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مقدمة
موضوع البحث:
ين�صب مو�ضوع البحث على العدالة الت�صاحلية للأحداث يف فل�سطني احلبيبة ،كنمط
حديث لف�ض النزاعات ذات الطابع اجلزائي ،بهدف الت�صدي لظاهرة �إنحراف الأحداث
ب�أ�ساليب �أو تدابري �أو برامج ر�ضائية بديلة للعدالة اجلزائية الكال�سيكية ،وببعد �إزدواجي
�إن�ساين وت�صاحلي ي�ضع كافة الأطراف املعينة باجلرمية يف ال�صدارة ،من �أجل حتقيق عدالة
تر�ضي اجلميع ال�ضحايا والأحداث اجلانحني واملجتمع من خالل تدابري تعتمد �أ�سا�س ًا على
الر�ضائية والتوا�صل ومعاجلة عواقب اجلرمية ب�إ�صالح �أ�رضار ال�ضحية و�إعادة الإدماج
للأحداث اجلانحني وتعزيز ال�سلم الإجتماعي(.)1
وال �شك �أن هذا التطور يف معاملة احلدث جاء نتيجة للنظرة احلديثة للحدث ب�إعتباره
�ضحية ولي�س بجاين ،و�أنه يجب تطبيق قواعد حلمايته حيث يغلب على احلدث ال�ضعف وقلة
اخلربة ونق�ص الإدارة والتمييز ،وهو ما �أكدته الإتفاقيات واملواثيق واملعاهدات الدولية،
ظهر حديث ًا ما ي�سمى بالعدالة الت�صاحلية حلماية الأحداث
ولتحقيق م�صلحة احلدث الف�صلي َ
اجلانحني والتي تقوم على حتويل الأحداث املدانني �أو املتهمني ب�إرتكاب جرائم خارج �إطار
نظام العدالة اجلزائي التقليدي والتو�سع يف �إ�ستخدام التدابري البديلة غري ال�سالبة للحرية.
وال �شك �أن النظر �إىل اجلرمية والإنحراف كظاهرة �إجتماعية يتطلب منا املواجهة
واملعاجلة ب�آليات املجتمع و�أ�سباب الرحمة والعطف وو�سائل امل�صارحة والت�صالح
وامل�شاركة ولكن من املفرت�ض �أن يتم ذلك يف �سياق القانون و�أحكام ال�رشع وقيم
املجتمع( )2وهو ما ينقلنا �إىل تناول �إ�شكالية البحث.

إشكالية البحث:
مما ال�شك فيه �أن العدالة اجلزائية التقليدية �سواء للبالغني �أو الأحداث على حد ال�سواء
تعاين مبا يعرف ب�أزمة العدالة اجلزائية ،ومن تلك املع�ضالت الآتي:
1 .1تكد�س الق�ضايا �أمام املحاكم.
2 .2ارتفاع تكاليف �أجهزة نظام العدالة اجلزائية.
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�3 .3إزدحام امل�ؤ�س�سات العقابية واال�صالحية.
4 .4عدم القناعة العامة ب�أداء وفاعلية �أجهزة نظام العدالة اجلزائية التقليدي.
5 .5جتنيب احلدث �إجراءات املحاكمة مبا يحقق امل�صلحة الف�ضلى مبا يحقق امل�صلحة
الف�ضلى للحدث.
�6 .6إ�صالح احلدث وت�أهيله ي�ستدعي �أن يتم تطبيق �أحد و�سائل العدالة الت�صاحلية.
7 .7هل نظام الو�ساطة هو الأ�سلوب الأمثل لتطبيق العدالة الت�صاحلية والإ�شكاليات
التي تواجه تطبيقه يف النظام االجرائي الفل�سطيني.
وعلى ذلك تتمثل �إ�شكالية البحث يف بيان �أ�ساليب و�آليات ومناذج العدالة الت�صاحلية
ومدى جناحتها و�أثرها على الأحداث اجلانحني من خالل دورها يف �إعادة ت�أهيلهم ومنعهم
من تكرار �إرتكاب اجلرائم ودجمهم يف املجتمع بنهج �إ�صالحي بعيداً عن النهج اجلزائي
التقليدي ،و�أي �أ�ساليب الت�صاحلية هي الأن�سب للتطبيق يف جمتمعنا الفل�سطيني ،وكذلك
مدى توافق الأ�ساليب الت�صاحلية ال�سائدة يف املجتمع مع الت�رشيعات الوطنية والإقليمية
والدولية التي دعت لتطبيق مفهوم العدالة الت�صاحلية كنهج �أ�سا�سي يف التعاملمع الأحداث
اجلانحني.
ويف هذا الإطار يثور الت�سا�ؤل الأهم هل العدالة الت�صاحلية (الو�ساطة) هي البديل
احلتمي للعدالة اجلزائية �أم منط مكمل للعدالة اجلزائية �أم هي عدالة موازية وب�آليات م�ستقلة
وجهاز م�ستقل مزاحم لها؟  .وهذا ي�ستتبع حتديد املق�صود بالعدالة الت�صاحلية (الو�ساطة)
للأحداث وما �أوجه ال�شبه والإختالف بينهما وبني العدالة اجلزائية التقليدية ،و�أخرياً ماهي
ال�سبل الكفيلة بتطوير �إ�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل والتطبيق يف جمالة العدالة الت�صاحلية
حلماية الأحداث يف فل�سطني يف �ضوء الفجوة ما بني الن�صو�ص النظرية والتطبيق العملي يف
�ضوء املعايري الدولية والإقليمية ،وبخا�صة بعد ما �أقر امل�رشع الفل�سطيني نظام الو�ساطة
ك�أحد و�سائل �أو �آليات العدالة الت�صاحلية وفق ًا لقانون حماية الأحداث النافذ رقم ( )4ل�سنة
2016م.

أهمية البحث وأهدافه:
تتبع �أهمية البحث النظرية :بداية �إىل �أهمية الدعوة �إىل االنتقال بنظام العدالة اجلزائية
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�إىل نظام العدالة الت�صاحلية املجتمعية الن�سجامها التام مع ثوابت املجتمعات العربية
والإ�سالمية التي عرفت ثقافتها هذا النهج يف التعامل مع م�شكلة اجلرمية ،فاملجتمعات
العربية تعرف يف تاريخها القدمي نظم الق�ضاء الأهلي وت�سوية املنازعات بالطرق الودية
والإحتكام لر�ؤ�ساء القبائل وال�شيوخ وال ُعمد( .)3ولعل �أكرث ما يعزز دعوتنا �إىل �إحداث هذه
النقلة ،ما جاء به ديننا احلنيف ،فقد ورد يف القر�آن الكرمي �إ�شارات وا�ضحة ومنها قوله
ت ُّبو َن �أَن َي ْغ ِف َر هَّ
اللُ َل ُك ْم{( )4وكذلك قوله تعاىل:
تعاىلَ } :و ْل َي ْعفُوا َو ْل َي ْ�صف َُحوا ۗ �أَلاَ حُ ِ
} َو َج َزا ُء َ�س ِّيئَةٍ َ�س ِّي َئ ٌة ِّم ْثلُ َها ۖ َف َم ْن َعفَا َو�أَ ْ�صل ََح َف َ�أ ْجرُ ُه َعلَى هَّ
اللِ{(.)5

وكذلك تتجلى �أي�ضا �أهمية الدعوة اىل تطبيق �إجراءات الو�ساطة اجلزائية كنموذج
نظام العدالة الت�صاحلية للأحداث يف فل�سطني كنمط حديث يف التعامل مع ق�ضايا الأحداث
اجلانحني ،وهو ما يهم العاملني والباحثني يف جمالة عدالة الأحداث من ق�ضاة و�أع�ضاء
نيابة وحماميني وم�ؤ�س�سات �أهلية والعاملون يف وزارة التنمية االجتماعية وال�رشطة
والأجهزة الأمنية �إعما ًال ملبدا م�صلحة الطفل الف�ضلى ،وهو ما يرثى املكتبة القانونية
الفل�سطينية حيث ال وجود ملثل هذا النمط من الكتابات ،ونتمنى ب�أن تكون الدرا�سة النواة
للدرا�سات �أعمق يف امل�ستقبل .مما ي�ستتبع البحث يف �أعماق نظام العدالة الت�صاحلية من
حيث املفهوم واملمار�سة و�آلياتها والفروق بينها وبني العدالة اجلزائية ،وموقف املعايري
الدولية ومقارنتها بالت�رشيعات الوطنية والإقليمية ،ولذا ف�إن هذه الدرا�سة �أعتمدت على
درا�سات م�سحية حول عدالة الأحداث وحتليل للإح�صائيات من امليدان من خالل اجلهات
التي تتعامل مع الأحداث من الق�ضاء والنيابة العامة وال�ضابطة الق�ضائية ووزارة الرتبية
والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية وامل�ؤ�س�سات الأهلية املعنية بعدالة الأحداث لبيان اىل
�أي مرحلة و�صلت تلك اجلهات يف جمال العدالة الت�صاحلية (الو�ساطة) للأحداث مما يغني
البحث.
إبتداء من عام � 1999رشعت معاهد
ومما هو جدير ذكره فى هذا اخل�صو�ص �أنه � ً
بحوث املعنية بالعدالة اجلزائية يف كل من الواليات املتحدة الأمريكية ،بريطانيا ،ا�سرتاليا،
نيوزليندا ،جنوب �أفريقيا ،و�سنغافورة ،يف �إجراء درا�سات م�شرتكة لتقييم جتاربها يف نظام
العدالة الت�صاحلية (الو�ساطة)  .وقد ك�شفت نتائج تلك الدرا�سات املعلنة خالل الأعوام
 2004 - 2003عن حقائق م�شجعة جترب املجتمعات على ال�سري يف هذا االجتاه احلديث
للعدالة الت�صاحلية (.)6
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�أما �أهمية البحث العملية :فتتمثل يف و�ضع نظام الو�ساطة حلماية الأحداث �أحد �أنظمة
العدالة الت�صاحلية مو�ضع التنفيذ لدى اجلهات املخت�صة و�ضمان جناحها يف حتقيق
�أهدافها ،وذلك بعد تبني امل�رشع الفل�سطينى نظام الو�ساطة يف قانون حماية الأحداث
اجلانحني ل�سنه  ،2016وكذلك تتجلى �أهداف البحث بعدما �صادقت دولة فل�سطني بتاريخ
2014 /4 /2م على اتفاقية حقوق الطفل ل�سنة  ،1989وعلى الربوتكول االختياري
التفاقية الطفل ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف املنازعات امل�سلحة ،فقد �أ�صبح �إلزام ًا عليها
�إتخاذ كافة التدابري الت�رشيعية والق�ضائية والإدارية الالزمة لو�ضع �أحكام الإتفاقية مو�ضع
التنفيذ ،ومن �ضمن �أحكامها نهج العدالة الت�صاحلية للأحداث اجلانحني ،وت�أتي هذه الدرا�سة
لبيان مدى موائمة الت�رشيعات الوطنية واملمار�سات العملية يف عدالة الأحداث مع �أحكام
الإتفاقية املذكورة ،وما الواجب �إتخاذه لت�صويب الو�ضع القائم وتقدمي الإقرتاحات الالزمة
لتنفيذ �إطار العدالة الت�صاحلية والو�ساطة كنموذج يف فل�سطني على الأحداث اجلانحني
كم�صلحة ف�ضلى للطفل.
وبخا�صة بعدما حققت العدالة الت�صاحلية الر�ضائية نتائج طبية يف بع�ض الدول
املقارنة ،خا�صة يف جمال الرعاية وحماية الأحداث اجلانحني و�إعادة �إدماجهم يف املجتمع،
ولعل يف ذلك مدعاة للم�ضي قدم ًا يف تو�سيع قاعدة امل�شاركة املجتمعية ب�إ�ستخدام �أ�ساليب
العدالة الت�صاحلية يف �إجراءات نظام العدالة اجلزائية التي تتعامل مع الأحداث ب�أ�سلوب
ح�ضاري �إ�صالحي ي�ضمن حقوق �أطراف الدعوى اجلزائية من احلدث اجلانح ،وال�ضحية،
واملجتمع دون �إقحام احلدث يف دائرة التقا�ضي مما يحقق م�صلحة احلدث الف�ضلى ،من
�إعادة دجمهم يف الأ�رسة واملجتمع من جهة ،والق�ضاء على �أ�ساليب اجلنوح من جهة �أخرى.

منهجية البحث وخطته:
يتناول هذا البحث مو�ضوع العدالة الت�صاحلية (الو�ساطة) للأحداث يف دولة فل�سطني
مبنهج التحليلي الت�أ�صيلي املقارن فنحلل من زاوية املعطيات النظرية الوطنية ،ونرتقي
بهذا التحليل �إىل الت�أ�صيل والتنظري من خالل الدرا�سة املقارنة �سواء من النظم القانونية
والتجارب املقارنة ،من خالل حتليل الن�صو�ص املتعلقة بالأحداث الناظمة للعدالة الت�صاحلية
�سواء الدولية والإقليمية مع التحليل للإح�صائيات والدرا�سات امل�ستمدة من الواقع العملي
لتطبيقات العدالة الت�صاحلية (الو�ساطة) يف فل�سطني ،للإجابة على �أ�شكاليات البحث امل�شار
اليها �أعاله ،و�أهمها هل تعترب تطبيقات العدالة الت�صاحلية للأحداث يف فل�سطني متفقة مع
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املعايري الدولية والإقليمية واملمار�سة الف�ضلى للطفل ،و�إن كانت ال كيفية �أ�ستحداث �آليات
جديدة �أو تطوير القائم منها وكيفية و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية لتطبيقها على الوجه الأمثل
لتحقيق عدالة ناجزة يف عدالة الأحداث.
�أما خطة البحث ف�إننا  -مب�شيئة اهلل �سبحانه وتعاىل � -سوف نق�سم البحث �إىل ثالثة
مباحث مع خامتة تت�ضمن النتائج والتو�صيات ،وبهذا البحث ن�أمل �أن ننري الطريق �أمام
اجلهود الوطنية لتطبيق نظام العدالة الت�صاحلية والو�ساطة اجلزائية كنموذج حلماية
الأحداث كتطبيق �أ�سا�سي ملبد�أم�صلحة الطفل الف�ضلى ،وعلى ذلك يكون البحث على

النحو الآتي:
•املبحث الأول - :مفهوم نظام العدالة الت�صاحلية (الو�ساطة) حلماية الأحداث.
•املبحث الثاين - :نظام الو�ساطة حلماية الأحداث " كنموذج لتطبيق نظام العدالة
الت�صاحلية ".
•املبحث الثالث - :تطبيق اجراء الو�ساطة يف فل�سطني وفق قانون حماية الأحداث
رقم  4ل�سنة .2016
•اخلامتة و املراجع.
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" املبحث األول "
مفهوم نظام العدالة التصاحلية حلماية األحداث
متهيد وتقسيم:
وقف العامل الدكتور االمريكي" /فريد ريك واينز" خماطب ًا مواطنيه يف مطلع عام
 - 1899والذي يعود له الف�ضل يف ظهور �أول حمكمة للأحداث يف العامل يف مدينة
�شيكاغو  -قائالً� " :أننا ن�صنع املجرمني من �أطفال و�أوالدهم غري املجرمني ،مبحاكمتنا
�إياهم ومعاملتنا لهم على �أنهم جمرمون ،ولكن ذلك يف الواقع �أمر خاطئ وخطر ،يلزم
جتنبه ،ويجب �أن يهدف نظامنا اجلزائي �إىل تغيري هذا الأ�سلوب ال�ضار ،و�إيجاد حماكم
خا�صة للأطفال الذين يقرتفون اجلرائم ويقدمون على خمالفة القانون ،وتعيني ق�ضاة ال
ميار�سون �أي عمل �سوى النظر يف ق�ضايا الأطفال اجلانحني " )7( .ولتحديد مفهوم العدالة

الت�صاحلية يكون البحث فى هذا املبحث علي النحو الآتي:
•املطلب الأول :ماهية العدالة الت�صاحلية حلماية الأحداث.
•املطلب الثاين :برامج العدالة الت�صاحلية للأحداث.
•املطلب الثالث :العدالة الت�صاحلية حلماية الأحداث وفق ًا للمعايري الدولية
والإقليمية.
" املطلب األول "
"ماهية العدالة التصاحلية حلماية األحداث"
تقسيم:

نتناول فى هذا املطلب – مب�شيئة اهلل  -ن�شاة وتطور العدالة الت�صاحلية وتعريفها،
ومربرات وفوائد العدالة الت�صاحلية للأحداث ،و�أخرياً التفرقة بني العدالة اجلزائية للأحداث
والعدالة الت�صاحلية للأحداث وتقييم نظام العدالة الت�صاحلية ،وذلك يف ثالثة فروع على
النحو التايل- :
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الفرع األول

"نشأة وتطورالعدالة التصاحلية وتعريفها"
تق�سيم:
و�سنتناول مب�شيئة اهلل هذا الفرع يف بندين� ،أوالً :ن�ش�أة وتطور العدالة الت�صاحلية،
وثانياً :تعريف العدالة الت�صاحلية للأحداث وذلك على النحو التايل:
♦

♦�أوالً :ن�ش�أة وتطور العدالة الت�صاحلية:

يلزمنا قبل و�ضع تعريف للعدالة الت�صاحلية للأحداث �أن نتعر�ض لن�ش�أة العدالة
الت�صاحلية وتطورها ،حيث يت�ضح �أن مفهوم العدالة الت�صاحلية التي �أعيد �إكت�شافها
باعتبارها مفهوم ًا قدمي ًا عرفته ال�شعوب القدمية يف �أماكن خمتلفة من قارات العامل ويف
بالدنا كان يف �شكل مب�سط وال يزال يلج�أ �إليه حلل الكثري من املع�ضالت من خالل ما يعرف
ب�صلح اجلماعة عن طريق رجال الإ�صالح الع�شائري (.)8
فال ينكر �أحد �أن القرون القدمية عرفت ممار�سات لف�ض النزاعات وكانت �سبب ًا يف
توطيد الإن�سجام الإجتماعي ،مثل ما هو احلال بفرن�سا يف القرون الو�سطى والتي عرفت
رجال التهدئة (املهد�ؤون وامل�صاحلون املوفقون واملحكمون)  ،كما �أن احل�ضارات ال�سالفة
بدورها عرفت ما ي�سمى بدوائر القرار ب�أمريكا ال�شمالية وكذلك ملتقيات املجموعة الأ�رسية
بنيوزيلنده اجلديدة وقبل ذلك العدالة التقليدية واملجادلة ب�إفريقيا(.)9
وكان الأ�سا�س يف هذه املمار�سات �إ�سرت�ضاء املجنى عليه و�أ�رسته وت�سوية الأمر
معهم مبا�رشة عن طريق تعوي�ض عن الأ�رضار ومن ذلك جند قانون حمورابي  1700قبل
امليالد ،وكذلك القانون ال�سوموي ل�سنة  2060قبل امليالد والقانون الروماين ل�سنة 449
قبل امليالد واملجموعة القدمية للقوانني اجلرمانية واملعروفة بـــ لك�س �ساليكا" lex salica
التي �أ�صدرها امللك كولف�س عام  496للميالد ،وقوانني �أثلربت "  Ethe bextالتي �أ�صدرها
احلاكم الأجنلو �سك�سوين ملقاطعة �إجنلرتا عام  600للميالد جميعها ن�صت على عقوبة
التعوي�ض عن الأ�رضار التي احلقها اجلاين.
وظل العمل باملوروثات القانونية القدمية التي كانت تنظر �إىل اجلرمية وك�أنها نزاع
بني ال�ضحية واجلاين حتى الغزو النورماندي على بريطانيا الذي جاء بتحويل مفهوم
اجلرمية من نزاع بني ال�ضحية واجلاين � Victim - offender Confictإىل نزاع بني اجلاين
Page | 7

"العدالة التصاحلية لألحداث"
"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

