما دوليا أوروبيا للتعويض كما اعتربت 

مثل هذه النمتذج التعويضية جتسيدا لفكرة الضمان االجتماعي يف الدول الرأمسالية ونواة لنماذج 

 (2)تعويضية خصص كل منها لتعويض ضحايا جرمية معينة .أخرى 

 تعويض ضحايا الجريمة في التشريع اإليطالي:

م مشروعا متكامال لتعويض ضحايا اجلرمية  1985احلكومة االيطالية يف األول من مارس عام تبنت 

القائمة و الربامج قانون العقوبات االيطايل بقصد زيادة فاعلية النصوص  165تضمن تعديال للمادة 

.وقد 1980و االضافية لعام  1970اخلاصة بتعويض ضحايا اجلرمية و ال سيما الربامج القائمة منذ 

ساعدت على تبين هذا املشروع شيوع بعض االعمال االرهابية و ارتفاع ضحايا أعمال العنف 

 (3)والتفجري و غريها من األشكال اجلديدة للجرمية املنظمة .
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 و الوطنية لحماية ضحايا الجريمة : لجهود العربية ( ا رابعا

 (الجهود العربية :1

تعترب الدول العربية اليت تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية يف اجلنائيات متقدمة على غريها من 

الدول العربية و األجنبية اليت مازالت تسعى إىل إجياد تشريعات خاصة و اتفاقيات دولية ترسخ مبادئ 

جند فيها قانونا خاصا  حقوق ضحايا اجلرمية .و أما الدول العربية اليت تطبق القوانني الوضعية فإننا  ال

حلماية حقوق ضحايا اجلرمية ، ماعدا بعض املواد املبعثرة هنا و هناك حتاول أن توفر للمجين عليه 

تعويضات مالية مقابل ما يصيبه من ضرر جراء اجلرائم املرتكبة يف حقه و ذلك دون تفصيل يف 

 (1)احلقوق املعنوية و األدبية الواردة يف الصكوك الدولية .

( من الدستور على مسئولية الدولة يف تعويض 57ي مجهورية مصر العربية نصت املادة ) فف

اجملين عليهم يف جرائم معينة .كما أرسى القضاء قواعد للتعويض عن الضرر الناشئ عن االعتداء 

على احلقوق املالزمة لشخصية اإلنسان مثل احلق يف حرمة احلياة اخلاصة و احلريات الشخصية اليت 

كافة األضرار املادية منها   –وفقا للقواعد القضائية املستقرة  –رها الدستور . ويشمل التعويض قر 

 2)واألدبية .كما خطا املشرع املصري لتدعيم دور الضحايا يف االجراءات اجلنائية .
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 ( الجهود الوطنية :2

 :موقف المشـرع الجزائـري

إن النصوص التشريعية اجلزائرية ال حتتوي على نص عام يكفل إلتزام الدولة بتعويض اجملين عليهم عن 

األضرار اليت تصيبهم جراء اجلرمية، ماعدا حاالت خاصة فقط، ال خترج عن تعويض املتضررين جراء 

و يف ذلك حوادث املرور و ذلك يف احلاالت اليت يستحيل على شركة التأمني تعويض الضحية، و ه

قد أوكلها إىل الصندوق اخلاص بالتعويضات، و كذلك تعهدت الدولة بتعويض ضحايا اخلطأ اجلزائي 

الواقع من طرف رب العمل أو يف حالة حادث مرور كان مبناسبة العمل، و يف ذلك يعهد بالتعويض 

عويض إىل صندوق الضمان اإلجتماعي، و أخريا صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب الذي يهتم بت

اجملين عليهم من جراء اجلرائم اإلرهابية، و حناول أن ندرس هذه الصور الثالث للتعويض حبسب 

 .ترتيبها الزمين يف اإلنشاء

 (1) :أ/ ـ الصنـدوق الخـاص بالتعويضـات

 7مث أعاد تنظيمه مبوجب األمر  1963أنشأ املشرع اجلزائري الصندوق اخلاص بالتعويضات سنة 