د .أمحد براك

والدولة ،وكان ذلك مبوجب قانون " لقز هرني�سي "  Leges Henriciالذي �أ�صدره هرني
الأول عام 1116م م�صنف ًا اجلرائم اخلطرية كالقتل والنهب �ضد امللك ،وبد�أ بعد ذلك ظهور
العديد من �أمناط اجلرائم التي تو�صف وك�أنها نزاع بني امللك واجلاين مع �إهمال تام
لل�ضحية الذي حل حمله امللك �أو الدولة.
غري �أن التحول الذي حدث يف بريطانيا يف عهد هرني الأول ،قد امتد تدريجي ًا �إىل
تلك املجتمعات ،و�سلبها �أعرافها وتقاليدها يف التعامل مع الق�ضايا اجلزائية ،وبعدها مت
التوجه �إىل �سيطرة الدولة على موقف الق�ضاء بالنظر �أن النزاع بني اجلاين والدولة وتهمي�ش
دور املجنى عليه يف العملية الق�ضائية ،وما زال حتى يومنا هذا.
وخالل الفرتة ين القرن احلادي ع�رش مار�ست املجتمعات البدائية وال�سكان الأ�صليني
يف العديد من الدول الغربية وغريها ،العمل بنظام عدالة التفاو�ض وت�سوية الق�ضايا اجلزائية
بال�صلح والرتا�ضي.
ويف ال�سبعينات من القرن املا�ضي بد�أت بع�ض الدول الغربية يف �إعادة �إحياء نظام
العدالة الت�صاحلية الذي كان �سائداً من قبل ب�صورة منظمة ووفق قواعد مدرو�سة يعمل بها
حتت رقابة الدولة يف الف�صل بني الأطراف يف جرائم حمددة ولنذكر بع�ض التجارب للعدالة
الت�صاحلية فى بع�ض الدول املقارنة ومنها ما يلي(:)10
1 .1يف ا�سرتاليا مت �إن�شاء ثالثة مراكز جتريبية لتقدمي خدمات التوفيق وامل�صاحلة عام
1980م .ويف �ضوء جناح التجربة مت �إن�شاء العديد من املراكز املماثلة يف املدن والأرياف.
ومن ثم جرى تطوير التجربة �إىل مرحلة �أخرى متقدمة تعنى ب�إعادة ت�أهيل الأفراد اجلانحني
واجلناة و�إعادة �إدماجهم يف املجتمعات بالت�شاور مع �أع�ضاء املجتمع.
2 .2يف عام � 1995رشعت جمهورية جنوب �أفريقيا برامج العدالة الت�صاحلية ب�إن�شاء
جلنة طوعية للحقيقة والتوفيق  Truth and Reconciliation Committeeوظيفتها جمع
احلقائق حول املنازعات بالطرق الودية واجلمع بني الأطراف يف حوار يقود �إىل حلول
تر�ضي الأطراف.
3 .3الرنويج وفنلندا �رشعتا يف العمل بنظام العدالة التوفيقية منذ عام 1981م،
وتطبيقاتها اقت�رصت على جمال الأحداث اجلانحني.
4 .4يف نيوزيلندا بد�أت جتربة العدالة الت�صاحلية عام  1981ب�إن�شاء جلنة ا�ست�شارية
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�أهلية للنظر يف ق�ضايا �إ�ساءة معاملة الأطفال .وقد قامت هذه اللجنة يف عام  1983ب�إن�شاء
فرق حلماية الأطفال ت�ضمنت اخت�صا�صاتها التوفيق بني افراد الأ�رسة وت�سوية املنازعات
العائلية .وتبع ذلك الن�ص على العدالة الت�صاحلية يف قانون العدالة اجلزائية النيوزيلندي
عام .1985
♦

♦ثانياً :تعريف العدالة الت�صاحلية للأحداث:

يلزمنا فى البداية حتديد العالقة بني العدالة الت�صاحلية ومبد�أ م�صلحة الطفل الف�ضلى
قبل تعريف العدالة الت�صاحلية- :
يف احلقيقة ال يعد مفهوم "م�صلحة الطفل الف�ضلى" مفهوم ًا جديداً ،والواقع �أ ّنه �سابق
لظهوراتفاقية حقوق الطفل ،وهو مكر�س بالفعل يف �إعالن عام  1959حلقوق الطفل (املادة
 ، )2ويف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (املادتان ( 5ب) و،16
الفقرة ( 1د) )  ،وكذلك يف ال�صكوك الإقليمية ويف كثري من القوانني الوطنية والدولية.
� ّإن مفهوم م�صلحة الطفل الف�ضلى هو مفهوم عام ون�سبي ،يظهر جلي ًا يف احلاالت قد
تتعار�ض فيها م�صلحة الطفل مع م�صلحة غريه ك�أبويه �أو م�ؤ�س�سة ،وهي بذلك تختلف تبع ًا
حلالة كل طفل يجري عليه تطبيق �أحكام القانون الوطني مبا ي�ضمن ممار�سة ت�رشيعية
وعملية حتقق م�صلحة الطفل كونه بحاجة لرعاية خا�صة تختلف عن البالغني ،ويقت�ضي
التطبيق الكامل ملفهوم م�صلحة الطفل الف�ضلى و�ضع نهج قائم على احلقوق ،و�إ�رشاك جميع
اجلهات املعنية ل�ضمان ال�سالمة البدنية والنف�سية واملعنوية والروحية ال�شاملة للطفل� ،سواء
�أكان ذكراً �أم �أنثى ،وتعزيز كرامته الإن�سانية.
لذا � ّأن هذا املبد�أ لي�س قاعدة ت�رشيعية فقط ،و�إمنا يجب �أن يقرتن هذا املبد�أ ب�إعمال
وتطبيق واقعي وعلي ذلك ن�صت املادة  3فقرة  1من اتفاقية حقوق الطفل على �أنه "يف
جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال� ،سواء قامت بها م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية
العامة �أو اخلا�صة� ،أو املحاكم �أو ال�سلطات الإدارية �أو الهيئات الت�رشيعية ،يويل االعتبار
الأول مل�صالح الطفل الف�ضلى" .
ومبوجب هذه الفقرة ،يتمتع الطفل بحقه يف تقييم م�صاحله الفُ�ضلى و�إيالء االعتبار
الأول لها يف جميع الإجراءات �أو القرارات التي تعنيه يف املجالني العام واخلا�ص.
ومن املعلوم � ّأن اتفاقية حقوق الطفل قد �أ�شارت �رصاح ًة �إىل م�صالح الطفل الف�ضلى يف
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موا ّد متعددة وهي املادة  9ب�ش�أن عدم ف�صل الطفل عن والديه ،واملادة  10ب�ش�أن جمع �شمل
الأ�رسة ،واملادة 18ب�ش�أن م�س�ؤولية الوالدين ،واملادة  20ب�ش�أن عدم احلرمان من البيئة
العائلية والرعاية البديلة ،واملادة  21ب�ش�أن التب ّني ،واملادة ( 37ج) ب�ش�أن ف�صل الأطفال
عن البالغني يف ال�سجن ،واملادة  40الفقرة ( 2ب) ‘‘3ب�ش�أن ال�ضمانات الإجرائية ،مبا يف
ذلك ح�ضور والدي الطفل �أثناء جل�سات اال�ستماع يف املحكمة يف الق�ضايا اجلنائية التي
ت�شمل الأطفال املخالفني للقانون .و ُي�شار �أي�ض ًا �إىل م�صالح الطفل الفُ�ضلى يف الربوتوكول
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق ببيع الأطفال وا�ستغاللهم يف البغاء ويف املواد
الإباحية (الديباجة واملادة  )8ويف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق
ب�إجراء تقدمي البالغات (الديباجة واملادتان  2و ، )3ويف احلقيقة ،يرمي مفهوم م�صالح
الطفل الفُ�ضلى �إىل �ضمان التم ُّتع الكامل والفعلي على ال�سواء بجميع احلقوق املعرتف بها
يف االتفاقية والنماء ال�شمويل للطفل.
�أما العدالة اجلزائية التقليدية للأحداث تعرف ب�أنها "جمموعة من الأحكام والإجراءات
املقررة لتطبيق القانون و�إقامة العدل واحلد من اجلرمية التي يرتكبها الأحداث اجلانحني،
بهدف �إ�صالحهم وحماية املجتمع و�إن�صاف ال�ضحايا" .ولكن ف�شل نظام العدالة اجلزائية
يف حتقيق غاياتها من خالل تزايد ظاهرة الإجرام و�إت�ساع خطورة العواقب الناجمة عن
هذه الظاهرة كان مبثابة فزاعة لكل ما يعنية الأمر للتفكري يف البديل لهذه العدالة اجلزائية
التي �أ�صبحت تو�صف بالعدالة العقيمة �سواء للبالغني �أو الأحداث على حد ال�سواء ،و�أنتج هذا
التفكري ما يطلق عليه بالعدالة الت�صاحلية(.)11
فنظام العدالة اجلزائية التقليدي للأحداث ( )12قد ركز اهتمامه على معاقبة الأحداث
اجلانحني ومل يعط اجلوانب الإ�صالحية العناية الالزمة ،خ�صو�ص ًا بعد �أن ثبت �إىل حد ما
ب�أن العدالة التقليدية مل حتقق �أهم الأهداف املرجوة منها املتمثلة مبنع اجلرمية وخري دليل
على ذلك تكرار الكثري من الأحداث للجرائم خا�صة بعد خروجهم من �أماكن توقيفهم و�أي�ض ًا
تزايد معدالت اجلرمية يف العديد من بلدان العامل ،فنظام عدالة الأحداث اجلزائي التقليدي
مل يحقق الردع ب�شقية العام واخلا�ص (.)13
ويف هذا ال�صدد ف�إن م�ؤ�س�س العدالة الت�صاحلية " هاورد زاهر " عرب عن ف�شل العدالة
اجلزائية ب�أنها عدالة تتميز ب�شكليتها العقيمة من جهة ،وجعلها العقاب حكراً على الدولة من
جهة �أخرى ،وهو �أ�سا�س الأزمة التي فر�ضت ظهور العدالة الت�صاحلية فكان املولود اجلديد
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العدالة الت�صاحلية.
فالعدالة الت�صاحلية ترتكز بالأ�سا�س على ال�ضحية والإهتمام به والإلتفات �إىل
حاجياته املن�صبة �أ�سا�س ًا على جرب الأ�رضار الالحقة به من جراء اجلرمية وكذا الإهتمام
بكافة الأطراف الأخرى اجلاين واملجتمع وهو الإهتمام الذي ي�سعى �إىل �إ�ستعادة العالقة
بني اجلميع من خالل جرب ال�رضر الناجم عن اجلرمية والإدماج الإجتماعي ملرتكبيها
وتعزيز ال�سلم الإجتماعي ( .)14وهو ب�صفة عامة للبالغني والأحداث على حد �سواء.
ومل يكن م�صطلح العدالة الت�صاحلية الوحيد الذي غزا ميادين البحوث اجلزائية يف
�أواخر القرن الع�رشين ،فكان هناك م�صطلحات �أخرى مثل العدالة اجلزائية املجتمعية،
والعدالة اجلزائية الت�صاحلية القائمة على �أكتاف املجتمعية ،والعدالة املتوازية ،ويق�صد
بها عموم ًا اللجوء �إىل املجتمع للإ�سهام يف التعامل مع اجلرمية والإنحراف (.)15
و�إن كان يف هذا املقام يهمنا تعريف العدالة الت�صاحلية فمنهم من عرفها " :العدالة
الت�صاحلية م�سار من خالله ي�شارك املعنيون باجلرمية يف �إيجاد حل لعواقبها والتعامل مع
تداعياتها امل�ستقبلية" ،وهناك من عرفها" :ب�أنها مبثابة ر�ؤية لإر�ساء العدالة املوجهة يف
املقام الأول نحو جرب املعاناة والأ�رضار الناجمة عن اجلرمية".
�أما هاورد زاهر فعرف العدالة الت�صاحلية "�أنها م�سار للمعنيني باجلرمية لت�شخي�ص
الأ�رضار الناجمة عنها والإ�ستجابة للحاجيات والإلتزامات بهدف �إ�صالح هذه الأ�رضار
و�إر�ساء الإن�سجام الإجتماعي ".
�أما امل�صلحة اجلنحية بكندا فقد عرفتها�" :أنها مبثابة نهج ملعاجلة اجلرائم والنزاعات
الأ�سا�سية ال�ضارة بالأ�شخا�ص والعالقات ،وت�سعى لدعم الأ�شخا�ص املت�رضرين (ال�ضحايا،
اجلناة� ،أع�ضاء املجتمع) و متكينهم من امل�شاركة والتوا�صل بق�صد تعزيز وت�أكيد امل�س�ؤولية
والإ�صالح وترقية الإح�سا�س بالإرتياح لر�أب ال�صدع وطر�أ اخلالف")16( .
�أما تعريف املجل�س الإقت�صادي والإجتماعي لهيئة الأمم املتحدة" :ب�أن العدالة
الت�صاحلية تت�شكل من �أي م�سار ي�شارك فيه كل من ال�ضحية ،اجلاين �أو �أي �شخ�ص �أو
جمموعة ت�رضر من اجلرمية للإ�سهام بفعالية بهدف �إيجاد احللول لكل امل�سائل ذات العالقة
بالإجرام وعادة مب�ساعدة و�سيط "� .أما الفقهاء العرب فمنهم من عرف العدالة الت�صاحلية
للأحداث "ب�أنها نهج يف التعامل مع اجلرمية يعرتف ب�أثرها على ال�ضحية واملعتدى نف�سه
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واملجتمع الذي وقعت فيه وتهدف العدالة بالأ�سا�س �إىل �إ�صالح ال�رضر الذي �أحدثته اجلرمية
وتعوي�ض املجتمع وال�ضحية و�إعادة املعتدي �إىل مكان منتج يف املجتمع ،ولتكون العدالة
�إ�صالحية بالفعل ،يجب �أن يلعب فيها املجتمع وال�ضحية واملعتدى �أدواراً فاعلة "(.)17
وهناك �أي�ض ًا من عرفها "ب�أنها جمموعة من الإجراءات القانونية والإدارية
والإجتماعية التي تهدف من خالل براجمها لتجنيب احلدث الذي هو يف نزاع مع القانون
اخل�ضوع لإجراءات التقا�ضي التقليدية ،على �أن يقوم ب�إ�صالح ال�رضرالناجم عن فعله
املخالف للقانون �إعرتاف ًا بذنبه ،ويكون ذلك بتطبيق نهج ت�أديبي وت�أهيلي من �ش�أنه �إعادة
دجمه يف املجتمع و�ضمان عدم تكراره جلنوح ،بد ًال من معاقبته"(.)18
وحم�صلة القول� ،أتفق مع تعريف القا�ضي الدكتور /حممد الطراونة للعدالة الت�صاحلية
لكونه �شام ًال وجامع ًا ومانعاً" :ب�أنها الإجراءات والأليات التي تهدف �إىل جعل احلدث
اجلانح م�سئو ًال عن ا�صالح ال�رضر الذي �سببه اجلرم امل�سند �إليه ،والتي تهدف �إىل �إيجاد
الطرق التي ميكن من خاللها احلدث �أن يثبت قدراته الإيجابية والتعامل مع م�شاعر الذنب
بطريقة �إيجابية ،كما يهدف اىل التعامل مع ال�ضحية واملجتمع بهدف �إ�رشاكهم يف حل
النزاع� ،أي هي العدالة التي تركز على �إعادة وت�أهيل ودمج احلدث اجلانح باملجتمع جمدداً،
وتتعامل مع ال�ضحية �أي�ضا من حيث تعوي�ضه عن ال�رضر الذي حلق به ،وتعوي�ض املجتمع
الذي حلق به نف�س ال�رضر)19(" .

"الفرع الثاني"
"مربرات وفوائد العدالة التصاحلية لألحداث"
تق�سيم- :
و�سنتناول مب�شيئة اهلل ذلك يف بندين� ،أوالً :مربارات نظام العدالة الت�صاحلية للأحداث،
ثانياً :فوائد العدالة الت�صاحلية للأحداث ،وذلك على الوجه التايل- :
♦

♦�أوالً :مربرات نظام العدالة الت�صاحلية للأحداث- :

مربرات العدالة الت�صاحلية حلماية الأحداث ب�شكل خا�ص ف�إنها تركز على املعتدي
وال�ضحية واملجتمع ،وبذلك تعد العدالة الت�صاحلية و�سيلة للإ�صالح وجرب ال�رضر قدر
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الإمكان ،وبذلك ميكننا القول �إن مربرات �إ�ستخدام العدالة الت�صاحلية حلماية الأحداث ترتكز
فى ما يلي(- :)20
1 .1ت�ساعد املجتمع وال�ضحية واحلدث اجلانح على القيام ب�أدوار فاعلة وتعمل على
�صيانة حقوقهم جميعاً ،وبذلك يتم م�شاركة الأطراف املعينة باجلرمية وال�سعي للبحث
عن نتائج مقبولة بالإجماع ،وبذلك يتم تعزيز النظام وال�سلم الإجتماعي ور�أب العالقات
املت�رضرة من �أجل بناء ن�سيج الإجتماعي.
2 .2تهدف �إىل �إعادة �إندماج الأحداث �سواء كانوا جانحني �أو �ضحايا يف جمتمعاتهم،
كونها – �أي العدالة الت�صاحلية – تراعي امل�صلحة الف�ضلى للطفل.
3 .3الرتكيز على ال�رضر الذي حلق باملجتمع ،ومتكن ال�ضحايا من حيث �إعادة الإعتبار
لهم من خالل م�ساعدتهم على الإف�صاح عن �إحتياجاتهم وامل�ساهمة الفعالة �أو تهدف �إىل
�أن يتحمل احلدث اجلانح م�س�ؤولية �أفعاله ،وحثه على �إ�صالح ال�رضر الذي �أحلقه بال�ضحايا
واملجتمع و�إعادة الأمور �إىل ن�صابها� ،أي �أنها حتقق ال�رشاكة الفعلية يف التعامل مع
اجلرم املرتكب وتداعياته ،وعن طريق دعوة جميع الأطراف وخ�صو�ص ًا اجلانحني حتمل
م�س�ؤوليتهم �إعتباراً �أن العدالة الت�صاحلية تقوم بالأ�سا�س على مفهوم حتمل امل�س�ؤولية
وحتمل التبعات الناجمة عن اجلرمية.
4 .4حتقيق العدالة الت�صاحلية �أف�ضل ال�سبل لتحقيق مفهوم الوقاية القمعية من اجلرمية
عن طريق الك�شف عن كل �سلوك جرمي و�إعتباره مرفو�ض ًا وغري مقبول �إجتماعياً.
5 .5ي�ساعد على التخفيف من �إزدحام املحاكم ودور الت�أهيل والإيواء ذلك �إن الإكتظاظ
يف هذه الأماكن قد ينجم عنه تبادل �أمناط اجلرمية عند الإختالط بالإ�ضافة اىل امل�شاكل
الإجتماعية الأخرى.
6 .6تبنى �أر�ضية ت�صالح م�ستقبلية للوقاية واحلد من العود من خالل دعوة الأحداث
اجلانحني �إىل امل�شاركة يف امل�سارات الت�صاحلية وتغيري �سلوكاتهم وذلك لت�سهيل �إندماجهم
يف املجتمع.
7 .7تكون ق�ضايا الأحداث قليلة اخلطورة باملقارنة مع اجلرائم املرتكبة من البالغني،
لذا ف�إن �إمكانية الإ�صالح و�إعادة الإندماج تتحقق من خالل العدالة الت�صاحلية مبعدالت
�أكرب.
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8 .8ت�ساهم العدالة الت�صاحلية بخف�ض معدالت اجلرمية ،كونها ت�سمح بهام�ش من
احلوار والنقا�ش ب�شكل �أو�سع مما هو معمول به خالل املحاكمات التقليدية الأمر الذي
ي�ساعد على حتديد الظروف الإجتماعية التي تقود �إىل اجلرمية من �أجل معاجلتها.
9 .9ت�ساعد العدالة الت�صاحلية على تخفيف الكلفة الإقت�صادية الناجمة عن �إجراءات
العدالة اجلزائية التقليدية.
1010ت�ساهم العدالة الت�صاحلية ب�إ�رشاك م�ؤ�س�سات املجتمع املدين م�شاركة فعالة يف
تطبيق بع�ض جمريات العدالة من خالل تنفيذ بع�ض برامج العدالة الت�صاحلية من خالل
مو�س�سات املجتمع املدنى مثل برامج التحويل وامل�ساعدة القانونية والعمل للم�صلحة
العامة وبرامج الرعاية والت�أهيل.
1111الأخذ بنظام العدالة الت�صاحلية يتما�شى مع املعايري الدولية التي تهدف بدورها
�إىل الرتكيز على �إعادة االندماج والت�أهيل والأخذ ب�أ�ساليب التدابري غري االحتجازية.
♦

♦ثانياً :فوائد العدالة الت�صاحلية للأحداث:

بخ�صو�ص فوائد العدالة الت�صاحلية املادية واملعنوية فقد �أظهرت برامج العدالة
الت�صاحلية من خالل تطبيقها على �أر�ض الواقع فوائد عديدة حيث ت�ضيف �إىل العدالة
اجلزائية التقليدية من حيث �أنها)21( :
1 .1تنظر �إىل الأعمال االجرامية نظرة �أكرث �شمولية :فبد ًال من تعريف اجلرمية ب�أنها
انتهاك للقانون فقط ،تتنبه �إىل �أن اجلرائم ت�ؤذي ال�ضحايا واملجتمعات وحتى املعتدين
�أنف�سهم.
2 .2ت�رشك عدداً �أكرب من الأطراف :فبد ًال من منح الأدوار الرئي�سية للدولة واملعتدى،
ت�رشك العدالة الت�صاحلية ال�ضحايا � -إن رغبوا بذلك  -املجتمعات املحلية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين.
3 .3تقي�س النجاح مبعايري خمتلفة :فبد ًال من قيا�س كيفية �إيقاع العقوبة ،تقي�س حجم
ال�رضر الذي جرى �إ�صالحه �أو جتنبه ،وبذلك يتم رد االعتبار لل�ضحايا وا�شعارهم بكرامتهم،
حيث يتم �إتاحة الفر�صة لإ�صالح ال�رضر ويكون �إما بالتحذير الر�سمى �أو االعتذار ب�شكل
�شخ�صي �أو التعوي�ض املادي.
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4 .4تدرك �أهمية ا�رشاك املجتمع املحلي ومبادرته يف التعامل مع اجلرمية واحلد منه،
بد ًال من ترك م�سئولية التعامل مع م�س�ألة اجلرائم للحكومة وحدها.
5 .5تعزيز �إح�سا�س الأحداث بكرامتهم وقيمتهم الذاتية و�إ�رشاكهم بالدور الإ�صالحي
يف املجتمع و�إعادة دمج الأحداث باملجتمع و�إعادتهم من طريق الإنحراف و�إىل الطريق
ال�سوي لت�أدية دور بناء يف املجتمع.
6 .6اال�ستعا�ضة عن �إجراءات حجز احلرية با�ستخدام التدابري غري �سالبة للحرية ك�أ�سلوب
يعزز العدالة اجلزائية �ضمن مفهوم حديث من خالل تفعيل وتطوير �أ�ساليب ت�رشيعية جديدة
ذات عالقة مبا ي�سمى بالعدالة الت�صاحلية ،التي تعطي للحدث مرتكب اجلرمية الفر�صة
ال�صالح ذاته.
7 .7تخفيف العبء عن املحاكم يف جمال العدالة اجلزائية ،و�إ�رشاك املجتمع �صاحب
الوالية العامة يف جمال حماية االحداث اجلانحني على �أ�سا�س امل�شاركة يف حتمل امل�سئولية،
وبالتايل تخفيف اجلهود وتر�شيد النفقات وتوفري الكثري من الوقت واجلهد واملال يف ت�سوية
النزاعات مقارنة بنظام العدالة اجلزائية التقليدي.

"الفرع الثالث"
"التفرقة بني العدالة اجلزائية والتصاحلية"
وفقا ملا ذكر �أعاله فان هذا يقودنا �إىل التفرقة بني نظام العدالة اجلزائية والت�صاحلية
حيث �أن هناك فروق جوهرية بينهم وهو ما ُيظهر تقييم ًا لنظام العدالة الت�صاحلية وذلك
على الوجه التايل)22( :
�1 .1إن العدالة اجلزائية تهتم باملعاقبة على اجلرمية وتركز ب�شكل �أ�سا�سي على ثالثة
�أ�سئلة ،من ارتكب اجلرمية؟ �أي القوانني �أخرتقت؟ ماالذي يجب فعله ملعاقبة املعتدي �أو
معاجلته؟ بينما العدالة الت�صاحلية هي نهج يف التعامل مع اجلرمية يعرتف ب�أثرها على
ال�ضحية واملعتدى نف�سه واملجتمع الذي وقعت فيه وتهدف العدالة الت�صاحلية بالأ�سا�س �إىل
�إ�صالح ال�رضر الذي �أحدثته اجلرمية وتعوي�ض املجتمع وال�ضحية و�إعادة املعتدى �إىل مكان
منتج يف املجتمع .وعليه ف�إن العدالة الت�صاحلية تركز على ثالثة �أ�سئلة :ما طبيعة ال�رضر
الذي �أحدثته اجلرمية؟ ما الواجب فعله لت�صويب الو�ضع �أو ا�صالح ال�رضر؟ من امل�س�ؤول عن
�إ�صالح ال�رضر؟ .
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�2 .2إن العدالة اجلزائية تعترب اجلرمية فعل �ضد الدولة و انتهاك القانون بينما العدالة
الت�صاحلية تعترب اجلرمية فعل �ضد ال�شخ�ص �آخر واملجتمع وهي بالفعل نظرة �أكرث �شمولية.
3 .3ت�سعى العدالة اجلزائية �إىل م�ساءلة املعتدى بينما تعرف العدالة الت�صاحلية
امل�ساءلة ب�أنها حتمل للم�سئولية واتخاذ اخلطوات ال�صالح ال�رضر.
4 .4يف العدالة اجلزائية تتحكم �أنظمة العدالة اجلزائية يف اجلرمية ،بينما يف العدالة
الت�صاحلية يتم التحكم يف اجلرمية كامن يف املجتمع.
5 .5يف العدالة اجلزائية تعترب اجلرمية فع ًال فردي ًا مب�سئولية فردية وهو فعل �ضد الدولة
وانتهاك ًا للقانون بينما العدالة الت�صاحلية تعترب اجلرمية فع ًال يرتتب عليه م�سئولية ذات
بعدين فردي واجتماعي و�أن الفعل �ضد ال�ضحية واملعتدى واملجتمع يف �آن واحد.
6 .6العدالة اجلزائية تركز على الإعتماد على العاملني الإحرتافيني ،بينما العدالة
الت�صاحلية تركز على تدخل مبا�رش للم�شاركني و�أن كان نظام العدالة الت�صاحلية يركز
�أي�ض ًا على العاملني املخت�صني يف جمال الأحداث على عك�س العدالة اجلزائية التي ال تركز
على التخ�ص�ص.
7 .7يف العدالة اجلزائية تعترب العقوبة �أ�سلوب ناجح و التهديد بها يردع عن ارتكاب
اجلرمية و�أن العقوبة تغري ال�سلوك ،بينما العدالة الت�صاحلية تعترب �أن العقوبة وحدها لي�ست
ناجحة يف تغيري ال�سلوك و ت�رض بان�سجام املجتمع و ت�سيء �إىل العالقات اجليدة.
8 .8تقي�س العدالة اجلزائية النجاح مبدى �إيقاع العقوبة وما حتققه من ردع علم
وخا�ص والرتكيز على حتديد الذنب واللوم (هل اقرتف اجلرم؟ )  ،بينهما العدالة الر�ضائية
تقي�س النجاح بحجم ال�رضر الذي جرى �إ�صالحه �أو جتنبه والتعوي�ض كطريقة ال�صالح
الطرفني والهدف امل�صاحلة و الإ�صالح و بذلك ف�إن الرتكيز على حد امل�شاكل وامل�س�ؤوليات
والواجبات (ما الذي يجب فعله) .
9 .9يلعب املجتمع دوراً �أ�سا�سيا يف عملية العدالة الت�صاحلية للأحداث واملجتمع هو
املي�رس يف العملية الت�صاحلية ولذا تعترب تلبية �إحتياجات ال�ضحية واملعتدى واملجتمع يف
العدالة الت�صاحلية �رضورة تدخل يف جلب �أهدافها على �أ�سا�س ال�رشاكة بينهم يف �إ�صالح
ال�رضر ،بينما يف العدالة اجلزائية دور املجتمع مهم�ش ًا ومتثله الدولة ولذا ف�إن العدالة
اجلزائية تتمحور ب�شكل �أ�سا�سي حول املعاقبة على اجلرمية �أن للأ�رسة دور فعال يف نظام
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العدالة الت�صاحلية يف �إعادة �إ�صالح ال�رضر و�إعادة دمج احلدث يف املجتمع على عك�س نظام
العدالة اجلزائية يكون دور الأ�رسة مهم�ش ًا وال�ضحايا يف نظام العدالة اجلزائية هام�شيون
يف جمريات التعامل مع اجلرمية ،بينما ال�ضحايا يف نظام العدالة الت�صاحلية حموريون يف
جمريات التعامل مع اجلرمية.
1010فى نظام العدالة اجلزائية �إن الإ�ستجابة تركز على �سلوك املعتدي ال�سابق ،بينما
يف العدالة الت�صاحلية ف�إن الإ�ستجابة تركز على العواقب ال�ضارة ال�سلوك املعتدى والرتكيز
على امل�ستقبل.
1111يف نظام العدالة اجلزائية ف�إن املعتدي يعرف بنواق�صه ،بينما يف نظام العدالة
الت�صاحلية يعرف املعتدي بقدرته على التكفري عن خطئه ،لذا ف�إن العدالة اجلزائية للأحداث
تنظر على �أن احلدث اجلانح منتهك للقانون �إ�ضافة �إىل �أنه �ضحية الظروف اجتماعية
ونف�سية وغريها� ،أما العدالة الت�صاحلية ف�إنها تنظر �إىل احلدث اجلانح على �أنه �ضحية لهذه
الظروف و بحاجة حلماية و رعاية.
�1212إن نظام العدالة اجلزائية للأحداث �أقدم كتنظيم وك�سيا�سة جزائية للتعامل مع
الأحداث من نظام العدالة الت�صاحلية والتي هي �أ�سبق منها كممار�سته طبيعية لل�شعوب.
1313العدالة اجلزائية تركز على العالقة املبنية على اخل�صومة و لذا فهي تركز على
الأدلة واالثبات لتجرمي �أو ابراء املتهم ولذا فانه يغلب عليها اجلانب الق�ضائي والقانوين
وبالتايل ف�إنها تفكك العالقات الأ�رسية واملجتمعية ،بينما العدالة الت�صاحلية تركز على
احلوار و التفاو�ض لإ�صالح ال�رضر و تعمل على تقريب وجهات لنظر بني االطراف و تهدف
اىل توثيق العالقات اال�رسية واالجتماعية ويغلب عليها طابع �إجتماعي و جتنب الدخول يف
دائرة التقا�ضي.
�1414إن نظام العدالة الت�صاحلية للأحداث �أكرث مواءمة للمبادئ واملعايري والإتفاقيات
الدولية مقارنة بنظام العدالة اجلزائية ملا يوفره للأحداث من امل�صلحة الف�ضلى ويهتم
ب�إحتياجاتهم ويراعي ظروفهم الإجتماعية والإقت�صادية وغريها و�إعادة دجمهم يف
املجتمع ،بينما العدالة اجلزائية تهدف �إىل �إيقاع العقوبة و�إن كانت خمففة و�إن العدالة
الت�صاحلية �إ�ستغا�ضة عن العقوبة ب�صفة التدابرية التقومية والإ�صالحية والت�أهيلية وهو
منهج حديث لل�سيا�سة اجلزائية يف جمال عدالة الأحداث.
�1515إن للأ�رسة دور فعال يف نظام العدالة الت�صاحلية و يف �إعادة ا�صالح ال�رضر و
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�إعادة دمج احلدث يف املجتمع على عك�س نظام العدالة اجلزائية يكون دور اال�رسة مهم�ش.
�1616إن نظام العدالة الت�صاليحية لالحداث يوفر الوقت واجلهد والنفقات و يقلل من
ن�سبة �أعداد املوقوفني و املحكومني مقارنة بنظام العدالة اجلزائية.
�1717إن احتمالية العدول عن اجلنوح يف نظام العدالة اجلزائية للأحداث �أقل منها يف
العدالة الت�صاحلية ملا ت�سببه اجراءات التوقيف واحتجاز الأحداث يف العدالة اجلزائية من
الت�أثري �سلبا على نف�سية وتطوير الأ�سلوب اجلرمي لديهم مبعنى احتمالية تكرار اجلنوح يف
حالة تطبيق العدالة اجلزائية تكون �أكرب من �إذا ما طبقت العدالة الت�صاحلية.
1818ال�ضحايا فى نظام العدالة اجلزائية هام�شيون يف جمريات التعامل مع اجلرمية،
بينما ال�ضحايا فى نظام العدالة الت�صاحلية حموريون يف جمريات التعامل مع اجلرمية.
و�أخرياً ن�رضب املثال التايل لتحديد �أ�سلوب التعامل والفروق بني نظامى العدالة
اجلزائية والعدالة الت�صاحلية(" :)23زيد فتى عمره � 15سنة كان تلميذ مدر�سة حتى �سن 12
�سنة حني ا�ضطر لرتك املدر�سة احتياج ،فقد اختفى والده من حياتهم و امه كانت معاقة
و كان لديه �ستة �أخوة �أ�صغر منه ،و كان عليه م�ساعدة �أمه يف رعايتهم .وظل زيد يبحث
عن عمل ،لكنه وجد �صعوبة يف ذلك لأنه غري متعلم .و مل يكن يف املنزل ما يكفي الطعام
الأ�رسة �أو ك�سوتها .و ذات يوم طلبت والدة زيد منه الذهاب �إىل املتجر ل�رشاء الطعام للع�شاء،
وبالفعل ا�شرتى الطعام لكنه �رسق قطعة من ال�شوكوالته وهو خارج من املتجر ،ف�ألقى
ال�رشطة القب�ض عليه واقتادوه �إىل خمفر ال�رشطة".
و لذا فان العدالة اجلزائية كنظام تقليدي ف�إن تركيزه يكون من�صبا على �إجابة على
ثالثة �أ�سئلة :من ارتكب الفعل؟ ما القوانني التي انتهكت؟ ما الواجب عمله ملعاقبة املعتدي
�أو معاجلته؟  .لكن العدالة الت�صاحلية تركز على الإجابة على ثالثة �أ�سئلة خمتلفة متاماً :ما
طبيعة ال�رضر الذي �أحدثته اجلرمية؟ وما الواجب فعله لت�صويب الأمر �أو �إ�صالح ال�رضر؟ من
امل�س�ؤول عن �إ�صالح ال�رضر؟  .وبالتاىل النهجان خمتلفان متاماً.
" املطلب الثاني"
" برامج العدالة التصاحلية لألحداث "
متهيد وتقسيم:

العدالة الت�صاحلية عرفت الكثري من الربامج خ�صو�ص ًا يف البلدان التي ظهرت فيها منذ
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ال�ستينات بكندا والواليات املتحدة الأمريكية ،فالعدالة الت�صاحلية مبفهومها احلديث ثمرة
كفاح املجتمعات املدنية من خالل حركات الدفاع عن حقوق ال�ضحايا ،ولعل م�صطلح
 restauareالالتيني امل�شتق منه ت�سمية العدالة الت�صاحلية يعني �إعادة البناء والإ�صالح
و�إعادة التجديد( .)24وهناك العديد من الربامج و�آليات العدالة الت�صاحلية ومع �أنها لي�ست
خا�صة بالأحداث اجلانحني بل ت�ستعمل للبالغني اي�ضا �إال �أنه كرث �إ�ستعمالها يف جمال
العدالة الت�صاحلية للأحداث .وهو ما يوجب علينا تناول �صور العدالة الت�صاحلية فى فرع
�أول ،والإجابة بعد عر�ض تلك ال�صور والربامج للعدالة الت�صاحلية على ال�س�ؤال الهام ما هي
وظيفة العدالة الت�صاحلية يف �ضوء ال�سيا�سة اجلزائية املعا�رصة هي عدالة بديلة �أم موازية
�أم م�ساندة؟ يف فرع ثاين وذلك علي النحو الآتي- :

"الفرع األول"
"صور نظام العدالة التصاحلية لالحداث"
تق�سيم:
من املعلوم �أنه هناك العديد من الربامج و�أ�ساليب و�صور للعدالة الت�صاحلية من
نظام االنذار الر�سمي ،ونظام الو�ساطة اجلزائية ،ونظام هيئات الأحداث (جمال�س املجتمع
املحلي الإ�صالحية)  ،ونظام الإجتماعات العائلية ،ونظام اجلل�سات امل�ستديرة ،وهو ما
�سوف نتناوله يف خم�سة بنود على النحو التايل:
♦

♦�أوال :نظام الإنذار الر�سمي :apolice caution

نظام الإنذار الر�سمي �أو التحذير من ال�رشطة ي�ستخدم يف حالة الأحداث اجلانحني،
وذلك بعد موافقة الوالدين �أو يف جرائم كبار ال�سن �أو من يعانون من �أمرا�ض نف�سية ،وي�سجل
الإنذار �أو التحذير يف �سجل ال�رشطة وذلك يف حال وجود �أدلة كافية للتقدمي للمحاكمة مع
�إعرتاف احلدث �رصاحة ،وموافقته على الت�سجيل ذلك يف جرائم غري خطرية ولأول مرة ،ويتم
النظر فيها �إىل عمر مرتكب املخالفة ،والو�ضع النف�سي للمتهم ،وعالقته بال�ضحية ،و�إ�ستعداد
مرتكب اجلرمية للإعتذار� ،أو تقدمي �إقرتاح ي�صلح الأمور بني الطرفني( .)25ومن املمكن �أن
يقرر �ضباط ال�رشطة زيارة منزل احلدث اجلانح قبل التو�صل �إىل قرار ب�ش�أن اخلطوات التي
�سيتخذونها بحقه كما ميكن �إ�ستخدام التحذير مرفق ًا بالإ�رشاف من قبل مراقب ال�سلوك على
�سبيل املثال .وهو نظام �شائع من ال�رشطة يف �إجنلرتا ويتم �إ�ستخدام هذا الأ�سلوب "التحذير
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امل�رشوط" الذي ي�شمل على حتذير وطلب حتقيق �رشط معني ،ك�أن ي�سجلوا يف عيادة للمعاجلة
من الإدمان ،وي�شمل �أخذ �أ�ساليب الإنذار �أو التحذير امل�رشوط الناجحة – التي تدار ب�رشاكة
مع ال�رشطة وخدمات مراقبة ال�سلوك – على التحويل عن مقا�ضاة الأحداث اجلانحني
املتهمني حيازة كميات قليلة من املخدرات ب�رشط �أن يح�رضوا جل�سات للإر�شاد /التثقيف
حول املخدرات ت�شمل على معاجلة ت�أهيلية عند ال�رضورة ،ومن املمكن �أن يكون هذا النوع
من الربامج فعا ًال يف التقليل من عدد اجلناة الأطفال املحكوم عليهم بدفع غرامات و /او
ال�سجن على خلفية جرائم حيازة املخدرات ( )26ولذا ف�إننا نو�صي ب�إعطاء الأجهزة ال�رشطية
بع�ض ال�صالحيات القانونية التي تنطوي على نوع من املرونة والهادفة �إىل منحها �سلطات
�أو�سع للعفو عن بع�ض اجلرائم الب�سيطة ،والأخذ بالآليات الإنذار �أو التحذير ال�رشطية كما
هو مطبق يف �إجنلرتا ،و�أنني �أعتقد ب�أن �أ�سلوب الإنذار الر�سمي هو �أحد �صور نظام احلفظ
حتت �رشط يف نوعية معينة من اجلرائم ،ونوعية خا�صة من املتهمني ،مع وجوب ت�سجيله
يف �سجل ال�رشطة ك�سابقة ولكنها لي�ست لالدانة ولكن يعتد بها ولو �أدبية عند �إرتكاب جرائم
جديدة.
♦

♦ثانيا :نظام الو�ساطة اجلزائية : mediation

الو�ساطة بني اجلانح وال�ضحية عرف هذا النموذج تطوراً كبرياً يف �أمريكا ال�شمالية
و�أوروبا وهو مبثابة املكنة التي جتمع �إرادي ًا �أو ر�ضائية ال�ضحية باجلانح يف �إطار مهيكل
بهدف احلوار ملناق�شة عواقب النزاع وال�سعي لإيجاد حل عادل مب�ساعدة و�سيط حمرتف
وحمايد� .إن هذا النموذج كان مو�ضوع ًا لأوىل التجارب وذلك يف �سنة  1970ب�أوتاوا
بكندا( )27وعمم بعد ذلك يف الواليات املتحدة الأمريكية �سنة � 1978أو عرف ب (v. o.
 m) victim/ offender – mediationووجد هذا اال�سلوب �صدى له يف الواليات املتحدة
الأمريكية ويف �أوروبا وباقي �أنحاء العامل ( ،)28ويطبق هذا النظام �سواء على البالغني �أو
الأحداث على حد �سواء.
وتتيح عملية الو�ساطة بني ال�ضحية واملعتدى اجلانح الفر�صة لل�ضحايا مبقابلة
املعتدين يف �إطار منظم �أمن وفتح نقا�ش حول اجلرمية بوا�سطة �أ�شخا�ص متدربني ،مب�ساعدة
و�سيط مدرب ،يتمكن ال�ضحايا من �إخبار املعتدين ب�أثر اجلرمية املادي واملايل والعاطفي،
واحل�صول على �إجابات عن �إ�سئلتهم حول اجلرمية واملعتدين �أنف�سهم ،وامل�شاركة ب�شكل
مبا�رش يف تطوير خطة تعوي�ض لي�سدد املعتدون دينهم لل�ضحايا ولكن ال يجب �أن ين�صب
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الرتكيز الأ�سا�سي للعملية على التو�صل �إىل الت�سوية ،مع �أن معظم اجلل�سات تنتهي ب�إتفاق
خطي موقع (� )29أما الأحداث فيتاح لهم الفر�صة لرواية جانبهم من املو�ضوع وحتمل
امل�س�ؤولية املبا�رشة من خالل الإيتان ب�شكل من �أ�شكال التكفري عن الذنب ،ولتطبيق نظام
الو�ساطة اجلزائية للأحداث يجب مراعاة ال�رشوط الآتي)30( - :
1 .1ر�ضا كافة �أطراف العالقة من احلدث اجلانح وال�ضحية و�أجهزة العدالة بانتهاج
نظام الو�ساطة.
�2 .2رضورة �إعرتاف احلدث اجلانح �رصاحة ب�إرتكاب اجلرمية وخطئه.
3 .3مراعاة عدم تعر�ض ال�ضحايا للآذى ب�أي طريقة والتنبه حل�سا�سية احتياجات
ال�ضحايا.
4 .4مراعاة ال�رسية وعدم الإف�صاح عن �إجراءات الو�ساطة.
5 .5التنفيذ الطوعي لإجراءات الو�ساطة من طرف احلدث اجلانح.
�6 .6إثبات الو�ساطة والإتفاق ويوثق خطياً.
7 .7موافقة جميع �أطراف العالقة ب�إتفاق الو�ساطة.
8 .8الو�سيط يكون م�ؤه ًال وحيادي ًا و�أن يتم �إدارة الو�ساطة دون حتيز لأي طرف لتحقيق
العدالة.
9 .9يف حالة ف�شل الو�ساطة �أو عدم تنفيذ بنود الو�ساطة من طرف احلدث اجلانح ال
يعتد ب�إعرتاف احلدث اجلانح الذي مت �أثناء عملية الو�ساطة و�إحالة اجلرمية لنظام العدالة
اجلزائي التقليدي.
ومن الأمثلة على نظام الو�ساطة للأحداث اجلانحني يف �أوروبا القانون الفرن�سي ما
ن�صت عليه املادة  1 /12من املر�سوم رقم  45 - 174من املر�سوم ال�صادر �سنة .1945
ويف النظام العربي اخذ القانون التون�سي يف قانون جملة حماية الطفل ال�صادر يف
عام 1995يف الباب الثالث بعنوان :الو�ساطة يف الف�صول ( 113و  114و  115و 116
و )117بنظام الو�ساطة اجلزائية .امل�رشع اجلزائري ،وكذلك الأمر فعل كما ن�ص امل�رشع
الفل�سطيني يف املادة ( )23من م�رشوع قانون حماية االحداث ل�سنة  2014علي نظام
الو�ساطة وهو �أحد �أوجه �أو مناذج العدالة الت�صاحلية و�أكرثها �إنت�شاراً.
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♦ثالثاً :نظام هيئات الأحداث (جمال�س املجتمع املحلي الأ�صالحية) - :