املؤرخ يف  80/37و أخريا مبوجب املرسوم احلامل لرقم  30/01/1974يف  الصادر 4/15

 .، و جيري متويله من اخلزينة العمومية16/02/1980

يهدف هذا الصندوق إىل منـح تعويضـات إىل الضحايا املتضررين من جراء حوادث املرور، و ذلك يف 

صول على التعويض، و هذا وفقا لنص حالة ما إذا تعذر العثور على املسؤول عن اخلطأ أو تعذر احل
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اليت تنص " يكلف الصندوق اخلاص بالتعويض بدفع التعويضات إىل  74/15من األمر  34املادة 

و ما  24املصابني جسمانيا من حوادث املرور أو إىل ذوي حقوقهم يف احلاالت املشار إليها يف املادة 

 . 74/15يليها من األمر 

عويضات يف دفع التعويض إىل املصاب أو ذوي حقوقه يف إطار و يشرع الصندوق اخلاص بالت

األحكام املشار إليها يف الفقرة السابقة إذا مل يُؤد التعويض هلم من قبل أي شخص أو هيئة مكلفة 

 .بدفعه طبقا لألحكام القانونية و التنظيمية

تعويض حمددة  ملعنية بالفإننا جند احلاالت ا 74/15من األمر  24و رجوعا إىل نص املادة 

يكلف الصندوق اخلاص بالتعويضات بتحمل كل أو جزء من التعويضات املقررة لضحايا كما يلي "

احلوادث اجلسمانية أو ذوي حقوقهم و ذلك عندما تكون هذه احلوادث اليت ترتب عليها حق 

سقط  التعويض مسببة من مركبات بريـة ذات حمرك، و يكون املسـؤول عن األضرار بقي جمهـوال أو

حقه يف الضمان وقت احلادث أو كان ضمانه غري كاف أو كان غري مؤمن له أو ظهر بأنه غري 

 . مقتدر كليا أو جزئيا

مث حيل الصندوق حمل الدائن بالتعويض يف املطالبة حبقوقه اليت يكون قد إستفاد منها كليا أو 

 .جزئيا الضحية

و خنلص بالقـول فيما يتعلق بالصندوق اخلاص بالتعويضات أن املشرع اجلزائـري أنشأ هذا 

األخري لدفع التعويضات مبناسبة جرائم القتـل و اجلروح اخلطأ الواقعة مبناسبة حادث مرور مل يتم فيه 

كبته كانت غري العثور على اجلاين أو أن اجلاين يف حالة إعسار ال ميكنه دفع قيمة التعويض، أو أن مر 



مؤمنة أو سقط حقه يف الضمان، و يأخذ اجملين عليه تعويضا عادال له أو لذوي حقوقه يف حالة 

و جبرائم معينة ال يتوسع فيها، الوفاة، أي أن هذا الصندوق خاص بفئة حمددة ال ميتد إىل غريها، 

الطعن بالطرق العادية اجلهة املكلفة بالفصل يف أحقية التعويض هي هيئة قضائية أحكامها تقبل و 

 .وغري العادية

 :(1)ب/ ـ صنـدوق الضمـان اإلجتمـاعي

يف احلقيقة أن صندوق الضمان اإلجتماعي أُنشيء ملهام أخرى غري مهمة تعويض ضحايا  

على الدولة بتعويض اجملين عليهم يف حالة ما إذا تعرض  اجلرمية، و لكن أدخل املشرع اجلزائري إلتزام

العامل إىل حادث عمل مبناسبة خطأ من رب العمل إذا كان هذا اخلطأ له وصف اجلرمية يف قانون 

العقوبـات أو يف حالة ما إذا تعرض العامل حلادث مرور و لكن مبناسبة العمل، فيعوضه الصندوق 

 .قوق أمام اجلهات القضائيةإداريا و حيل حمله للمطالبة باحل

من القانون رقم  47كما يستفيد من التعويض الضحية و ذوي حقوقه طبقا لنص املادة 

املتعلق مبنازعات الضمان اإلجتماعي و اليت تنص " يف حالـة صدور خطأ غري معـذور أو  83/15

ا من طرف متعمد عن صاحب العمل يستفيد املصاب أو ذوي حقوقه من األداءات الواجب دفعه

املتعلق حبوادث العمل  1983يوليو  02املؤرخ يف  83/13هيئة الضمان اإلجتماعي طبقا للقانون 