تت�ألف املجال�س الإ�صالحية عادة من جمموعة من املواطنني املدربني الذي يعقدون
لقاءات علنية وجه ًا لوجه مع الأحداث املعتدين التي �أمرتهم املحكمة بامل�شاركة يف هذه
العملية وتتو�صل املجال�س �إىل �إتفاقات عقوبات مع املعتدين ،وتراقب �إلتزامهم بها ،وترفع
تقارير حول الإلتزام بالتنفيذ �إىل املحكمة ( )31حيث �أن الإجتماعات تكون بناء على �أمر
املحكمة �أو النيابة العامة.
ويناق�ش خالل هذه الإجتماعات الت�صاحلية مع املعتدين الأحداث طبيعة اجلرمية
وعواقبها ال�سلبية ،وما ميكن �أن يرتتب عليها حال حتولها للق�ضاء ،ومال لها من �أثار �سلبية
على ال�ضحية وعلى املعتدي نف�سه وعلى املجتمع �أي�ض ُا وبعدها يتم الإتفاق على الإجراءات
املرتتبة على املعتدي للتكفري عن ذنبه ،وبعد فرتة زمنية حمددة يرفع املجل�س تقريره �إىل
حمكمة الأحداث بخ�صو�ص التزام املعتدي بالعقوبات املتفق عليها(.)32
وال �شك �أن جمل�س املجتمع املحلي الإ�صالحي ن�سخة حديثة من تقليد جمتمعي �سائد
�أقدم بكثري للمعاقبة على اجلرائم ،معروف بعبارة عامة بــ " جمال�س الأحياء " �أو " جمال�س
املجتمع التحويلية " �أو – عندما ينطبق الأمر على الأحداث – "هيئات الأحداث"( )33وت�شمل
�أهداف املجال�س الأ�صالحية على مايلي- :
1 .1تعزيز ملكية املواطنني لنظامي العدالة اجلزائية وعدالة الأحداث من خالل �إ�رشاكهم
ب�شكل مبا�رش يف عملية حتقيق العدالة.
2 .2منح ال�ضحايا و�أفراد املجتمع الفر�صة ملواجهة املعتدين حول �سلوكهم بطريقة
بناءة.
3 .3منح املعتدين الفر�صة لتحمل امل�س�ؤولية ال�شخ�صية واملبا�رشة للأذى الذي احلقوه
بال�ضحايا واملجتمع.
�4 .4إيجاد تبعات جمتمعية هادفة للأن�شطة الإجرامية ،وبالتايل التقليل من الإعتماد
املكلف على نظام العدالة اجلزائية الر�سمي(.)34
ولن�رضب مثا ًال على نظام جمال�س املجتمع املحلي الأ�صالحية ( )35املثال التايل
�أنه�" :إجتمع املجل�س الأ�صالحي للنظر يف ق�ضية طفل عمره � 17سنة قب�ض عليه وهو يقود
Page | 22

"العدالة التصاحلية لألحداث"
"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

د .أمحد براك

�شاحنة والده ومعه علبة برية مفتوحة ،وقد حكم القا�ضي على الفتى باملثول �أمام جمل�س
�إ�صالحي ليقرر �شكل مراقبة ال�سلوك الذي يجب �إتخاذه بحقه ويف جل�سة دامت  30دقيقة،
طرح املواطنون �أع�ضاء املجل�س العديد من الأ�سئلة على الفتى ،ثم �إنتقلوا �إىل غرفة للتداول
حول العقوبة املنا�سبة وقد جل�س ال�شاب ينتظر قرار املجل�س بقلق لأنه مل يعرف �إن كان
عليه �أن يتوقع قراراً �أ�صعب �أو �أ�سهل بكثري من مراقبة ال�سلوك العادية ،ولدى عودة املجل�س،
�رشح الرئي�س ال�رشوط الأربعة لإتفاقية مراقبة �سلوك املعتدي وهي:
▪

▪البدء بالعمل من �أجل دفع خمالفاته املرورية.

▪

▪الإلتحاق بدورة تدريبية حول القيادة دفاعية لدى ال�رشطة.

▪

▪اخل�ضوع لتقييم م�ستوى تعاطي الكحول.

▪ ▪كتابة تقرير طوله ثالثة �صفحات حول الأثر ال�سلبي للكحول على حياته وقد وقع
الفتى على الإتفاقية ،ورفع بعدها للرئي�س اجلل�سة ".
♦

♦رابعاً :نظام الإجتماعات العائلية - :offender mediation – victim

ت�ستند الإجتماعات العائلية �إىل تقاليد عمرها مئات ال�سنني يف حل النزاعات
والعقوبات لدى �شعوب املاورى يف نيوزيلندا و�أدجمته يف ت�رشيعاتها اجلزائية �سنة 1989م
بت�سمية  family group conferenceمما يجعله الأكرث م�ؤ�س�ساتية من بني النماذج للعدالة
الت�صاحلية ( .)36وميار�س هذا الأ�سلوب يف �إ�سرتاليا بت�سمية  young offenderactوكثرياً
ما ت�ستخدم الإجتماعات العائلية ك�شكل �أخر من �أ�ساليب التحويل الذي ت�ستخدمه ال�رشطة،
ويعرف بنموذج �إقليم واجا (طوره مركز �رشطة اقليم واجا ،وي�ستخدم هذا النهج �ضباط
ال�رشطة �أو م�س�ؤولني من املدار�س بعد �إجتماعات عائلية وتي�سريها) (.)37
وي�ستخدم بالواليات املتحدة ويعرف بـــ  restorative conferanceوبكندا
� ،de justice commumautaireأما يف اوروبا فاللجوء اىل هذا الأ�سلوب ب�شكل �أقل� ،إذ يف
بلجيكا والدمنارك هذه التجربة طبقت يف جنوح الأحداث ( ،)38والإجتماعات العائلية يعد
مبثابة و�ساطة مو�سعة بالنظر للأطراف امل�شاركة والتي يربز من خاللها املي�رس �أو الو�سيط
املدرب.
forum

وقد مت حل العديد من النزاعات من خالل الإجتماعات العائلية ،مبا فيها املتعلقة
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بال�رسقة واحلرق العمد والإعتداءات الب�سيطة واجلرائم املتعلقة باملخدرات وتخريب
املمتلكات ،ويف بع�ض الواليات يف �إ�سرتاليا ق�ضايا �إ�ساءة معاملة الأطفال ،ويف نيوزيلندا
�إ�ستخدامت الإجتماعات العائلية يف جميع جرائم الأحداث� ،إال يف �أ�شد جرائم اجلنوح عنف ًا
وخطورة( .)39وي�ستخدم عملية الإجتماعات العائلية يف املدار�س ودوائر ال�رشطة ومكاتب
مراقبة ال�سلوك وبرامج الرعاية داخل امل�ؤ�س�سات وبرامج املجتمع للو�ساطة وجماعات
الأحياء.
وتهدف الإجتماعات العائلية اىل توفري �ألية للتعامل بفاعلية وعدد مع املعتدين
الأطفال و�ضحايا الإعتداءات و�أي �أ�شخا�ص �أخرين ت�أثروا ب�سلوك احلدث الإجرامي ،وتهدف
�إىل حتويل الأحداث املعتدين عن نظام املحاكم بالإ�ضافة �إىل �إعادة دجمهم يف املجتمع
و�إ�شعارهم بالذنب ومنحهم فر�صة امل�شاركة الفاعلة يف عملية �إ�صالح ال�رضر ،وبالتايل
الت�أ�سي�س لإعادة الثقة ب�شكل تدريجي بني املعتدي و�أ�رسهم واملت�أثرين ب�شكل مبا�رشة
باجلرمية و�أ�رسهم ( )40كما �أن هذا النظام �أو الأ�سلوب ي�سمح ب�إ�رشاك �أ�رسة احلدث املعتدي
و�أ�صدقائه املقربني يف عملية التعامل مع عواقب فعلتة وال�سماح جلميع امل�شاركني
بالتعامل مع امل�سائل املختلفة ،لي�س فقط على م�ستوى النقا�ش املنطقي ،بل على امل�ستوى
العاطفي �أي�ضاً ،والت�أ�سي�س لإعادة الثقة ب�شكل تدريجي بني املعتدين و�أ�رسهم والأ�شخا�ص
املت�أثرين ب�شكل مبا�رش باجلرمية (.)41
حيث تعترب م�شاركة جميع الأطراف يف هذه الإجتماعات طواعية وبالإ�ضافة اىل
ال�ضحايا واملعتدين و�أفراد �أ�رسهما و�أ�صدقائهما والداعمني الرئي�سيني لهما ،ميكن �أن يح�رض
الإجتماعات املعلمون والأقارب والنظراء والأ�صدقاء الرا�شدون والأ�شخا�ص املرجعيون من
املجتمع املحلي حيث يتم جمعهم عن طريق مي�رس �أو و�سيط مدرب يف هذا املجال ملناق�شة
�أثر اجلرمية عليهم وعلى الأخرين ،وكيفية �إ�صالح ال�رضر حيث يت�صل مي�رس الإجتماع
بال�ضحايا واملعتدين ل�رشح العملية لهم ودعوتهم حل�ضور الإجتماع ،ويطلب منهم حتديد
�أهم الأ�شخا�ص يف نظام الدعم اخلا�ص بكل منهم ،والذين �سيتم دعوتهم للم�شاركة �أي�ضاً،
ويف العادة يبد�أ الإجتماع بو�صف املعتدين للحادثة ومن ثم ي�صف امل�شاركون الآخرون
�أثرها على حياتهم ومن خالل هذا الو�صف يواجه املعتدون �أثر �سلوكهم على ال�ضحايا
والأ�شخا�ص املقربون منهم و�أ�رس املعتدين و�أ�صدقائهم ،كما يحظى ال�ضحايا بالفر�صة
للتعبري عن م�شاعرهم وطرح الأ�سئلة حول احلادثة وبعد نقا�ش معمق لأثار احلادثة يطلب
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من ال�ضحايا حتديد النتائح املرجوة من الإجتماع وبهذه الطريقة ميكن لل�ضحايا امل�ساعدة
يف �صياغة الواجبات التي �ستفر�ض على املعتدين وي�ساهم جميع امل�شاركني يف عملية حل
امل�شاكل لتحديد �أف�ضل طريقة ي�صلح فيها املعتدون ال�رضر الذي ت�سببوا به ،وتنتهي اجلل�سة
ب�أن يوقع امل�شاركون على �إتفاق يحدد التوقعات والإلتزامات ()42
♦

♦خام�ساً :نظام اجلل�سات امل�ستديرة :community restorative board

مور�س هذا الأ�سلوب يف الأو�ساط ال�شعبية يف كندا و�شمال الواليات املتحدة
الأمريكية وعرفت مب�صطلح  sentencing cerclesومل يجد هذا الأ�سلوب طريق ًا ملمار�سته
يف �أوروبا �إىل اليوم عدا بع�ض املمار�سات القليلة يف �إجنلرتا( .)43واجلل�سات امل�ستديرة
للحكم �إ�سرتاتيجية م�صممة لي�س ملعاجلة ال�سلوك الإجرامي للمعتدين فح�سب ،بل للنظر
يف �إحتياجات ال�ضحايا والأ�رس واملجتمعات ،حيث ي�شارك يف اجلل�سات �ضباط ال�رشطة
واملحامون والق�ضاة وال�ضحايا و�أ�رسهم املعتدون و�أفراد املجتمع للتداول اىل �إجماع
حول خطة احلكم ت�ستجيب ملخاوف و�إحتياجات جميع الأطراف املعنية ( )44وبذلك ف�أنهم
يبحثوا مع ًا عن تفاهم حول احلادثة ،ويحددون اخلطوات الالزمة مع ًا للم�ساعدة يف عملية
تعافى جميع الأطراف املعنية واحلد من اجلرائم يف امل�ستقبل.
واجلل�سات امل�ستديرة �إ�ستخدمت للتعامل مع اجلرائم اخلطرية والعنيفة وهو ما مييزها
عن غريها من النماذج الأخرى �إال �أنها لي�ست منا�سبة للتعامل مع جميع اجلرائم ،بل تتفاوت
التفا�صيل لعملية اجلل�سات امل�ستديرة للحكم من جمتمع لأخر ،هي م�صممة حملي ًا لتلبية
�إحتياجات املجتمع املجتمع املحلي وثقافته ،وهناك عوامل حتدد مالءمة عملية اجلل�سات
امل�ستديرة للحكم لتناول ق�ضية ما ،منها �شخ�صية املعتدين و�صدق نواياهم وعالقتهم
باملجتمع وم�ساهمة ال�ضحايا ،وتفانى جماعات الدعم اخلا�صة باملعتدي وال�ضحية ،كما
�أنها تتطلب الكثري من العناء والوقت ،لذا ال يحبذ �إ�ستخدامها كثرياً مع اجلرائم الب�سيطة ومن
يرتكبون اجلرائم لأول مرة( .)45وتتمثل �أهداف اجلل�سات امل�ستديرة للحكم يف ما يلي(:)46
1 .1تعزيز عملية تعايف جميع الأطراف املت�أثرة.
2 .2منح الأحداث املعتدين الفر�صة للتكفري عن ذنبهم.
3 .3متكني ال�ضحايا و�أفراد املجتمع والأ�رس واملعتدين من خالل منحهم الفر�صة
للتعبري عن �آرائهم وحتمل م�س�ؤولية م�شرتكة يف التو�صل �إىل حلول بناءة.
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4 .4معاجلة الأ�سباب امل�ؤدية �إىل ال�سلوك الإجرامي.
5 .5خلق ح�س �إجتماعي ملا لذلك من �أثر يف حل النزاعات.
6 .6تعزيز قيم املجتمع وت�شاركها.
يلي:

وهذا وتنطوي اجلل�سات امل�ستديرة للحكم على �إجراءات متعددة اخلطوات ومنها ما
1 .1م�شاركة احلدث املعتدي �أو اجلانح يف �إجراءات اجلل�سة.

2 .2جل�سة م�ستديرة لتعايف ال�ضحايا :تهدف لإخراج ال�ضحية من الأثار ال�سلبية
والنف�سية من جراء الإعتداء.
3 .3جل�سة م�ستديرة لتعايف املعتدي وتهدف لإعادة احلدث اجلانح �إىل جمتمعة و�إىل
الطريق ال�سوي.
4 .4جل�سة م�ستديرة للحكم :حيث يتم فيها التو�صل �إىل �إجماع جميع عنا�رص اجلل�سة
باحلكم.
5 .5جل�سة ملتابعة ومراقبة التقدم الذي يحرزه احلدث اجلانح وهي ما ي�سمى "
باملتابعة الالحقة " (.)47
وبذلك ف�إن جناح عملية اجلل�سة امل�ستديرة للحكم �شك ًال كبرياً عن ال�رشاكة بني نظام
العدالة اجلزائية الر�سمي للأحداث واملجتمع كما يجب �أن تكون �إجراءات التنفيذ للقرار مرنة
للغاية.
ولن�رضب مثا ًال لهذا النموذج من �أنظمة العدالة الت�صاحلية " :كان فتى عمره � 16سنة
يقود �سيارة بطي�ش عندما �إ�صطدم ب�سيارة ال�ضحية وهو رجل يف منت�صف العمر و�أحلق بها
�رضراً كبرياً كما �أحلق �رضراً ب�سيارة ال�رشطة )48( .حتدث ال�ضحية يف اجلل�سة امل�ستديرة
حول �صدمته العاطفية عندما ر�أى ما حدث ل�سيارته و�أدرك تكاليف ت�صليحها (مل تكن
ال�سيارة م�ؤمنة) ثم عرب �أحد رجاالت املجتمع املحلي الذي عقدت فيه اجلل�سة امل�ستيدرة
والتي �شملت عم املعتدي عن �إ�ستيائه وخيبة �أمله ال�شديد بالفتى ،وقال �إن هذه احلادثة
وغريها من جرائم الفتى ال�سابقة قد �أحلقت العار ب�أ�رسته ولفت اىل �أنه يف الأيام اخلوايل
كان الفتى ي�ضطر اىل دفع تعوي�ض كبري لأ�رسة ال�ضحية نتيجة ل�سلوكه ،وبعد �أن �إنتهى من
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الكالم مررت الري�شة "�أداة الكالم" �إىل ال�شخ�ص التايل يف الدائرة وكان �شاب ًا حتدث عن
م�ساهمات املعتدي يف املجتمع ولطفه مع كبار ال�سن ،و�إ�ستعداده مل�ساعدة الأخرين يف
�إ�صالح �أمور يف منازلهم.
وبعد �سماع كل ذلك حتدث القا�ضي واملدافع العام – الذي كان يجل�س يف الدائرة
�أي�ض ًا  -و�س�أال �إن كان هناك من يريد �إ�ضافة �شيء فتحدث �ضابط ال�رشطة – الذي ت�رضرت
�سيارته – ل�صالح املعتدي ،و�إقرتح �أنه عو�ض ًا عن �سجنه يجب ال�سماح للمعتدي بالإلتقاء
به ب�شكل منتظم لتلقي الإر�شاد وخدمة املجتمع وبعد �س�ؤال ال�ضحية وامل�شتكي �إن كان لدى
�أي منهما �إعرتا�ض وافق القا�ضي على الإقرتاح ،كما �أمر بتعوي�ض ال�ضحية وطلب من ال�شاب
الذي تكلم ل�صالح املعتدي ب�أن يوفر له مبتابعة يف تقدمي الإر�شادات ".
و�صفوة القول� ،أن �أ�ساليب العدالة الإ�صالحية تختلف من جمتمع لآخر ،وداخل نف�س
املجتمع تختلف من منطقة �إىل �أخرى ،فما يتنا�سب مع �سكان املدن الكربى واملجتمعات
املختلطة ،ال يتنا�سب مع جمتمعات القرى والأرياف ،وهذا الأمر ينطبق على كافة جمتمعنا
الفل�سطينى ،وان كنت ا�ؤيد تطبيق نظام الو�ساطة اجلزائية الذي اختاره امل�رشع الفل�سطينى
ك�أحد انظمة العدالة الت�صاحلية لإن�سجامه ولتوافقه مع موروثنا الثقايف وعادت املجتمع.
"املطلب الثالث"
" العدالة التصاحلية حلماية األحداث ً
وفقا للمعايري الدولية واألقليمية"
تقسيم:

و�سوف ن�ستعر�ض يف هذا املطلب لالتفاقيات واملواثيق واالعالنات الدولية واالقليمية
والعربية املعنية بالعدالة الت�صاحلية ب�شكل خا�ص ح�سب الرتتيب امليالدى لنفاذها وذلك
يف اربعة ع�رش بند علي النحو التايل:
♦

♦�أوالً :الإتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان روما 1950م- :

حيث �أ�شارت املادة ( )17منه اىل حق الأم والطفل للحماية الإجتماعية والإقت�صادية،
كما قدمت جمموعة من التدابري الإجرائية التي ت�سمح للأطفال مبمار�سة حقوقهم وخا�صة
فيما يتعلق ب�إجراءات ال�ش�ؤون الأ�رسية املعرو�ضة على ال�سلطات الق�ضائية (.)49
♦

♦ثانياً :القانون النموذجي لعدالة الأحداث� ،إ�صدار الأمم املتحدة لعام 1967م:

حيث تطرق القانون للتدابري البديلة �سواء اجلزائية �أو الرتبوية ،كما تطرقت للم�ساعدة
Page | 27

"العدالة التصاحلية لألحداث"
"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

د .أمحد براك

الرتبوية وما لها من �أثر يف حماية الأحداث وال�ضحايا واملعر�ضني للخطر ،بالإ�ضافة �إىل
و�ضع تعريفات ومبادئ �أ�سا�سية و�أحكام عامة يف و�ضع احلدث وامل�س�ؤوليات اجلزائية له
ونظام حماكم الأحداث.
♦

♦ثالثاً :امليثاق االفريقي حلقوق االن�سان وال�شعوب نريوبي /كينيا عام :1981

لقد ذكرت املادة ( )17من امليثاق املذكور �رصاحة كفالة حق التعليم للجميع،
و املادة ( )18منه �إىل حقوق الطفل والتقيد مبا رمت �إليه الإتفاقيات والعهود الدولية،
كما�أقرت املادة ( )5منه لكل فرد احلق يف �إحرتام كرامته والإعرتاف ب�شخ�صيته القانونية
وحظر كافة �أ�شكال �إ�ستغالله و�إمتهانه و�إ�ستعباده خا�صة الإ�سرتقاق والتعذيب بكافة �أنواعه
والعقوبات واملعاملة الوح�شية �أو اللإن�سانية �أو املذلة.
�أما املادة ( )7من امليثاق فقد كلفت بع�ض احلقوق مثل حق التقا�ضي للجميع،
وي�شمل احلق يف اللجوء �إىل املحاكم الوطنية املخت�صة بالنظر يف عمل ي�شكل خرق ًا للحقوق
الأ�سا�سية املعرتف له بها والتي تت�ضمنها الإتفاقيات والقوانني واللوائح والعرف ال�سائد،
و�أن الإن�سان بريء حتى تثبت �إدانته �أمام حمكمة خمت�صة ،يليه حق الدفاع مبا ذلك احلق
يف �إختيار مدافع عنه ،وحق حماكمته خالل فرتة معقولة وبوا�سطة حمكمة حمايدة ،ومنعت
�إدانة �شخ�ص ب�سبب عمل �أو �إمتناع عن عمل وال ي�شكل جرم ًا يعاقب عليه القانون وقت
�إرتكابه ،وال عقوبة �إال بن�ص)50( .
♦

♦رابعاً :ميثاق الطفل العربي املوقع بتون�س عام 1983م- :

من املعلوم �أن دولة فل�سطني من �ضمن الدول العربية املوقعة وامل�صادقة على هذه
امليثاق مما يجعلها ملتزمة بها ،حيث ت�ضمن امليثاق على عدة مبادئ لرعاية وحماية
الطفولة ومنها :الأخذ باملناهج التنموية والوقائية ،كونها تعترب احلل اجلذري لق�ضايا
الطفولة ،و�أن رعاية الطفولة من اجلنوح خري من عالج اجلنوح بعد �إرتكابه ،مع �إيجاد
�إطار ت�رشيعي يكفل وي�ضمن كافة حقوق الطفل ،مع توفري الإرادة ال�سيا�سية و�إتخاذ القرار
ال�سيا�سي الذي يجعل تنمية الطفولة ورعايتها �أولوية عربية عليا.

♦ ♦خام�سا :قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدينا لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث
لعام 1985م قواعد بكني- :
حيث �أو�صى م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املنعقد
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يف (ميالنو) خالل الفرتة � 1985 /9 /6 – 8 /26إىل �إعتماد القواعد امل�شاراليها �أدناه،
حيث ترى �أن الق�ضاء جزء ال يتجز�أ من عملية التنمية الوطنية لكل بلد �ضمن �إطار �شامل من
العدالة الإجتماعية جلميع الأحداث ،بحيث يكون عون ُا على حماية الأطفال واحلفاظ على
نظام �سلمي يف املجتمع.
حيث ن�صت القواعد ( 10و  11و  )12من القواعد بكني املذكورة� " :إىل اللجوء اىل
حتويل الأطفال عن املحاكم الر�سمية �إىل برامج جمتمعية غري �سالبة للحرية ،واللجوء اىل
التجريد من احلرية كمالذ �أخري ولأق�رص فرتة ممكنة ،و�شددت على تفعيل برامج الت�أهيل
التي تزود الطفل بالإ�سناد الالزم من تعليم �أو عمل �أو �أقامة ،على �أن ينظر يف ق�ضايا
الأحداث على وجه الإ�ستعجال دون ت�أخري ".
كما ن�صت القاعدة ( )4 /3 /2 /1 /17على ت�شجيع الذهاب اىل �أبعد مدى ممكن يف
�إ�ستخدام اجلزاءات البديلة عو�ض ًا عن الإيداع يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية .وبذلك ف�إن قواعد
بكني مق�سمة �إىل �ستة �أجزاء ت�شتمل على املبادئ العامة ،والتحقيق والإدعاء ،والتقا�ضي،
والتكييف القانوين للجرم ،واملعاملة خارج م�ؤ�س�سات الرعاية ،واملعاملة داخل م�ؤ�س�سات
الرعاية والبحوث اخلا�صة بها ،وو�ضع ال�سيا�سات والتقييم.
♦

♦�ساد�ساً� :إتفاقية حقوق الطفل لعام :1989

وهي االتفاقية التي ان�ضمت �إليها الدولة الفل�سطينية كما �سبق الإ�شارة �إليها ،حيث
جند الأ�شارة وب�شكل وا�ضح جلوهر العدالة الت�صاحلية يف الفقرة الثالثة من املادة ( )40من
الإتفاقية املذكور والتي جاء ن�صها كاالتي " :ت�سعى الدول الأطراف ل�سن قوانني و�إجراءات
تطبق خ�صي�ص ًا على الأطفال الذين يدعي �أنهم �إنتهكوا قانون العقوبات �أو يتهمون بذلك
�أويثبت عليهم ذلك ،وخا�صة القيام مبا يلي- :
▪

▪حتديد �سن دينا للم�س�ؤولية اجلزائية.

▪ ▪�إتخاذ تدابري عند الإقت�ضاء ،بعد �إ�ستجوابها ،ملعاملة الأطفال ه�ؤالء دون اللجوء �إىل
�إجراءات ق�ضائية� ،رشيطة �أن حترتم حقوق الإن�سان وال�ضمانات القانونية �إحرتام ًا كام ًال ".

♦ ♦�سابعاً :مبادىء االمم املتحدة التوجيهية ملنع حنوح االحداث (مبادئ
الريا�ض التوجيهية) اعتمد ون�رش علي امللأ بقرار اجلمعية العامة ( )14 /45بتاريخ
1990 /12 /14م:
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ت�ستند مبادئ الريا�ض التوجيهية اىل �إفرتا�ض �أن احلد من �إنحراف الأحداث جزء
�أ�سا�سي يف احلد من اجلرائم يف املجتمع ،وبالتايل تتبنى توجه ًا يتمحور حول الطفل
وتف�ضل الربامج الوقائية التي تركز علىرفاهية الأطفال ومنائهم ،ولذا ركزت على
تف�ضيل دور املجتمع والأ�رسة يف تقدمي احلماية والرعاية للأطفال بدين ًا وذهني ًا وعلى
الدور الت�شاركي يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واملدنية املعنية بالتعامل مع الأحداث والأ�رسة
(املدر�سة واملجتمع املحلي والأعالم وامل�ؤ�س�سات الإجتماعية والت�رشيع و�إدارة نظام عدالة
الأحداث وال�رشطة) فالدور الت�شاركي بني الربامج املجتمعية املختلفة هي الو�سيلة لتعزيز
رفاهية للأطفال ومعاجلته للأو�ضاع ال�سلبية (.)51

♦ ♦ثامناً :القواعد النموذجية الدينا للأمم املتحدة ب�ش�أن التدابري غري الإحتجازية
"قواعد طوكيو"1990م- :
تهدف هذه القواعد اىل تعزيز م�شاركة املجتمع ب�شكل �أكرب يف �إدارة العدالة اجلزائية
خا�صة فيما يتعلق مبعاملة املعتدين ،وتعزيز �شعور بامل�س�ؤولية نحو املجتمع لدى املعتدين،
وجت�سد هذه القواعد مفاهيم العدالة الت�صاحلية وت�شجع على تطويرها(.)52
وقد ن�صت القواعد على �إجراءات غري �إحتجازية يف مراحل ما قبل املحاكمة واملحاكمة
و�إ�صدار احلكم ،وتغطى م�سائل ما بعد املحاكمة مثل- :
1 .1العقوبات ال�شفوية كالتحذير والتوبيخ والإنذار.
�2 .2إخالء ال�سبيل امل�رشوط.
3 .3العقوبات التي مت�س حالة الفرد (احلدث) القانونية.
4 .4العقوبات الإقت�صادية واجلزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية.
5 .5الأمر مب�صادرة الأموال �أو نزع امللكية.
6 .6الأمر برد احلق اىل املجني عليه �أو تعوي�ضه.
7 .7تعليق احلكم �أو ت�أجيله.
8 .8الو�ضع حتت الإختبار والإ�رشاف الق�ضائي.
9 .9الأمر بت�أدية خدمات للمجتمع املحلي.
1010الإحالة اىل مراكز املثول.
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1111الإقامة اجلربية.
�1212أي �شكل �أخر من �أ�شكال املعاملة غري الإيداع يف م�ؤ�س�سة �إحتجازية.
♦

♦تا�سعاً :م�ؤمتر االمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املذنبني :1990

حيث بد�أ الإهتمام بفكرة العدالة الت�صاحلية على امل�ستوى الدويل لأول مرة ب�صفة
ر�سمية عام 1990م ،يف م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املذنبني الذى
انعقد يف كوبا مبدينة هافانا ،وذلك من خالل مناق�شات ومداخالت املنظمات غري احلكومية
 NGOSيف اجلل�سات اجلانبية املنظمة على هام�ش املومتر ،حيث مت اي�ض ًا مناق�شة خطورة
م�شكلة اجلرمية و�أبعادها وال�صعوبات التي تواجه �أجهزة مالحقتها من حتريات وحماكمة
من النواحي املالية والإقت�صادية.
♦

♦عا�رشاً :م�ؤمتر الأمم املتحدة التا�سع ملنع اجلرمية ومعاملة املذنبني :1995

عقد امل�ؤمتر املذكور يف القاهرة عام  ،1995حيث طرحت بع�ض امل�سائل املت�صلة
بالعدالة الت�صاحلية ،يف �سياق تطوير نظام العدالة اجلزائية و�إيجاد بدائل للعقوبات
ال�سالبة للحرية ،وقد جنم عن ذلك ت�شكيل جمموعة عمل لدرا�سة فكرة العدالة الت�صاحلية
والرتويج ملفهومها ،توطئة ملناق�شتها على هام�ش م�ؤمتر الأمم املتحدة العا�رش ملنع
اجلرمية ومعاملة املذنبني ،غري �أن جمموعة العمل ر�أت �أن م�س�ألة العدالة الت�صاحلية
على درجة عالية من الأهمية تقت�ضي �إدراجها �ضمن الأجندة الرئي�سية للم�ؤمتر ،مما �أدى
�إىل رفع امل�س�ألة �إىل الإجتماعات التح�ضريية مل�ؤمتر الأمم املتحدة العا�رش ملنع اجلرمية
ومعاملة املذنبني ومن خالل الأعمال التح�ضريية توفرت املعلومات حول فل�سفة العدالة
الت�صاحلية (الو�ساطة) (- :)53
▪ ▪دليل العدالة الت�صاحلية  restorative justice handbookالذي قدم تعريف ًا متفق ًا
عليه للعدالة الت�صاحلية ومبادئها وبراجمها النموذجية.
▪ ▪ببليوغرافيا  bibliographyي�صنف قائمة الكتب والبحوث والأعمال املتعلقة
بالعدالة الت�صاحلية على م�ستوى العامل.
يف عام  ،1997قامت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلزائية ب�إعداد �أجندة امل�ؤمتر
العا�رش و�أدرجت يف البند الرابع مو�ضوع :اجلاين وال�ضحية – امل�ساءلة والإن�صاف يف
�إجراءات العدالة:
accountability offender and victim and fairness in the justice process.
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وقد ت�أكد بذلك �أن هذا املو�ضوع قد فتح الباب �أمام مناق�شة م�س�ألة العدالة الت�صاحلية
يف �أروقة املنظمة الدولية.

♦ ♦احلادي ع�رش :القانون النموذجي للأحداث الذي �أعتمده جمل�س وزراء العرب
كقانون منوذجي بالقرار رقم  - 266د 12بتاريخ 1996 /11 /9م- :
لقد ت�ضمن هذا القانون النموذجي العربي والذي يعترب �إ�سرت�شادي للدول العربية
الإطار العام والناظمة حلماية الأحداث اجلانحني �أو املعر�ضني خلطر الإنحراف :من �إن�شاء
حمكمة ونيابة و�رشطة املتخ�ص�صة يف ق�ضايا الأحداث .وما يهمنا يف مو�ضوع البحث هو
الن�ص على التدابري الإ�صالحية من �إلزام احلدث بواجبات معينة ك�إحلاقه بدورات تدريبة
مهنية �أو ثقافية �أو ريا�ضية مع الأخذ بعني الإعتبار تنا�سب التدبري مع �سن احلدث ،وكذلك
و�ضع احلدث حتت املراقبة الإجتماعية يف بيئته الطبيعية ،والإيداع يف م�ؤ�س�سة خمت�صة
ب�إ�صالح الأحداث ،كما �شمل القانون النموذجي تدابري للرعاية الأحداث ومنها التوبيخ
والتحذير ،ومنعه �إيجاد �أماكن معينة ،ومنعه من مزاولة عمل معني ،وكذلك ت�سلم احلدث
لأبويه �أو �أحدهما �أو من له والية �أو و�صاية �أو �أحد �أفراد �أ�رسته �أو �أقاربه �أو �أ�رسة بديلة
تتعهد برعايته �أو جهة خمت�صة برعاية الأحداث.

♦ ♦الثاين ع�رش :م�ؤمتر االمم املتحدة العا�رش ملنع اجلرمية والعدالة اجلزائية
(اعالن فيينا) من  17 - 10ابريل 2000م:
ويف عام � 1999أعدت اللجنة التح�ضريية للمومتر التا�سعامل�شار اليها �أعاله م�رشوع
الإعالن الذي �صدر عن م�ؤمتر الأمم املتحدة العا�رش ملنع اجلرمية والعدالة اجلزائية ،مع
الإ�شارة بو�ضوح يف الفقرة ( )25من الإعالن اىل العدالة الت�صاحلية والطلب من الدول
الأع�ضاء مراجعة معاملة �ضحايا اجلرمية و�إدخال اليات التوفيق بني اجلاين وال�ضحية ،كما
ت�ضمن الإعالن دعوة الأمم املتحدة اىل �إعتماد معايري وقواعد خا�صة للعدالة الت�صاحلية يف
�أعقاب �إعتماد الإعالن امل�شار اليه من قبل م�ؤمتر الأمم املتحدة العا�رش .علما ب�أن امل�ؤمتر
نادي اي�ضا بالتن�سيق الدويل و�إ�صالح نظام العدالة اجلزائية .وكما مت �إ�ستحداث �أليات
جديدة للو�ساطة والعدالة الإ�صالحية التي ت�صان فيها حقوق وم�صالح كل من ال�ضحية
واجلناة واملجتمع يف نف�س الوقت وذلك مبوجب القرار  13و  14و  24و  27و  28من
�إعالن فيينا ب�ش�أن اجلرمية والعدالة ال�صادر عن م�ؤمتر الأمم املتحدة العا�رش ملنع اجلرمية
ومعاملة املجرمني املنعقد يف فيينا.
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♦الثالث ع�رش :قرارات املجل�س االقت�صادى االجتماعي التابع لالمم املتحدة:

لقد طر�أت نقلة كبرية على الإهتمام بالعدالة الت�صاحلية حيث تبنى املجل�س
الإقت�صادي الإجتماعي التابع للأمم املتحدة قراراً يدعو الدول الأع�ضاء لتطوير برامج
العدالة الت�صاحلية ،وقد �أحلق بالقرار وثيقة �أطلق عليها املبادئ الأ�سا�سية لإ�ستخدام برامج
العدالة الت�صاحلية يف الأمور اجلزائية basic principles on the use of restorative
.justice programs in criminal matters
حيث قامت جمموعة العمل املعنية بالعدالة الت�صاحلية بتجميع كافة التجارب
واملقرتحات الدولية وخرجت مب�رشوع موحد مت تعميمه على اخلرباء والدول الأع�ضاء يف
الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية ،وقد جتاوبت بع�ض الدول مع امل�رشوع و�أثرته
مبالحظات نابعة من جتارها العملية وتطبيقاتها املحلية ومن بني تلك الدول ،كندا،
�إيطاليا ،نيوزيلندا� ،إ�سرتاليا وجنوب �أفريقيا ،وكانت النتيجة التو�صل �إىل وثيقة حمددة
تعرف مب�سودة مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية للعدالة الت�صاحلية UN basic principles
 on the use of restorative justiceوتتكون الوثيقة من ( )23مادة م�صنفة اىل خم�سة
�أق�سام- :
▪ ▪الق�سم الأول :ركز على تعريف بع�ض العبارات املحورية يف ميدان العدالة
الت�صاحلية (الو�ساطة)  ،دون التعر�ض �إىل تعريف العدالة الت�صاحلية (الو�ساطة) نف�سها،
ب�إعتبارها عبارة حديثة وقابلة للتطور من خالل الربامج والإجتهادات املتالحقة ومن �أهم
العبارات التي عرفت يف هذا الق�سم عبارات- :
 برامج العدالة الت�صاحلية . restorative justice programs
 عمليات الت�صالح . restorative process
 �أطراف العدالة الت�صاحلية .parties of restorative justice
 امل�سهل �أو امل�ساعد على �إجراءات الت�صالح . facilitator
▪ ▪الق�سم الثاين :تناول �إ�ستعمال برامج العدالة الت�صاحلية ،مع �إ�شرتاط توفري الربامج
يف جميع مراحل النزاع وحرية الإختيار للأطراف.
▪ ▪الق�سم الثالث :حدد �إجراءات ت�شغيل برامج العدالة الت�صاحلية و�أهمية تنظميها
مبوجب القوانني الوطنية وبيان معايري �إجرائية ومهنية خا�صة.
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▪ ▪الق�سم الرابع :عني بالأ�شخا�ص واجلهات التي تقوم بت�سهيل عمليات الت�صالح
واخل�صائ�ص التي ينبغي �أن يتميزوا بها مثل املعرفة بالعادات والتقاليد املحلية والعدل
وال�سرية احل�سنة.
▪ ▪الق�سم اخلام�س :ركز على دعوة الدول الأع�ضاء �إىل العمل على تطوير �إجراءات
وبرامج العدالة الت�صاحلية ب�صفة م�ستمرة ودرا�سة خمرجاتها وتقييم نتائجها و�إنعكا�ساتها
على حالة الأمن والإ�ستقرار يف املجتمع)54( .

♦ ♦الرابع ع�رش :م�ؤمتر الأمم املتحدة احلادي ع�رش الذي عقد يف بانكوك عا�صمة
تايلند :2005
وبلغ الرتكيز على العدالة الت�صاحلية ذروتها يف م�ؤمتر الأمم املتحدة احلادي ع�رش
الذي عقد يف بانكوك عا�صمة تايلند خالل الفرتة من � 25 - 18أبريل  ،2005حيث تالحظ
�إهتمام خمتلف دول العامل مب�س�ألة العدالة الت�صاحلية ،وهي تت�سابق يف عر�ض جتاربها
وتطبيقاتها �أمام امل�شاركني يف امل�ؤمتر الذي جتاوز عددهم  2300من ممثلي الدول
الأع�ضاء وممثلي املنظمات غري احلكومية واخلرباء .وانتهى امل�ؤمتر احلادي ع�رش يف �إعالنه
اخلتامي اىل �إعتماد الن�ص اخلا�ص بالعدالة الت�صاحلية معد ًال على النحو التايل" :ن�سلم
ب�أهمية موا�صلة تطوير ال�سيا�سة والإجراءات والربامج يف جمال العدالة الت�صاحلية بغية
تقلي�ص كمية الق�ضايا يف املحاكم اجلزائية كما ن�سلم ب�أهمية الت�شجيع على �إدماج نهج
العدالة الت�صاحلية يف ممار�سات العدالة اجلزائية ح�سبما هو مالئم ".
علم ًا ب�أن العدالة اجلزائية �أو الت�صاحلية ال تعتمد فقط علي املواثيق املتحمورة حول
الطفل فقط ،بل غريها من املواثيق ،ويظهر اجلدول �أدناه ملخ�ص ًا للمواثيق الدولية املتعلقة
ب�إدارة عدالة الأحداث (.)55
مواثيق متمحورة حول الأطفال
اتفاقية حقوق الطفل
مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح
الأحداث (مبادئ الريا�ض)
قواعد االمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة
�ش�ؤون ق�ضاء الأحداث (قواعد بكني)

مواثيق غري متمحورة حول الأطفال
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية التابع للأمم
املتحدة
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية التابع للأمم املتحدة
اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية او الالن�سانية �أو املهنية
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مواثيق غري متمحورة حول الأطفال
االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد العن�رصي
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املراة
القواعد النموذجية الدنيا للأمم املتحدة ب�ش�أن التدابري االحتجازية
" قواعد طوكيو " ()1990
القواعد النموذجية الدنيا للأمم املتحدة ملعاملة ال�سجناء