 ." و األمراض املهنية
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و خنلص بالقول فيما يتعلق بصندوق الضمان اإلجتماعي أن املشرع اجلزائري قد أوكل إىل 

ا وقعت عليهم جرمية عمدية أو هذا األخري احللول حمل رب العمل لتعويض العمال اجملين عليهم إذ

غري عمدية ـ و يف ذلك توسيع جملال اجلرائم حمل التعويض ـ كما ميكن تعويض ذوي احلقوق يف إطار 

القانون، و يتم الفصل يف التعويض إداريا أمام جلنة مكلفة بذلك، ليحل بعدها الصندوق حمل 

  . الضحية للمطالبة بالتعويضات أمام اجلهات القضائية

هذا التعويض ليس له عالقة بعدم العثور على اجلاين أو أن اجلاين كان معسرا، و إمنا هذا إذا 

التعويض يكون يف إطار عالقة العمل و من قبيل ضمان تعويض مستعجل للضحية إىل حني احلصول 

مة على تعويضه املستحق أمـام اجلهات القضائية، مما جتعله حيمل طابـع املساعدة قبل أو أثناء اخلصو 

  .اجلزائية و ليس بعدها كما هو احلال فيما يتعلق مبوضوع دراستنا

 :(1)ج/ ـ صنـدوق تعويـض ضحايـا اإلرهـاب

أنشأ املشرع اجلزائري صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

و الذي أوكل إليه مهمة التكفل بالضحايا املتضررين من جراء  1999فرباير 13املؤرخ يف  99/47

 .اجلرائم اإلرهابية اليت أرتكبت ضدهم

اعة إرهابية يؤدي و يستفيد من هذا الصندوق كل شخص تعرض لعمل إرتكبه إرهايب أو مج

من املرسوم أعاله، و يستفيد كذلك  02إىل الوفاة أو إىل أضرار جسدية أو مادية وفقا لنص املادة 

  .من هذا الصندوق املوظفون و األعوان العموميون ضحايا اإلرهاب و ذوي حقوقهم
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جه و األبنـاء من هذا املرسوم أصول املتويف و أزوا 112و يعترب من ذوي احلقوق طبقا لنص املادة 

سنة إذا كانوا يزاولـون دراستهم أو يتابعون تكوينـا مهنيـا، و األطفال حتت  21سنة أو  19األقل من 

الكفالة، و األبناء مهما كان سنهم إذا كان يستحيل عليهم و بصفة دائمة ممارسة أي نشاط مربح 

 .بسبب عاهة أو مرض، و كذلك البنات بدون دخل مهما كان سنهم

من  91يستفيد كذلك اجملين عليهم الذين تعرضت أمالكهم إىل اإلتالف، و قد حددت املادة  كما

ذات اإلستعمال السكين و اآلثاث املرسوم املذكور أعاله األمالك املعنيـة بالتعويـض؟ و هي احملالت 

تدخل ضمن  التجهيزات املنزلية و األلبسة و السيارات الشخصية، أما األوراق املالية و احللي فالو 

من هذا املرسـوم " حيدد نص  95التعويضات، و فيما يتعلق بتعويض باقي املمتلكات فتنص املادة 

خـاص كيفـيـات تعويـض احملـالت ذات اإلستعمـال الصنـاعي و األمـالك التجاريـة و املستثمرات 

  ."الفالحية و قطعان املواشي و كل تربية أخرى للحيوانات

ـادة من التعويض األشخـاص الذين ثبت تورطهم يف أي قضيـة إرهابيـة أو ختريبية و يُقصى من اإلستف

يف الوطن، و يوقف عنـه التعويض حىت و لو بدأ يف تقاضيه لفرتة معينـة، و هذا ما تنص عليه املادة 

 . من املرسوم 116

ي إحرتم و املالحظة اليت نسجلها على صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب هو أن املشرع اجلزائر 

فيه إىل حد بعيد املعايري الدولية، و ذلك بأن محل الدولة األضرار الناجتة عن املأساة الوطنية و جعل 

ادة ذوي احلقـوق فشملت التعويض يستفيد منه اجملين عليه و ذوي حقوقه، كما وسع يف إستف

ني إذا كانو مصابني بعاهة األزواج و القصر و األبناء حتت الكفالة و األبناء دون عمل البالغاألصـول و 



أو مرض و األبناء دون عمل مهما كانت أعمارهم، كما وسع من اجلرائم، فلم يكتف باجلروح 

العمدية و غري العمدية و القتل، بل أدرج فيها حىت اجلرائم اليت تتسبب يف أضرار مادية ماسة 

 . باملمتلكـات يف إطار السكـن و األثاث و املركبة

للفصل يف طلب التعويض إىل جهات إداريـة و يكون اآلمـر بالصرف  و يعود اإلختصاص

فيها هو وزيـر الداخليـة و الوالة، إال أن أي شخص رأى بأن لـه حق يف التعويـض و رفض الصندوق 

 .متكينه من ذلك أن يقاضيه أمام اجلهات القضائية املختصة

األفعال اإلجرامية مل تكن بسبب عدم معرفة إن هذا اإللتزام الواقع من طرف الدولة يف حتملها نتائج 

الفاعل أو أن الفاعل كان معسرا، و إمنا تشمل مجيع ضحايا اإلرهاب يف مواجهة مجيع اجملرمني دون 

  .إستثناء

و املسجل كذلك على هذا الصندوق أنه أُنشيء مبوجب مرسوم تنفيذي و ليس مبوجب قانون، مما 

بأنه صندوق مؤقت و ليس دائم، مرتبط فحسب باملأساة الوطنية، مما جتعله أقل  يعطي اإلنطباع

 . فاعلية

بالنتيجة ملا سبق عرضه حول موقف املشرع اجلزائري من مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلرمية، 

حمتشم، و باملقارنة مع التوجه الدويل و ما تقضي به أحكام الشريعة اإلسالمية ميكن القول أنه موقف 

ألنه إهتم بتعويض فئات الضحايا من جرائم حمددة و مل يهتم بتعويض الضحية عن مجيع اجلرائم 

املرتكبة ضده، فكان عليه أن ينشئ صندوقا واحد جيمع فيه مجيع ضحايا اجلرمية حتت عنوان واحد 

بعض  بعد إلغـاء صندوق ضحايا اإلرهـاب و الصندوق الوطين للتعويضات، و إن شاء أن يُعطي



اإلمتيازات لبعض احلاالت اخلاصة فال بأس بذلك، على أن يقرن التعويض بعدم معرفة الفاعل أو 

 .عدم إستطاعته تسديد التعويض، أو أن إمكانية التعويض غري ممكنة ألي سبب من األسباب

 ضحايا الجرائممساعدة لوقائية سياسة الجنائية نحو خامسا :

قامت العديد من الدول الغربية بإنشاء العديد من املنظمات اخلاصة غري احلكومية ، وقد 

أوكل هلذه املنظمات بشكل ضمين مهمة ختفيف املعاناة على ضحايا اجلرائم ، إضافة لتوصيات 

 عملية ملساعدة الضحايا :

 الهدف من برامج مساعدة الضحايا : (1

ميكن االقتداء بالعديد من التجارب اليت خاضت العديد من  يف إعداد برامج وطنية  و اختاذ 

إجراءات و تسهيالت تشجع الضحايا و متكنهم من   التعرف واحلصول على حقوقهم كما هو 

 .هتدف املنظمات اخلاصة بفائدة الضحايا بــ:(*)الشأن بالنسبة للتجربة الكندية يف هذا اجملال 

 أنظار اجملتمع و حتويل جزء من اهتمامه لفئة ضحايا اجلرائم و اليت تعاين أثار اجلرمية .لفت  -

زيادة النطاق التنوعي الكمي و الكيفي للخدمات اليت يتم تقدميها لضحايا اجلرائم ، فهم حيتاجون -

 لرعاية خاصة من طرف املختصني .

 من اجلناة و احلكومات . مساعدة الضحايا يف استيفاء تعويضاهتم و حقوقهم املالية-
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 املعلومات .



زيادة يف املشاركة يف كل املراحل احليوية اخلاصة بالعملية القضائية و ذلك لتحسني صحتها النفسية -

 و زيادة نسبة ثقتها بالعدالة .