امليثاق االفريقي حلقوق رفاهية االطفال
االتفاقية االوروبية ب�ش�أن ممار�سة حقوق الطفل
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" املبحث الثاني"
"نظام الوساطة حلماية األحداث"
"كنموذج لتطبيق نظام العدالة التصاحلية"
متهيد وتقسيم:
لقد ذكرنا �آنف ًا ب�أنه حتى وقت قريب مل يكن هناك يوجد �أي �آلية �أو منوذج للعدالة
الت�صاحلية ب�صورته احلديثة وفق ًا للت�رشيعات الوطنية املعينة بعدالة الأحداث ،و�أن منوذج
ال�صلح �أو الت�صالح يف املواد اجلزائية والتي من اجلائز تطبيقها على الأحداث اجلانحني هي
منالأنظمة التقليدية الت�صاحلية ولكونها لي�ست ب�أي حال من االحوال تعترب من النماذج
الت�أهيلية للأحداث اجلانحني التي تت�ضمن تدابري الرعاية �أو احلماية �أو الت�أهيل �أو تعوي�ض
املجني عليه من ال�رضر الذي حلق به �أو ال�رضر الذي �أ�صاب املجتمع من جراء اجلرمية.
وكذلك احلال ،ف�إنه من اجلهة العملية �أو التطبيقية ف�إن احللول الع�شائرية من قبل
رجال الع�شائر �أو الإ�صالح يف فل�سطني بف�ض النزاعات اجلزائية بني الأطراف والتي تعتمد
يف نهاية املطاف على تعوي�ض املجني عليه والو�صول �إىل حلول و�سطية بني �أطراف النزاع
التعترب ب�أي حال منوذج �أو �آلية للعدالة الت�صاحلية احلقيقية تتوافق مع الأنظمة احلديثة
يف ت�أهيل و�إ�صالح الأحداث و�إعادة �إندماجه يف املجتمع كونها تتعار�ض مع حقوق الطفل
الأ�سا�سية وعدم مراعاتها لقواعد حقوق الإن�سان �أو �أ�س�س الإ�صالح اجلزائي .عالوة على ذلك
ف�إن احلل الع�شائري �أن كان تتفق مع طبيعة الدعوى املدنية �إال �أنه يتعار�ض مع طبيعة
الدعوى اجلزائية ملخالفه ذلك للنظام العام ،و�إن كان يقف ت�أثريها على مايلي:
1 .1نزع فتيل الأزمة بني �أطراف النزاع.
2 .2انهاء الدعوى اجلزائية يف حال كانت اجلرمية حمل احلل الع�شائري من اجلرائم
التي تنتهي بال�صلح �أي ت�سقط دعوى احلق العام ب�إ�سقاط احلق ال�شخ�صي �أو ال�صلح �أو
الت�صالح بدفع مبلغ مايل للدولة يف مقابل انهاء الدعوى اجلزائية.
3 .3يف اجلرائم الأخرى التي ال ت�سقط بال�صلح �أو الت�صالح ويبقى بها احلق العام اذا مت
الت�صالح �أو ال�صلح عن طريق رجل الإ�صالح ف�إن ت�أثريها هو تخفيف العقوبة وفق ًا لأحكام
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املادتني ( 99و  )100من قانون العقوبات ال�ساري رقم  16ل�سنة  1960وقفا لل�سلطة
التقديرية ملحكمة املو�ضوع.
وب�إمعان النظر يف الأفاق امل�ستقبلية ،ولكون قانون حماية الأحداث ل�سنة 2016
�صدر كقرار بقانون وفق ًا للمادة ( )43من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدلة ل�سنة
2003م ب�سبب تعطل املجل�س الت�رشيعي ،ب�أنه يجب تطبيق نظام الو�ساطة حلماية الأحداث
الوارد يف املادة ( )23من قانون حماية الأحداث املذكور.
�إن نظام الو�ساطة اجلنائية حلماية الأحداث لي�س بالنظام احلديث فقد عرفته العهود
الأوىل للمجتمعات ،وكذلك فقد انت�رش يف الت�رشيعات املقارنة احلديثة ،وكنتيجة لتو�صيات
امل�ؤمترات الدولية �أن اجتهت معظم الدول الأوروبية �إىل الأخذ بنظام الو�ساطة يف املواد
اجلزائية ،ففي اجنلرتا متار�س فيها الو�ساطة ،والنم�سا �أخذت بهذا النظام ،منذ�سنة ،1988
و�أملانيا التي طبقته ،منذ�سنة  ،1990كما �أقرته ا�سبانيا يف �سنة  ،1992وبلجيكا يف �سنة
 ،)56(1994وقد عرفت �أي�ض ًا كل من يوغ�سالفيا و رومانيا و فلنلندا وال�صني نظام الو�ساطة
حلماية الأحداث (جمال�س الرتا�ضي)  ،ففي يوغ�سالفيا �سابق ًا يوجد جمل�س للت�صالح
(الو�ساطة) يف كل �إقليم ينظر املنازعات وتت�ألف هذه املجال�س من ممثلني ينتخبهم ال�شعب
من �أفراد لهم �سمعة اجتماعية طيبة ،وكل جمل�س يتكون من ثالثة من املحكمني ال�شعبيني،
وه�ؤالء ينتخبون رئي�س ًا من بينهم ،وتتم الإجراءات �أمام هذه املجال�س �شفاهية ومبا�رشة،
وتنظر املنازعة �أماما ملجل�س بناء على �شكوى املجني عليه ،و�إذا ف�شل املجل�س يف �إجراء
الت�سوية بني املجني عليه واجلاين ومن حق املجني عليه �أن يتقدم بال�شكوى �إىل املحكمة
اجلزائية ،وذلك خلل الثالثة �أ�شهر ،كما ن�ص قانون الإجراءات الذي بد�أ العمل به ،يف  1من
يوليه �سنة  ،)57( 1985وكذلك عرفت رومانيا �أي�ض ًا الو�ساطة (جمال�س الرتا�ضي) وذلك
بالقانون رقم  ،59ل�سنة  ،1986وتخت�ص بنظر املنازعات التي حتال �إليها من املحاكم،
ولهذه املجال�س �سلطة توقيع الغرامات( ،)58ويف ال�صني حيث تعد من �أوائل الدول التي
�أر�ست الر�ضائية ك�شكل م�رشوع للت�رصف يف اجلرائم ،فمنذ ت�أ�سي�س جمهورية ال�صني
ال�شعبية ،يف عام  ،1949بادرت العديد من املقاطعات والأقاليم هناك ب�إ�صدار مرا�سيم
لإن�شاء �أجهزة الو�ساطة ،ويف  25فرباير  1954م�أ�صبح لزام ًا على احلكومة املركزية
�أن ت�ؤيد هذه املبادرات ،وذلك ب�إ�صدار القواعد العامة اخلا�صة بتنظيم جلان التفاو�ض،
ولكن ال�سلطات ال�صينية يف احلقيقة �أ�ضفت بب�ساطة طابع ًا �رشعي ًا على ممار�سة قدمية جداً،
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وجلان الو�ساطة عبارة عن م�ؤ�س�سات غري ر�سمية �شيدت على مبد�أ اال�ستقالل ال�شعبي ،والذي
مبقت�ضاه ينظم ال�شعب بنف�سه �إدارة احلياة اليومية؛ ب�أن يحل بنف�سهم نازعاته اخلا�صة،
وقدبلغت ن�سبة جلان العدالة اليومية �إىل حد يوازي معدل منو ال�شعب ال�صيني بحيث �إن
جميع املدن ال�صينية ت�شتهر بوفرة �أجهزة التفاو�ض اخلا�صة بها وبكرثة الق�ضايا املنتهية.
( )59وكذلك جند يف الهند �شك ًال �آخر من الو�ساطة حيث جندها �إجبارية ولي�ست اختياري ًا قبل
التوجه �إىل املحاكم ،فنظام الو�ساطة حلماية الأحداث هو �أ�سلوب قدمي و�إن كان مت تنظيمه
حديث ًا ونطاق تطبيقه وا�سع و�إن كان يختلف من والية �إىل �أخرى( ،)60وبذلك نالحظ مدى
انت�شار النظام وتطبيقه يف القانون املقارن.
وبعد تلك النبذة ،ولغايات البحث والهمية �رشح نظام الو�ساطة ،نق�سم هذا املبحث �إىل
ثمانية مطالب متخذين من النموذج الفرن�سي والفل�سطينى للو�ساطة حلماية الأحداث �أ�سا�س ًا
للدرا�سة الوارد يف قانون حماية االحداث ،مقارنا مع الأنظمة الق�ضائية الأخرى وبخا�صة
الفرن�سي و�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ،حتي يت�سني و�ضع خطة ا�سرتاتيجية لتطبيق نظام
الو�ساطة ت�ضمن جناحها.
▪

▪املطلب الأول :ماهية نظام الو�ساطة حلماية الأحداث ون�ش�أته.

▪

▪املطلب الثاين :الطبيعة القانونية لنظام �أ�سا�س الو�ساطة اجلنائية.

▪

▪املطلب الثالث :نطاق نظام الو�ساطة اجلنائية.

▪

▪املطلب الرابع� :إجراء نظام الو�ساطة اجلنائية.

▪

▪املطلب اخلام�س� :آثار نظام الو�ساطة اجلنائية.

▪

▪املطلب ال�ساد�س :الو�ساطة حلماية الأحداث يف ال�رشيعة اال�سالمية.

▪

▪املطلب ال�سابع :تقييم نظام الو�ساطة اجلنائية.

▪

▪املطلب الثامن :الو�ساطة حلماية الأحداث يف النظم القانونية املقارنة.

"املطلب األول"
ماهية نظام الوساطة حلماية األحداث ونشأته- :
متهيد وتقسيم:

لقد حظيت الو�ساطة ب�أكرب قدر من االهتمام بني الباحثني واملمار�سني العاملني يف
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جمال ف�ض املنازعات )61( ،بالرغم من �أن الو�ساطة لي�ست جديدة ولي�ست غريبة املن�ش�أ ،فقد
كانت جزءاً من الثقافات البدائية ،ولها تقاليد را�سخة يف ال�صني وعند العرب ،فقد �أ�صبح
االهتمام بالو�ساطة يف نهاية القرن الع�رشين ظاهرة ت�ستدعي االنتباه.
ذلك �إن عدم الر�ضا عن التكاليف املالية ،والإنهاك االنفعايل ،والتمزق الناجت عن
�إجراءات املحاكم املناوئة مثل التقا�ضي ،جعل الو�ساطة مبنزلة حجر الزاوية حلركةاحللول
البديلة للنزاعات يف البلدان املختلفة )62( .و�إمن ن�أهم ما تقوم به الو�ساطة حلماية الأحداث
هو البحث عن حل ودي لنزاع يواجه �أ�شخا�ص ًا يرتبطون عادة بعالقات دائمة ك�أفراد الأ�رسة
الواحدة �أو اجلريان �أو زمالء العمل ،وذلك عن طريق تدخل ثالثي �سمى الو�سيط( ،)63وقد
�آثار ظهور الو�ساطة حلماية الأحداث الت�سا�ؤل الآتي :هل تتجة الو�ساطة حلماية الأحداثنحو
�سيا�سة جنائية جديدة ،وللإجابة على هذا الت�سا�ؤل يف املباحث االتية علينا �أن نتعر�ض
ملاهية الو�ساطة حلماية الأحداثفي املطالب الآتية:
▪

▪الفرع االول :حتديد مفهوم الو�ساطة اجلنائية.

▪

▪الفرع الثاين :ن�ش�أة الو�ساطة حلماية الأحداث يف فرن�سا.

▪

▪الفرع الثالث :مربرات نظام الو�ساطة اجلنائية.

▪

▪الفرع الرابع� :صور نظام الو�ساطة اجلنائية.

"الفرع األول"
حتديد مفهوم الوساطة اجلنائية:

الو�ساطة يف اللغة� ،إ�سم للفعل و�سط ،وو�سط ال�شيء� ،صار يف و�سطه فهو وا�سط ،وو�سط
القوم ،وفيهم و�ساطة :تو�سيط بينهم باحلق والعدل والو�ساطة :التو�سط بني �أمرين �أو �شخ�صني
لف�ض نزاع قائم بينهما بالتفاو�ض ،والو�سيط هو املتو�سط بني املتخا�صمني)64(.
�أما �إ�صطالح ًا فقد �أ�ضحى مفهوم الو�ساطة حلماية الأحداث من امل�صطلحات القانونية
احلديثة )65(،وت�أثراً مبا ورد من تو�صيات يف امل�ؤمترات والندوات الدولية ،حيث �أخذت
الو�ساطة اجلنائية � -إحدى الآليات احلديثة والفعالة لف�ض النزاعات اجلزائية  -مكانة
متميزة يف االجراءات اجلنائية احلديثة ،وتر�سخت نظرة عاملية جديدة تتمثل يف �إيجاد
�إجراء خا�ص – خارج اال�إطار التقليدي للق�ضاء ي�سهم يف حل النزاعات والتخفيف عن
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املحاكم ،وقد �أعطت نتائج ايجابية يف عدد من البلدان ،ال �سيما �أن امل�ؤمتر العا�رش لهيئة
الأمم املتحدة املنعقدة يف فيينا� ،سنة  ،2000نا�شد الدول لإيجاد �آليات العدالة الت�صاحلية
بني الأطراف املتنازعة ،وهو �أمر لقي القبول والتقنني يف كثري من دول العامل( ،)66هذا
ومل يقم امل�رشع الفرن�سي بو�ضع تعريف للو�ساطة اجلنائية ،ويرجع ذلك �إىل رغبة �أع�ضاء
الربملان الفرن�سي يف عدم و�ضع حتديد مقيد للو�ساطة ،ولذلك تكفل الفقهاء الغربيون بو�ضع
ذلك التعريف ،فهناك من يعرفها ب�أنها كل طريقة غري �شكلية للحل بطريق الغري للمنازعات
التي كان من الواجب �أن يتم حلها بطريق القا�ضي يف الإجراءات ال�شكلية(� ،)67أو �أنها
الإجراء الذي يقوم به طرف حمايد للبحث عن حل نزاع نتيجة ارتكاب جرمية( ،)68وكذلك
عرفت �أنها :الو�ساطة يف اب�سط �أ�شكالها عملية ي�ساعد طرف ثالث من خاللها طرفني �أو اكرث
يف التو�صل �إىل حل نابع منهم لل�رصاع القائم بينهم ،وتعتمد القوة الكامنة يف هذه العملية
على الفر�صة املتاحة خل�صمني �أو اكرث ،لفح�ص امل�شكلة القائمة يف اجتماعات خا�صة
وم�شرتكة ،بهدف �إيجاد حل يقوم على فوز كل من اخل�صمني (فوز /فوز)  ،وهو حل يعرتف
ب�صورة كافية بامل�صالح الفريدة ،وامل�شرتكة لكل منهما حتى يتبع لهما بالإختيار احلر
التخلي عن الطرق الأخرى حلل النزاع ،مثل الطرق القانونية� ،أو الإلتجاء للعبة القوي(.)69
ويف تعريف �آخر :يق�صد بالو�ساطة اجلنائية :العمل عن طريق تدخل �شخ�ص من الغري
(الو�سيط) على الو�صول �إىل حل نزاع ن�ش�أ عن جرمية  -غالب ًا ما تكون قليلة �أو متو�سطة
اخلطورة ،يتم التفاو�ض ب�ش�أنه بجرمية بني الأطراف املعنية (اجلاين واملجني عليه) والذي
كان من املفرت�ض �أن يف�صل فيه (�أي النزاع النا�شئ عن اجلرمية) بوا�سطة املحكمة اجلنائية
املخت�صة(� ،)70أو هي �أ�سلوب غري ق�ضائي يعتمد على �إقرتاح النيابة العامة ،وي�ستمد
وجودها من الت�صالح الذي مت بني املجني عليه واجلاين الذي حتقق من م�س�ؤولية اجلنائية
وتكليفه بتعوي�ض املجني عليه(� ،)71أو بتعبري �آخر :هو �إجراء تقرره النيابة العامة قبل
حتريك الدعوى لهدف �إ�صالح �أو تعوي�ض الأ�رضار التي تكبدها املجني عليه ،وو�ضع نهاية
للإ�ضطراب النا�شئ عن اجلرمية ،وامل�ساعدة يف �إعادة ت�أهيل املتهم و�إ�صالحه( ،)72هذا وقد
و�ضع الفقهاء العرب تعاريفهم ،فمنهم من عرف الو�ساطة ب�أنها :نظام ي�ستهدف الو�صول �إىل
�إتفاق �أو م�صاحلة �أو توفيق بني �أ�شخا�ص �أو �أطراف ،وذلك من خالل تدخل �شخ�ص �أو �أكرث
ابتداء
حلل النزاعات بالطرق الودية( ،)73وهناك من عرفها �أنها� :إجراء متلكه النيابة العامة
ً
مبا بها من �سلطة تقديرية يف الت�رصف يف الدعوى اجلنائية ،وذلك ب�صدد نزاع مطروح
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�أمامها ،وبهدف �إنهاء هذا النزاع على نحو ي�ؤدي �إىل �إ�صالح الأ�رضار الناجمة عن اجلرمية،
وذلك بعد موافقة �أطراف النزاع على هذا الإجراء( ،)74وكذلك عرفت ب�أنها :تعترب �أ�سلوب ًا
خا�ص ًا لإدارة الدعوى اجلنائية ،وتتماثل مع ال�صلح يف جوهره باعتبارها و�سيلة فعالة
لتحقيق ال�صلح اجلنائي( ،)75واخرياً عرفت ب�أنها� :إجراء يتم قبل ت�رصف النيابة العامة
يف الدعوى �أو احلكم فيها ،وبناء على �إتفاق الأطراف مبوجبه يحاول �شخ�ص ثالث حمايد
البحث عن حل للنزاع الذي يواجهونه ب�ش�أن جرمية معينة( ،)76وهناك من الفقه امل�رصي
من يرى �أن الو�ساطة تعترب تطبيقا لنظام ال�صلح� ،أو بالأحرى هي مبنزلة جمال�س �صلح()77
فال�صلح والو�ساطة من الأ�ساليب غري التقليدية يف و�أد اخل�صومات التي تنجم عن جرائم
قليلة اخلطر ،وي�ضمن تعوي�ض ًا فعا ًال عن الأ�رضار التي خلفتها اجلرمية ،وبهما ميكن جتنب
العقوبات ال�سالبة للجرمية ق�صرية املدة( ،)78وبذلك تدخل الو�ساطة يف مفهوم ال�صلح
مبعناه الوا�سع(� ،)79إذن الو�ساطة هي �أ�سلوب توفيقي بني �أطراف النزاع مب�ساعدة الغري �آم ًال
يف الو�صول �إىل حل ر�ضائي يهدف �إىل حماية العالقة االجتماعية(.)80
ومن خالل هذه التعريف �سواء يف الفقه الغربي �أو العربي يت�ضح ما ي�أتي- :
�1 .1إن الو�ساطة متثل طريق ًا ثالث ًا ميكن للنيابة العامة �أن تتجه �إليه من طريقني
تقليديني ،الأول :هو الأمر باحلفظ ،والثاين هو متابعة الإجراءات(.)81
�2 .2إن الو�ساطة حلماية الأحداث تفرت�ض �أن يكون هناك نزاع جنائي مطروح على
النيابة العامة التخاذ الإجراءات الالزمة ومالءمة �إجراء الو�ساطة ،والتي تقدرها النيابة
العامة بناء على �سلطتها التقديرية( ،)82فهي نوع من التفريد الإجرائي للدعوى.
�3 .3إن جوهر الو�ساطة هو ر�ضاء �أطراف النزاع( ،)83وهو ما يتما�شى مع مبد�أ الر�ضائية،
باعتبارها �أحد �صور نظام العقوبات الر�ضائية.
�4 .4إن مهمة الو�سيط تقت�رص على �إدارة الو�ساطة حلماية الأحداثمن الناحية الإجرائية
دون املو�ضوعية( ،)84وبالتايل ف�إن اخل�صوم هم من يحددون م�صري النزاع ولي�س الو�سيط،
ولكن الو�ساطة هدفها الأ�سا�سي يجب �أن يكون الو�صول �إىل حل للنزاع الذي يحقق التوافق
والتفاهم بني الأطراف املختلفة(.)85
5 .5الو�ساطة حلماية الأحداث تهدف من ناحية �أوىل �إىل حماية املجني عليه عن
طريق �إ�صالح ال�رضر املادي �أو املعنوي الذي �أ�صابه ،ومن ناحية ثانية ت�ساعد يف حماية
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النظام العام ،ويف النهاية ف�إنها تقتل ال�شعور باخلوف الذي ينتاب العامة من جراء ارتكاب
اجلرمية ،ودون اتخاذ رد فعل �رسيع ب�صددها ،فهي  -بحق – تعد تعبرياً عن حاجة ل�شكل
جديد للعدالة اجلنائية ال حتققه الإجراءات التقليدية( )86و�إ�صالح اجلاين ،وهي تندرج بتلك
املنزلة حتت تعاليم حركة الدفاع الإجتماعي اجلديد الهادفة �إىل ت�أهيل املتهم و�إن�سانية
اجلزاء اجلنائي(.)87
�6 .6إن طبيعة الو�ساطة وغريها من �صور العدالة اجلنائية الر�ضائية ال تخرج عن كونها
بدي ًال يتم اللجوء �إليه ب�صدد جرائم لن ت�ستطيع العدالة اجلنائية يف �صورتها التقليدية �أن
تقدم ح ًال ناجعاً ،وهي بذلك ال تتناق�ض مع طبيعة النظام اجلنائي ،و�إمنا تكمله وت�سهم يف
حتقيق �أهدافه ،ولكن بو�سائل وطرق جديدة تتنا�سب مع طبيعة اجلرمية املرتكبة(.)88
7 .7ال �شك �أن للو�ساطة دوراً �إجتماعي�أً يف نطاق القانون اجلنائي ال ميكن �إنكاره،

وبخا�صة يف الو�ساطة العائلية والأ�رسية� ،إال �أن الو�ساطة ذات اجتاه ت�صاحلي تدخل يف
مفهوم العقوبة الر�ضائية ك�أحد �أنظمتها(.)89