زيادة تنسيق بني الوكاالت و اجلمعيات و املؤسسات و اجملموعات و العائالت اخلاصة بالضحايا -

 لتنظيم و الدقة  لتقدمي أفضل خدمات للضحايا .وذلك لضمان أكرب قدر من ا

 تلقني الضحايا االرشادات و التوجيهات اليت تقيهم من تكرار الوقوع كضحايا . -

وال شك أن األهداف ال ميكن حصرها فكل يوم يظهر العديد من احلاجات اخلاصة بالضحايا فضال 

 عن اكتشاف طرق ملساعدهتم بتطور علم الضحايا نفسه .

 (1)من خالل :ضحايا الجرائم : ة دور المؤسسات الطبية لمساعد تفعيل  (2

وجوب التعامل باالحرتام الكايف مع ضحايا اجلرائم من طرف الطاقم الطيب ، وإبداء التعاطف  -

 واالهتمام بالضحية .

املوجودة يف جسم الضحية باعتبارها كأداة جيب االهتمام بتدوينها وتشخيصها  االهتمام باالصابات-

 بدقة .

االهتمام بتزويد الفريق الطيب بالوعي الكايف بضحايا اجلرائم و احتياجاهتم ، وإجراء دورات تدريبية -

 خاصة لتلقينهم أساليب التعامل مع ضحايا جرائم : مثل ضحايا االغتصاب .
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يتم ذلك من خالل بعض الشرطة لمساعدة ضحايا الجرائم : تفعيل دور أجهزة  (3

 (1)التوصيات العامة :

شرح االجراءات الشرطية للضحية ، و التأكد جيدا من أهنا تفهم مراحل التحقيقات اليت تتم على -

 هذا املستوى .

 إعالم الضحايا و إرشادهم إىل الكيفية اليت عن طريقها يستطيعون احملافظة على األدلة .-

صاحبة الضحايا إىل مراكز الطوارئ اخلاصة بالعالج إذا كانت االصابات لدى الضحية نتيجة م-

 اجلرمية .

إعالم الضحايا حبقوقهم املرتتبة عن وقوع السلوك االجرامي عليهم و إعالمهم ىبالكيفية اليت يتم هبا -

 التعويض .

 اإلحالة الفورية إىل برامج مساعدة الضحايا .-

ساعة الالحقة للتأكد  48أو   24متابعة الضحية من خالل اهلاتف أو املقابلة الشخصية خالل -

 من أنه استوىف حقوقه .

 التأكد من أن املمتلكات الشخصية للضحية يف أمان .-

 إعالم الضحية مبراحل التحقيق و ما يستجد فيها .-

 وميكن إضافة توصيات أخرى تتمثل يف :

 التهديد سواء من اجلاين أو  ذويه .ضمان سالمة الضحية من -
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بالنسبة لضحايا جرائم االغتصاب من النساء ميكن انشاء فريق عمل من ضباط نساء للحصول -

 على تفاصيل أكثر من الضحية .

تكوين رجل الشرطة للتعامل أفضل مع الضحية بعد الصدمة ، ومدركا لـتأثرياهتا النفسية بأساليب -

 ات دون إيذاء الضحية .علمية تساعده على مجع معلوم

 تفعيل دور القضاء في التعامل مع ضحايا الجرائم  :  (4

نتيجة لالهتمام بدراسة الضحايا و عالقتهم بأجهزة العدالة اجلنائية نادت اآلراء باختاذ 

اإلجراءات اليت تكفل حصول اجملين عليه على حقوقه األساسية ) احلق يف احلماية من األعمال 

يف التعويض عن األمل و اإلصابة و اخلسارة اليت تسببها اجلرمية مبا يف ذلك الصدمة اإلجرامية ،واحلق 

النفسية و القلق و فقدان القدرة على الكسب و احلق يف الكرامة و االحرتام و املعاملة العادلة من 

ات جانب السلطات املنفذة للقانون و السلطات القضائية ( ومنها أيضا اإلجراءات اخلاصة باملساعد

 . (1)و اخلدمات االجتماعية و النفسية و الصحية 

 ميكن حتسني أداء اجلهاز القضائي عن طريق ما يلي :و 

أوقات القضايا حبيث تتناسب مع أقات الضحية و اليت ال تتعارض مع أوقات عملها إعادة تنظيم -

 اجلرمية .و ذلك حىت ال يتسبب طلبها من طرف احملكمة إىل تفاقم خسائرها الناجتة عن 

العمل على عدم االحتفاظ باملمتلكات اخلاصة بالضحية لوقت أكثر من الالزم و إرجاعها إليها يف -

 أسرع وقت ، فيمكن تصويرها الستخدامها يف القضية .
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 جيب اعالم الضحية بالتطورات احلادثة يف قضيته حىت يتسىن له متابعتها .-

لها مع احملكمة ، حبمايتها من اجلاين و ذويه كعدم االهتمام خبصوصية الضحية و سالمتها عند تعام-

 االفصاح عن مكان إقامتها و إمسها ، و إصدار أوامر للجاين بعدم التعرض هلا .

يف جرائم العنف اليت تكون فيها الضحية على عالقة سابقة باجلاين ، كالعنف الزواجي ، ميكن أن -

 يف التشريع االسرتايل ( تتدخل احملكمة بإقصاء اجلاين من منزله ) معمول به

 ميكن للمحكمة أن تقوم بتوفري وسائل املواصالت للضحية و الشهود من و إىل احملكمة .-

 (1)إعطاء اهتمام زائد بالشهود و الضحايا األطفال و املسنني و املعاقني . -

ودفع نقود معينة  وضع شروط يف نظام العقوبات البديلة و تقييدها بعدم التعرض للضحية ،-

  للضحية على سبيل التعويض املستحق .

 تفعيل دور الجامعات و مراكز البحوث : (5

ظهرت بعض االقرتاحات لوضع اسرتاتيجية منهجية لدراسة علمية لضحايا اجلرمية  من بني 

 اليتأحباث الندوة العلمية احلادية و العشرين تلك املقرتحة يف الوطن العريب و اليت نصت عليها 

 :(2)ونصت على ما يلي  الرياض ب، 1988فيفري  17-15عقدت يف

حتليل االحصاءات اجلنائية الرمسية :و اليت تضم بيانات عن صور حمددة للسلوك االجرامي .أ 

 واخلصائص املميزة لضحايا اجلرمية القابلة للعد و القياس .

                                                           
(1)

 .483-482مرجع سابق ص ص  .عمرو ، العروسي 

 .45عارف عثمان . مرجع سابق ص  حممد ، (2)



تتناول مجاعات ممثلة الدراسات املسحية لضحايا اجلرمية : و تعين القيام مبسوح اجتماعية .ب 

 للمجتمع و هدفها تقدمي بيانات عن نطاق حدوث السلوك االجرامي 

:يستخدم هذا النوع من ) (Self-report Surveysالدراسات املستندة إىل التقرير الذايت) .ج 

الدراسات للكشف عن اجلرائم اخلافية اليت التظهر يف االحصائيات الرمسية وللحصول على معطيات 

 جملرمني ، ودوافع سلوكهم اإلجرامي ، وأساليبهم يف إرتكاب اجلرمية و اختيار الضحايا .عن خواص ا

 دراسة احلالة : هتدف للتعمق ف يدراسة ضحايا اجلرمية و ظروفهم وواقعهم ..د 

الدراسات التنمطية لضحايا اجلرمية :تستهدف : فهم الدور الذي يقوم به الضحية يف حدوث .ه 

األساليب و االجراءات املناسبة ملعاملة ضحايا اجلرمية مبا يف ذلك التعويض حتديد  -الفعل االجرامي .

 و املساعدة .

إضافة لكل ما سبق نضيف دور اإلعالم من خالل تكثيف دور االعالم يف زيادة وعي  

الفئات احملتاجة و خاصة األطفال و النساء باخلدمات و الربامج املوجهة ملساندهتم و أساليب 

 (1). احلصول عليها

 

 

 

                                                           
املنظمات االجتماعية احلكومية و األهلية يف مواجهة مشكلة اإلجتار  آلياتإبراهيم حممد ،عبد الفتاح عبد العزيز .   (1)

 .450.ص 2014.االسكندرية : املكتب اجلامعي احلديث .1.طباألطفال
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