�8 .8إن الو�ساطة حلماية الأحداث تتميز عن بع�ض الطرق الر�ضائية يف حل النزاع
كالتحكيم وامل�صاحلة ،ففي التحكيم ميكن للمحكم �أن يفر�ض حكم ًا ملزم ًا لالطراف،
بعك�س الو�سيط الذي اليفر�ض حلوال ،ولكن ي�ساعد الأطراف يف �إيجاد حل( ،)90كما تتميز
الو�ساطة عن ال�صلح ،والتي هي اتفاق طريف النزاع على و�ضع نهاية له بوا�سطة اتفاقهم� ،أو
التنازل الأحادي� ،أو التباديل ،عن �إدعاءاتهم وحل النزاع يتم باتفاق الأطراف وال يفر�ض
عليهم ،ويلج�أ اليها الأفراد مبطلق ارادتهم ،بعك�س الو�ساطة التي تتقرر بقرار من وكيل
النيابة العامة ،كما �أن دور امل�صلح يف التدخل بني الأطراف يكون اكرث عمق ًا مقارنة بدور
الو�سيط( ،)91ولكن ميكن و�صف الو�ساطة حلماية الأحداث بعدالة التقريب امل�ستمدة من
الت�سوية الودية� ،أو عدالة انتقالية من العقوبة للتفاو�ض( ،)92وبعد هذا اال�ستقراء لتعاريف
الو�ساطة املختلفة ،ف�إنني �أ�ضع تعريفي للو�ساطة اجلنائية ب�أنها :نظام ر�ضائي بديل
مبقت�ضاه تخول النيابة العامة بر�ضاء الطرفني ،اجلانح واملجني عليه ،ب�إحالة الق�ضية �إىل
و�سيط �شخ�صي �أو معنوي ،للو�صول لت�سوية النزاع� ،أو �إنهاء الإ�ضطراب االجتماعي للجرمية،
وتعوي�ض املجني عليه ،و�إعادة ت�أهيل اجلانح ،وعند تنفيذها تق�ضي النيابة العامة بانق�ضاء
الدعوى ،فهي �أحد �أنظمة العقوبة الر�ضائية.
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"الفرع الثاني"
نشأة الوساطة حلماية األحداث يف فرنسا

�سنتناول  -مب�شيئة اهلل تعاىل  -ن�ش�أة الو�ساطة حلماية الأحداث يف فرن�سا ،مع تناولنا
لبع�ض ال�صور القريبة من نظام الو�ساطة حلماية الأحداث ،وذلك يف الفرعني الآتيني ،وذلك
على النحو الآتي- :
♦

♦ال�صور القريبة من نظام الو�ساطة اجلنائية- :

 �أوالً :الو�ساطة ال�رشطية- :
يت�ضح من خالل التحقيقات والدرا�سات ،ب�أن ق�ضايا امل�شاجرة وال�شغب الب�سيط
واملنازعات العائلية ،حتى ولو كانت مقرتنة ب�إيذاء ،ف�إن ال�رشطة الفرن�سية متيل �إىل ترجيح
احلل الت�صاحلي ،حيث ت�ستخدم ال�رشطة �آلية دفرت الأحوال حلفظ الق�ضية بعد اعتذار اجلاين
�أو تعوي�ض املجني عليه ،وتعهده بعدم التكرار ،وبذلك تعقد ال�رشطة �إتفاقيات بني اجلاين
واملجني عليه مبنية على الر�ضائية ،وبذلك ت�شتمل هذه الإتفاقيات اخلفية على �أمثلة م�ؤثرة
للر�ضائية ،وهكذا ي�صل رجل ال�رشطة عن طريق دفرت الأحوال اىل ت�سوية املنازعات(،)93
ونتيجة لهذه املمار�سة العملية لرجال ال�رشطة للو�ساطة� ،إنتاب �أع�ضاء النيابة العامة يف
باري�س حالة من الإ�شمئزاز لر�ؤيتهم لرجال ال�رشطة ،وقد حتولوا �إىل ق�ضاة للدعوى اجلنائية،
ولذا فقد طالبوهم بالتوقف عن الإدارة اخلفية لهذه الدعوى ،وبذلك �أ�صدرت نيابة باري�س
عام  ،1978توجيهات بذلك ،و�أر�سلت اىل خمتلف �أق�سام �رشطة باري�س ،وكان رد فعل رجال
ال�رشطة على هذه التوجيهات �أن تبنت ال�رشطة ملدة زمنية وجيزة �إ�سرتاتيجية حديثة ،وقد
متثلت هذه الإ�سرتاتيجية يف نقل كل الق�ضايا ودون متييز �إىل النائب العام ،بهدف �إثقال
كاهل نيابة باري�س بامللفات ،وبعد يومني فقط فعندما توارى وكالء النيابة خلف امللفات
فقد كان لزام ًا عليهم �أن يطالبوا رجال ال�رشطة ب�أن يكونوا على قدر من التعقل ،و�أن ينتقوا
كل الق�ضايا التي يتم �إحالتها ،وهكذا دعمت �آلية الت�صالح التي تبا�رشها ال�رشطة ،وكتب
للر�ضائية البقاء على قيد احلياة ،ويف نهاية تاريخ هذا ال�رصاح �أ�ضفت ال�رشطة الباري�سية
طابع ال�رشعية على ممار�ستها اخلفية لأ�سلوب الو�ساطة(.)94
 ثانياً :الو�ساطة العمالية:
حيث يقوم مفت�شوا العمل مببا�رشة بع�ض �أن�شطة الو�ساطة يف ال�ساحة العمالية� ،سواء
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بني العمال و�أ�صحاب العمل� ،أو يف املنازعات اجلماعية بني االخريين والنقابات العمالية،
وهم يتمتعون بقدر كبري من ال�سلطة التقديرية فيما يتعلق باجلرائم العمالية ،وقد �أقرت
تلك ال�سلطة ن�صو�ص الإتفاقيات الدولية للرقابة على العمل �سنة  )95(1947وبالتايل ف�إن
الو�ساطة العمالية لي�ست و�ساطة جنائية.
 ثالثاً :الو�ساطة التعليمية:
حيث ن�صت عليها املادة  1 /12من املر�سوم ال�صادر �سنة 1945م ،وهو �إجراء
ي�ستهدف ت�أهيل القا�رص ،وهو ما ال يتحقق بطبيعة احلال �إال بعد تعوي�ض املجني عليه
عما �أ�صابه من �رضر ،وبذلك تكون طابع ًا تربوي ًا وهو �إجراء متاح �أمام املحكمة� ،أاو قا�ضي
التحقيق �أو النيابة العامة ،وهما �أحد اخليارات املتاحة لهم ،فالو�ساطة التعليمية لي�ست
و�ساطة جنائية باملعنى الدقيق(.)96
 رابعاً :الو�ساطة للق�رص:
ت�ستند تلك الو�ساطة اىل املادة  1 /12من املر�سوم رقم  45 - 174ال�صادر يف 2
فرباير �سنة  ،1945حيث يعر�ض نائب اجلمهورية وق�ضاة التحقيق واحلكم على القا�رص
الإجراء الت�أهيلي بالرغم من �أن اجلرمية مل حتدث �رضر للغري ،ولذلك ف�إن هذا النظام هو
�إجراء ت�أهيلي وتعوي�ضي دون �أن يكون بالفعل ت�صالح بني اجلاين واملتهم القا�رص ،وهو
�صالح يف كل مراحل الدعوى اجلنائية ،وال ي�ؤدي اىل �إنق�ضاء الدعوى اجلنائية ،فيقف �أثره
عند جمرد �إثباته يف ملف الدعوى التي توا�صل �سريها برغم قبول القا�رص ملا عر�ضه عليه
نائب اجلمهورية من تدابري( ،)97وتخرج هذه الو�ساطة عن نطاق بحثنا لتعلقها بالق�رص.
♦

♦الو�ساطة حلماية الأحداث املفو�ضة ق�ضائياً- :

تبد�أ التجارب االوىل للو�ساطة اجلنائية يف فرن�سا مع مطلع الثمانينيات من القرن
املا�ضي( ،)98بناء على مبادرات من رجال ال�رشطة و�أع�ضاء النيابة العامة وق�ضاة التحقيق
بل وق�ضاة احلكم بالرغم من عدم وجود ن�ص ت�رشيعي يجيز ذلك( ،)99فالن�صو�ص جاءت
بعد املمار�سة العملية ،وتك�شف املمار�سات العملية عن �سيا�سة جنائية فعلية ،حيث ال ترتكز
هذه املمار�سات على انقا�ض الق�ضاء الر�سمي ،فالأمر يتعلق ب�إثبات فكر خمتلف و�أ�شكال
خمتلفة حلل املنازعات ،ولي�س فقط عمليات التخفيف من عبء املحاكم( ،)100ولقد لعبت
اجلمعيات الأهلية اخلا�صة مب�ساعدة �ضحايا اجلرمية دوراً بارزاً من �أجل اعرتاف امل�رشع
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ب�إجراء الو�ساطة( ،)101وبخا�صة يف مدينتي ( ، )Strasbourg ,Parisوكذلك فان الدولة
لعبت دورا فعا ًال يف تطور جتارب الو�ساطة ،كما �أن ت�رشيعات  Badinterب�ش�أن م�ساعدة
�ضحايا اجلرمية كان لها الف�ضل يف �إن�شاء �أول جمعيات مل�ساعدة �ضحايا اجلرمية ،وكذلك
الدعم الذي قدمته اللجنة القومية للوقاية من اجلنوحية ( )CNPDيف تطو جتارب الو�ساطة
ومنوها(.)102
وتدريجيا �أ�صبحت الو�ساطة حلماية الأحداث متثل �إحدى الو�سائل الرئي�سية التي
اعطت لها وزارة العدل الفرن�سية �أولوية يف مواجهة اجلرمية ،ويف اكتوبر �سنة ،1992
�أ�صدرت ثالث مذكرات توجيهية لتعريف جمال تطبيق الو�ساطة حلماية الأحداث وتعميم
هذه التجربة على جميع �أنحاء اجلمهورية( ،)103وبذلك وافقت فرن�سا م�ؤخراً وب�صعوبة
بالغة على �إدخال فكرة الو�ساطة اجلنائية ،ولتجنب �أي انف�صال ا�ستحدث نوع ًا من ت�شابك
العالقات بني الو�سيط وال�سلطة الق�ضائية ،فالو�ساطة الفرن�سية مرتبطة �إرتباط ًا وثيق ًا
باجلهاز الق�ضائي( ،)104ولقد ات�ضح ذلك بتدخل امل�رشع الفرن�سي مبقت�ضى القانون رقم 2
  93ال�صادر يف  4يناير  ،1993الذي �أ�ضفى �صفة ال�رشعية على �إجراء الو�ساطة اجلنائية،وبذلك فان عملية �إن�شاء الو�ساطة حلماية الأحداث مرت مبراحل كثرية ،ميكن �إجمالها يف
مرحلتني :االوىل :مرحلة التجارب (ما قبل االعرتاف الت�رشيعي) والثانية :مرحلة الإعرتاف
الت�رشيعي وذلك على التف�صيل الآتي- :
▪

▪�أوالً :مرحلة ما قبل االعرتاف الت�رشيعي "مرحلة التجارب العملية"

لقد ذكرنا �آنف ًا مدى �أهمية دور كل من النيابة العامة ،والق�ضاة ،وجمعيات م�ساعدة
�ضحايا اجلرمية ،ووزارة العدل الفرن�سية يف �إن�شاء نظام الو�ساطة حلماية الأحداث وانت�شاره
بعدما ف�شل النظام العقابي التقليدي مبعاجلة منازعات الأفراد ،وهذا ي�ستدعي منا اي�ضاح
دور امل�ؤ�س�سات يف انت�شار جتارب الو�ساطة يف فرن�سا على الوجه الآتي- :
1 .1دور �أع�ضاء النيابة العامة والق�ضاة يف انت�شار جتارب الو�ساطة- :
من امل�ستقر عليه �أن �أول جتربة للو�ساطة تتمثل يف جتربة " "valenceوذلك من خالل
�إن�شاء جهتني للتوفيق �أو امل�صاحلة  conciliationيف مايو  ،1985وذلك يف اثنني من �أحياء
هذه املدينة ،ولذلك فان غالبية جتارب الو�ساطة قد متت بناء على مبادرات من �أع�ضاء
النيابةالعامة والق�ضاة( ،)105وال يقت�رص دور النيابة العامة على �إن�شاء جتارب الو�ساطة،
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ولكن يف الأ�سا�س القانوين لوجود الو�ساطة ومدى �رشعية هذه التجارب ،وقد جاءت هذه
الفر�صة عند عقد �أول م�ؤمتر يف "�سرتا�سبورج" يف املدة من  31مايو �إىل �أول يونيو 1985م،
وكان عنوانه "حقوق �ضحايا اجلرمية" ،التعوي�ض – التوفيق �أو امل�صاحلة" وقد نظم هذا
امل�ؤمتر مبعرفة جمعية ال  ACCORDونقابة املحامني ومب�شاركة وزارة العدل ،وقد عر�ض
 Jean - Dominique Alzuetaوهو وكيل نيابة باري�س بحثا حتت عنوان�" :سيا�سة التوفيق
�أو امل�صاحلة مب�صلحة املجني عليهم يف قانون العقوبات"( ،)106وقد وجاء فيه:
ال يوجد �أي ن�ص يخول �رصاحة النيابة العامة دورا يف هذا اخل�صو�ص ،و�أنه بناء على
تف�سري جديد لوظيفة الإدعاء ،والتي تقوم بها النيابة العامة ،ف�إن هذه الأخرية تت�رصف مبا
يتالءم مع م�صري املجني عليه ،وذكر الن�صو�ص التي ت�صلح �أ�سا�س ًا ت�ستند �إليه الو�ساطة
حلماية الأحداث ،وهي املواد ( )3 - 469 ،1 - 469 ،458 ،40من قانون الإجراءات
اجلنائية ،وبالذات املادة  40من القانون وهي ب�ش�أن مالءمة الإدعاء( ،)107وت�أكيداً لهذه
امل�رشوعية قامت النيابة العامة بعقد �إتفاقات مع جمعيات م�ساعدة �ضحايا اجلرمية
ضال
مبقت�ضاها ت�ستطيع هذه اجلمعيات ممار�سة الو�ساطة يف الق�ضايا التي تر�سلها اليها ،ف� ً
عن �إعداد منوذج للتقرير الذي يتعني على الو�سيط �إر�ساله اليها ب�ش�أن الو�ساطة( ،)108وما هو
جدير بالذكر �أن النيابة العامة لعبت دوراً �أ�سا�سي ًا يف انت�شار نوع �آخر من جتارب الو�ساطة
يعرف بو�ساطة الأحياء ،وهي و�ساطة داخل الأحياء وغري ق�ضائية ،و�ساكنو احلي ي�شاركون
يف حل املنازعات ،والهدف منها حتقيق الإن�سجام االجتماعي يف الأحياء( ،)109وبذلك
جند مدى اهمية دور النيابة التي اعطت جواز املرور جلمعيات م�ساعدة �ضحايا اجلرمية
بتجارب الو�ساطة وانت�شارها.
2 .2دور جمعيات م�ساعدة �ضحايا اجلرمية- :
لقد عقد العديد من امل�ؤمترات على امل�ستوى القومي من خالل جمعيات م�ساعدة
�ضحايا اجلرمية ،وكان �أول م�ؤمتر قومي يتم فيه مناق�شة العديد من املو�ضوعات املتعلقة
بالو�ساطة وم�ساعدة �ضحايا اجلرمية ،يف �صيف عام  ،1984حيث �شاركت فيه  32جمعية
مل�ساعدة �ضحايا اجلرمية مب�شاركة وزارة العدل( ،)110وكذلك ف�إن جمعيات الرقابة الق�ضاية
 Le clcJقامت بتنظيم م�ؤمتر قومي لهذا الغر�ض عقد يف �سبتمرب  ،1985وقد قدمت فيه
جتارب الو�ساطة يف  ،st rasbourg,valence,Brive et Bordeauونتيجة لهذا امل�ؤمتر
�أعلنت جمعية ت�أهيل الإجتماعية والرقابة الق�ضائية يف مدينة ARESCJ de BORDEAU
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عن ان�شاء برنامج للو�ساطة ،تلبية للطلبات املقدمة من الأ�شخا�ص اخلا�ضعني للرقابة
الق�ضائية لتعوي�ض �ضحايا جرائمهم عالوة على ذلك ،ف�إن جمعيات الرقابة الق�ضائية
عنيت ب�إن�شاء دوائر مل�ساعدة �ضحايا اجلرمية حتى تتمكن من ممار�سة اعمال الو�ساطة
�سواء �أكان ذلك مببادرة من النيابة العامة ام تلقائي ًا(.)111
3 .3دور وزارة العدل يف رعاية جتارب الو�ساطة وت�شجيعها- :
لقد لعبت الدولة ممثلة يف وزارة العدل دوراً بارزاً يف منو جتارب الو�ساطة اجلنائية،
بعد مبادرات �أع�ضاء النيابة العامة ،والق�ضاة ،وم�ساعدة جمعيات �ضحايا اجلرمية ،يف
انت�شار جتارب الو�ساطة ،وترتب على هذه اللقاءات املتعددة �أن عقد اجتماع يف مدينة
باري�س ،يف  ،1986 /4 /26وكان ذلك بناء على طلب مكتب �ضحايا اجلرمية بوزارة
العدل ،وقد دعي �إليه ممثلو جمعيات م�ساعدة �ضحايا اجلرمية و�أع�ضاء جلنة الإت�صال
بجمعيات الرقابة الق�ضائية  ،clcJوقد كان الغر�ض من هذا الإجتماع هو التفكري حول
�إن�شاء هيئة قومية مل�ساعدة املجني عليهم والو�ساطة وقد كان الغر�ض من هذا الإجتماع �أن
تكون مهمة الهيئة القومية املذكورة :العمل بالقرب من جمعيات م�ساعدة �ضحايا اجلرمية،
والعمل بالقرب من اجلمهور على ال�صعيد الوطني والدويل ،ولأجل معرفة حقوق �ضحايا
اجلرمية ،ورفع م�ستوى رد الفعل والبحث �أو التنقيب( ،)112وبالفعل ف�إن الو�ساطة حلماية
الأحداث قد ارتدت ثوب ًا ر�سمياً ،و�إن كان حتت الرقابة ،وذلك مل�شاركة �أحد �أع�ضاء مكتب
م�ساعدة املجني عليهم بوزارة العدل بعد الإعالن ر�سمي ًا عن �إن�شاء املعهد القومي مل�ساعدة
املجني عليهم والو�ساطة يف �أثناء امل�ؤمتر القومي الأول بجمعيات م�ساعدة �ضحايا اجلرمية
الذي عقد يف مدينة مر�سيليا ،يف املدة من  7 /6يونيو  ،)113(1986كما �أن تطور الو�ساطة
دفع وزارة العدل �إىل �إ�صدار مذكرة يطلق عليها  note de cadragoمت توزيعها يف اثناء
م�ؤمتر عقد يف مدينة  ،lilleيف ابريل  ،1990جاء فيها " يف نطاق الربامج ميكن �إن�شاء
هيئات للو�ساطة هي هيئات تن�ش�أ لأجل �إدارة �أو حل املنازعات ال�صغرية �شبه اليومية مثل
(التخريب ، ) ..والتي ميكن �أن تكون من طبيعة جنائية( ،)114وبذلك تكون يف الغالب الق�ضايا
التي تعاجلها الو�ساطة حم ًال للحفظ من جانب النيابة ،وكذلك ف�إن املذكرة قد اجتهت �إىل
اقامة قدر من رقابة امل�ؤ�س�سة �أو اجلهاز الق�ضائي على �إجراء الو�ساطة ،وكذلك يجب على
جهة الو�ساطة �أن تقدم ح�سابا �أو تقريراً حالة بحالة اىل ال�سلطة الق�ضائية التي خولتها هذه
املهمة( ،)115ومما هو جدير بالذكر �أنه عقب �أحداث الفتنة ال�شعبية يف VALUX EN VELIN
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عام  ،1990والتي على �أثرها ظهرت فكرة الو�ساطة املحتفظ بها متمثلة يف دور العدالة
والقانون وقنوات العدالة� ،سارعت وزارة العدل بالتو�سع يف �إن�شاء هذه الدور والقنوات ،حيث
قامت يف عام  ،1991بان�شاء  13وحدة جديدة ،وهي وحدات تندمج مبا�رشة يف امل�ؤ�س�سة
الق�ضائية( ،)116وبذلك يت�ضح دور وزارة العدل يف ت�شجيع جتارب الو�ساطة اجلنائية.
▪

▪ثانياً :مرحلة االعرتاف الت�رشيعي:

يف مرحلة مناق�شة م�رشوع ب�ش�أن الو�ساطة ،يف عام  ،1990ظهرت �أول حماولة لتنظيم
الو�ساطة حلماية الأحداثوتقنينها ،لكن دون جناح ،ويف �أثناء املناق�شات الربملانية حدثت
جمادلة مع مقرر جلنة الت�رشيعات باجلمعيةالوطنية ،والذي كان يرى �أنه " فيما يتعلق
بنطاق تطبيق القانون فانه يبدو له �أنه من املرغوب فيه �أن ت�ستبعد �رصاحة الدعاوى �أو
الإجراءات اجلنائية ،يف حني �أن نوايا مثل  Bonnemaisonكانوا يرغبون يف �أن الو�ساطة
يجب كذلك �أن حتدد وب�رسعة" نظراً للجدل الذي �أثري ف�إن امل�رشوع مل يرى النور� ،إذ �أن الأمر
مل يتعد �أو مل يتجاوز مرحلة املناق�شة �أمام اجلمعية الوطنية(.)117
�إذن كان يتعني االنتظار حلني �صدور املن�شور الوزاري يف 1992 /10 /2م ،وقانون
الو�ساطة ال�صادر ،يف 1993 /1 /4م ،ومر�سوم  10ابريل 1996م ،حتى ميكن احلديث عن
و�ساطة جنائية ر�سمية معرتف بها من قبل املجتمع �أوالً ،ثم امل�رشع ثانياً ،وعلى الرغم من
�إقرار اجلمعية الوطنية الفرن�سية مل�رشوع قانون الو�ساطة� ،إال �أنه قد واجه اعرتا�ضات كثرية
من �أع�ضائها �أثناء مناق�شته ال �سيما �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ( ،)118وقد تركزت �إعرتا�ضات
بع�ض النواب على فكرة الو�ساطة على الأ�سباب الآتية:
 �أنه يكتنفها عيوب ،و�أنها تت�سم بالبطء حيث ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال لإجرائها.
 �إن من �ش�أن االعرتاف بها �أن يدخل يف الدعوى �أطراف ًا مل يبا�رشوها من قبل.
 كذلك من �ش�أن الو�ساطة اعتبارها �شك ًال من خ�صخ�صة الدعوى العمومية مما يعد
تطاو ًال على الوظائف الق�ضائية.
 ملاذا الإ�رصار على �إ�صدار ن�ص ت�رشيعي يعرتف بالو�ساطة يف ظل الن�صو�ص
املعمول بها طاملا �أن مبدا مالءمة الإتهام يكفي ك�أ�سا�س تقوم عليه الو�ساطة.
وقد رد وزير العدل على هذه الإعرتا�ضات �أن الن�ص يعد �أمراً �رضوري ًا �أو ًال ولأجل
احرتام مبد�أ امل�ساواة بني املواطنني ،وثاني ًا من �أجل �إدراج الو�ساطة يف �أغرا�ض ال�سيا�سة
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اجلنائية التي تطبقها فرن�سا ،كما �أن �إدراج الو�ساطة يف الت�رشيع احلايل ال يخلو من املزايا،
�إذ من �شانه الإعرتاف بهذا الإجراء بقيمة منوذجية ت�ساعد على انت�شاره وتعميمه( ،)119وقد
حددت املذكرة التوجيهية ب�ش�أن الو�ساطة والتي عا�رصت �أو �صاحبت املن�شور الوزاري،
ل�سنة 1992م ،الأ�سا�س القانوين للو�ساطة اجلنائية يندرج يف �إطار �سلطة املالءمة املخولة
لق�ضاة النيابة" ،فهي متثل �شك ًال من �أ�شكال احلفظ حتت �رشط " كما �أنها �أي املذكرة ،كانت
قد حددت �أن النيابة العامة هي التي تقرر مدى مالءمة اللجوء اىل الو�ساطة بعد ان ت�أخذ يف
الإعتبار الرغبة التي يظهرها �صاحب ال�ش�أن �أو املجني عليه ،كما �أنها �أي النيابة هي التي
تفو�ض وتراقب مهمة الو�ساطة كما �أنها �أخرياً هي التي حتدد القرار التي تتخذه يف �ضوء
نتائج الو�ساطة( ،)120وكذلك فان  80%من الق�ضايا التي تقرر النيابة العامة �إر�سالها
اىل الو�ساطة يتم معاجلتها عن طريق دور العدالة والقانون او قنوات العدالة وهما جهات
تندمج مبا�رشة يف الهيئة الق�ضائية( ،)121والذي يبدو من التحليل املتقدم �أن الأمر ال
يعدو كونه و�ساطة ق�ضائية �إن مل تكن جتاوزاً و�ساطة نيابية بالذات ،ذلك لأن النيابة متثل
الطرف الفاعل يف تطور الو�ساطة حلماية الأحداث وانت�شارها( ،)122هذا وقد وجه نقد اىل
ت�رشيع  4يناير 1993م ،مل تخوله للنيابة العامة �إمكانية اللجوء اىل �إجراء الو�ساطة �إال يف
مرحلة ما قبل املحاكمة ،وذلك بعك�س املر�سوم ال�صادر يف  2فرباير 1945م ،الذي جعل
�إمكانية اللجوء اىل �إجراء التعوي�ض �أو الرت�ضية يف يد النيابة العامة وقا�ضي الأحداث ،ويف
�أية مرحلة تكون عليها الدعوى( )123وكذلك فان قانون  4يناير 1993م مل يحدد نطاق
اجلرائم التي يتم معاجلتها عن طريق الو�ساطة ،وال املعيار الذي ترتكن اليه النيابة العامة
عند حتديد الق�ضايا التي تقرر �إر�سالها �أىل الو�ساطة( .)124ولكن �أي ًا ما كانت اعرتا�ضات
امل�ؤيدين �أو الراف�ضني لإجراء الو�ساطة فقد �أ�صبحت مبقت�ضى قانون  4يناير 1993م،
واقع ًا ملمو�س ًا يرتدي ثوب امل�رشوعية والر�سمية ،حيث �أ�ضافت املادة ال�ساد�سة منه فقرة
�أخرية اىل املادة  41من قانون الإجراءات اجلنائية ،ومن ثم تدخل امل�رشع الفرن�سي مرة
�أخرى مبقت�ضى القانون رقم  515 - 99ال�صادر يف  23يونيه �سنة  ،1999ب�شان تدعيم
الإجراءات اجلنائية ،وعدل الن�ص املتعلق بالو�ساطة اجلنائية ،وقد �أ�صبح الن�ص اجلديد
يف هذا ال�ش�أن هو املادة  1 - 41اجراءات جنائية ،وقد مت تعديلها مرة ثانية بالقانون
رقم  2004 - 204ال�صادر يف  9مار�س �سنة  ،2004ب�ش�أن العمل على مالءمة العدالة
لتطورات الظاهرة الإجرامية.
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"الفرع الثالث"
مربرات نظام الوساطة اجلنائية

�إن الأفراد ي�ؤثرون الو�ساطة حلماية الأحداثلي�س بحث ًا عما توفره لهم من مزايا عمليه،
ضال عما تكلفه لهم من �إندماج يف
و�إمنا �ضمان ًا ل�سيطرتهم على م�صري اخل�صمة اجلنائية ،ف� ً
الو�سط الإجتماعي( ،)125وتعترب الو�ساطة حلماية الأحداثالطريق الثالث الذي يتو�سط بني
قرار احلفظ والدعاوى اجلنائية ،وعليه ميكننا �أن نر�صد ثالثة مربرات جوهرية كما ي�أتي:
♦

♦اوالً� :ضمان حقوق املجني عليهم- :

�إن الو�ساطة حلماية الأحداثتمثل حاجة جديدة للعدالة اجلنائية ال ميكن �أن تفي بها
الدعوى التقليدية ،وهي �أ�سلوب غري تقليدي ملواجهة خرق القانون( ،)126حيث ت�ستهدف
الو�ساطة حلماية الأحداث وبالدرجة الأوىل حتقيق االتفاق ما بني املجني عليه واجلاين
وهو بالطبع دور �إ�صالحي للو�ساطة اجلنائية ،وبذلك ف�إن الو�ساطة تعيد بناء الروابط
بني اخل�صوم( ،)127التي متزقت من جراء اجلرمية� ،إن الدعوى اجلنائية بحكم طبيعتها
تكون مفرطة يف املدة ،و�إن لهذا البطء الأثر ال�سلبي على مركز املجني عليه ،ويف�ضي اىل
الإنف�صام غري املرغوب فيه بني اجلزاء وارتكاب الوقائع ،وتقدمي الو�ساطة حلماية الأحداث
عن طريق التعوي�ض� ،سواء �أكان مادي ًا ب�شكل مبا�رش يف �إ�صالح اجلاين ما حلق باملجني
عليه من �رضر مبا�رش بتعهده مث ًال ب�إعادة ال�شيء مو�ضوع اجلرمية �إىل ما كان عليه قبل
ارتكابها� ،أم التعوي�ض غري املبا�رش وهو العمل مل�صلحة هيئة �أو م�ؤ�س�سة� ،أو �شخ�ص معنوي
عام �أو خا�ص ،مثل �أعمال ال�صيانة والنظافة يف امل�ست�شفيات� ،أو البلديات� ،أو لكبار ال�سن
واملعوقني ،فهو تعوي�ض للمجتمع ككل� ،أو تعوي�ض مايل بقيام اجلاين بدفع مبلغ من املال
للمجني عليه� ،أو تعوي�ض رمزي ،ويتمثل يف مواجهة مبا�رشة بني اجلاين واملجني عليه،
وتتحدد �صوره يف مثل الإعتذار ال�شفوي� ،أو الكتابي العلني �أمام جمع من النا�س �أو تعهده
علن ًا بح�سن ال�سري وال�سلوك م�ستقبالً ،والإعرتاف والندم عما �صدر عنه(.)128
وال �شك �أن �أهم ما مييز الو�ساطة حلماية الأحداث هو التعوي�ض الرمزي �أو املعنوي،
فاجلاين يدرك حني يلقى �ضحيته م�س�ؤولية ما اقرتفه و�رضورة تعوي�ضه عما �أ�صابه من
�رضر مادي ومعنوي ،وكذلك املجني عليه يعرب عن معاناته وي�ستطيع جتاوز الأزمة النف�سية
التي خلفتها اجلرمية ،فاملجني عليه يف الو�ساطة حلماية الأحداث ال يبحث عن التعوي�ض
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املايل بقدر ما يتعني التعبري عما يدور يف نف�سه ،و�أن ت�سمع �شكواه ،وعليه ن�ستطيع تكييف
الو�ساطة حلماية الأحداث يف هذا املقام ب�أنها و�ساطة عالجية ت�سعى اىل معاجلة الآثار
النف�سية التي خلفتها اجلرمية على اخل�صوم( ،)129مقارنة بالو�ساطة التعوي�ضية التي ال
ت�ستهدف �سوى التعوي�ض املايل لل�رضر.
وعودة اىل بدء ،وبعد ا�ستعرا�ض �أ�شكال التعوي�ض من مادي ومايل ورمزي ،ف�إن
�إجراءات الو�ساطة تقدم ح ًال �رسيع ًا يف غ�ضون مدة حمددة من �شهرين �إىل ثالثة �أ�شهر ،ودون
التعرث يف عراقيل البطء الل�صيق بالإجراءات الق�ضائية ،وحينما يتقرر التعوي�ض عن طريق
الدعوى التقليدية ب�صورة مت�أخرة ،ف�إنه ال يكفل الإ�صالح �أو التعوي�ض عن طريق احلكم،
ف�إنه غالب ًا ما ينطوي على طابع نظري �رصف ،مع الأخذ يف االعتبار ال�صعوبات التي
يواجهها املجني عليه للح�صول على التعوي�ض وح�سن تنفيذ اجلاين للإلتزامات ،بالإ�ضافة
اىل ان العوي�ض املايل الذي يتم للمجني عليه يعترب تعوي�ض ًا غري كاف ،فالآثار ال�سلبية
التي خلفتها اجلرمية ال يتم �إ�صالحها بالتعوي�ض النقدي فقط ،وعلى اجلانب املقابل من
ذلك فان الو�ساطة تتيح التفكري جلي ًا يف الو�سائل الأخرى للتعوي�ض غري الأداء املايل،
وذلك باقرتاح احللول التي توافق �إمكانات اجلاين مع الأ�سلوب الذي ميكن التفاو�ض عليه،
فالو�ساطة هي الو�سيلة التي ميلكها املجتمع للتدليل على م�س�ؤولياته حيال اجلاين و�إعادة
و�إ�ضفاء ال�رشعية على �صورة العدالة ،فتجد �أن املجني عليه ي�صبح فاع ًال يف ق�ضيته ،ويقوم
بدور رئي�س يف البحث عن احلل املالئم لل�رضر الذي �أمل به ،فاملجني عليه �سوف يح�صل
بدرجة كبرية على تعوي�ض عن ال�رضر الذي حلق به على امل�ستويني املادي والنف�سي(،)130
وعندئذ ال حاجة لل�سري يف �إجراءات عالج ال�ضحايا نف�سياً.
♦

♦ثانياً :حماية النظام العام- :

�إن الو�ساطة ميكن �أن تكون �أداة ح�سنة لرت�سيخ ال�شعور بامل�س�ؤولية من خالل الإ�ستنفار
ال�شخ�صي للجاين يف البحث عن حل ،فالو�ساطة ترتكز اىل �إطار تربوي فعلي للم�س�ؤولية ،وتلك
فكرة قاعدية حلركة الدفاع الإجتماعي اجلديدة من خالل تعوي�ض املجني عليه ،و�أحيان ًا
من خالل منحنى املقابلة بني اجلاين واملجني عليه لأن التعوي�ض وح�ضور املجني عليه
ي�سمحان بتوعية اجلاين بحجم اجلرمية التي ارتكبها وج�سامتها ،وهو ما مل يكن على علم
به ،وهذا ال يتحقق فقط بالنظر اىل فكرة التعدي على النظام العام ،ولكن بالنظر اىل الأ�رضار
التي حلقت باملجني عليه( ،)131وبخالف الق�ضاء التقليدي الذي يو�صم اجلاين بو�صمة
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الإدانة اجلنائية ،ويهمل جانب املجني عليه الذي ال يثمر �سوى �شعور بالعزلة الإجتماعية
لدى الأول وظلم لدى الثاين( ،)132ف�إن الو�ساطة حلماية الأحداث ميكن �أن حتول ال�شعور
بالذنب اىل �شعور بامل�س�ؤولية ،وهذا الوعي و�إيقاظ ال�ضمري يعترب �أ�سا�سي ًا يف جتنب العود
�إىل اجلرمية ،و�أن عملية الو�ساطة قوامها تدخل �أطراف اخل�صومة يف مبا�رشتها ،وبعك�س
منطق اال�ستبعاد التي يطبقها الق�ضاء اجلنائي ،والتي تهم�ش اجلانح ف�إن الو�ساطة ت�ستفيد
من ال�سلوك ال�سلبي للجاين وذلك حلثه على �أن ي�سلط �سلوك ًا �إيجابي ًا( ،)133وبذلك ف�إنها
تعترب خطوة �أوىل نحو �إعادة �إندماج اجلاين واملجني عليه يف املجتمع( ،)134فمن جهة
اجلاين جنده يتحمل م�س�ؤولياته من خالل �إداراكه وت�صوره للعمل الإجرامي دون ح�رصه
يف �إطار النظام الأ�سا�سي للجنوح الذي يزيد من �صعوبة اعادة ت�أهيله اجتماعياً ،ومن
جهة �أخرى ف�إن املجني عليه ي�صبح الأداة العالجية املثلى ،والأكرث يقينية يف البحث عن
�شفاء اجلاين( ،)135و�ضمان احرتام و�ضع املجني عليه �أم ًال يف اعادة التوازن الإجتماعي
الذي اختل بارتكاب املجني عليه يف كرامته ،حيث ي�شعره ب�أنه على قدم امل�ساواة مع
اجلاين ،فيخرج من عزلته الإجتماعية متجه ًا �صوب حتقيق عالقات جديدة بناءة مع بني
وطنه( ،)136ف�إن الو�ساطة مبا تكفله من مواجهة بني طريف اخل�صومة اجلنائية ،وما ينتج
عن ذلك من �آثار تدعم �شعورهم بالإنتماء اىل اجلماعة ،فيتحقق على هذا الوجه �إندماجهم
يف املجتمع( ،)137فالآلية الق�ضائية ت�ستخدم نظام التوازن الرمزي الذي ال يقدم يف الغالب
�أي م�صلحة تربوية للخ�صوم ،مقارنه مع اعمال الو�ساطة التي تعمل مبد�أ املعاو�ضة �أو
املبادلة التي ت�ضمن احل�صول على تعوي�ض فعال بالنظر �إىل طبيعة اجلرمية ،فاجلزاء الذي
وقع عليه نظام الو�ساطة هو الذي ارت�ضاه ولي�س الذي وقع عليه ق�رساً �أو جرباً( ،)138وبذلك
يتحقق الإندماج الإجتماعي وحماية النظام العام.
♦

♦ثالثاً :اعادة تن�شيط الروح اجلماعية او مكافحة ال�شعور بانعدام االمان- :

�إن الو�ساطة ميكن �أن تكون و�سيلة لإعادة تن�شيط الروح اجلماعية ،وكذلك ملكافحة
ال�شعور بانعدام الأمان الذي يغذيه اجلنوح الب�سيط اليومي ،هذه النقطة تعترب �أكرث
خ�صو�صية يف الو�ساطة حلماية الأحداث التي تو�صف عندئد بو�ساطة احلي التي تعرب
على هذا النحو عن الرغبة اجلادة يف توجيه ال�سيا�سة املحلية للوقاية يف بع�ض الأحياء
لتجنب حدوث اعمال �إجرامية اكرث ج�سامة( ،)139وذلك ب�إ�سهام �أهل احلي الذي وقعت فيه
اجلرمية يف الت�صدي لها(� ،)140إن للو�ساطة اجلنائية غاية �أكرث طموح ًا من جمرد �إ�صالح
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النظام اجلنائي وحت�سينه ،فهي ال ترتكز فقط اىل �آلية ت�سوية املنازعات ،ولكن �أي�ض ًا اىل
�إعتبار الو�ساطة مبنزلة الو�سيلة لتعبئة ال�شعور بامل�س�ؤولية والروح اجلماعية لأهايل احلي
الكرام ،الفكرة هنا هي ا�ستخدام الو�ساطة كو�سيلة او �أداة لإعادة رتق ما متزق من الن�سيج
االجتماعي للأحياء ،ومن املمكن �أن يتحقق ذلك من خالل �إعادة ت�صويب النزاع يف اجلماعة
الإجتماعية ،التي ر�شحت او �أفرزت هذا النزاع ،ومن خالل مطالبة �سكان احلي ذاته القيام
بدور الو�سيط ،ومع �إقرار هذه الروح اجلماعية ف�إن التجارب ت�شارك يف الوقاية من انعدام
الأمان يف املدن الكربى( ،)141وقد انت�رشت �سيا�سة مدينة فالون�س  valenceوكذلك عرفت
يف الواليات املتحدة االمريكية يف الثمانينيات ،كما هو احلال يف والية اتالنتا وكن�سا�س
ولو�س اجنو�س  -حتت ا�سم مراكز العدالة بني اجلريان " وهي تهدف اىل ت�شجيع و�سائل حل
املنازعات بالطرق البديلة يف تلك الأحياء (.)142

"الفرع الرابع"
صور نظام الوساطة اجلنائية

متهيد وتق�سيم:
لقد �أكدت ندوة طوكيو على �أن اال�صل �أن تقوم جهات الق�ضاء ب�إحالة ملف الق�ضية
�إىل جهة الو�ساطة بعد احل�صول على موافقة �أطراف النزاع( ،)143وبذلك ف�إنها تتخذ �صورة
الو�ساطة الإجتماعية حتت رقابة ق�ضائية( )144وهي تعرف بالو�ساطة املفو�ضة ،وهي
ت�شكل الغالبية العظمى من �صور الو�ساطة اجلنائية ،وميكن ت�صنيفها و�إدارجها حتت هذه
صال عن ذلك ا�ستحدث امل�رشوع الفرن�سي �صورة �أخرى من الو�ساطة يطلق عليها
ال�صورة ،ف� ً
الو�ساطة املحتفظ بها ،ويف �ضوء ما تقدم نق�سم هذا املطلب على النحو الآتي- :


�أوالً :الو�ساطة املفو�ضة.
ثانياً :الو�ساطة املحتفظ بها.

♦

♦�أوال :الو�ساطة املفو�ضة



يق�صد بالو�ساطة التي تتم مبعرفة الهيئات الأهلية بناء على تفوي�ض النيابة العامة �أو
ق�ضاة احلكم – يف غري فرن�سا  -لها بحل النزاع ودي ًا ذلك عن طريق �إر�سال ملفات �إليها(،)145
ولت�سوية اخل�صومة بني املجني عليه واجلاين( ،)146وتقع الو�ساطة حلماية الأحداث يف نطاق
�سلطة املالءمة املخولة للنيابة العامة( ،)147فالنيابة العامة متلك وحدها �سلطة الإلتجاء
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اىل الو�ساطة �رشيطة موافقة �أطراف اخل�صومة (الر�ضائية) ( )148ومن ثم تعد النيابة العامة
يف هذه ال�صورة مبنزلة حمطة الفرز� ،أو م�صفاة الق�ضايا التي تخ�ضع للو�ساطة اجلنائية
فهي التي حتدد الق�ضايا التي تر�سل للو�ساطة كما �أنها تتخذ القرار النهائي ب�ش�أن الواقعية
وفق ًا لنتائج الو�ساطة ،وعلى �ضوء التقرير املكتوب الذي ير�سله الو�سيط اليها( ،)149وهذا
ما حدا بجانب من الفقه الفرن�سي التي و�صف الو�ساطة املفو�ضة ب�أنها �أحد �أ�شكال احلفظ
حتت �رشط التعوي�ض ،وبذلك يت�ضح �أن الو�ساطة املفو�ضة تتم بناء على وكالة ق�ضائية
حتت الرقابة الق�ضائية( ،)150وي�شرتط يف الو�سيط ان يكون تابع ًا لإحدى جمعيات م�ساعدة
املجني عليه والرقابة الق�ضائية املرتبطة مع النيابة مبقت�ضى �إتفاق القيام بتلك املهمة،
ولي�س هناك �شكال معني ملثل هذا الإتفاق فقد يكون �رصيح ًا وقد يكون �ضمنياً� ،أما عن
الأول فقد يتخذ �شكل وثيقة مكتوبة بني النيابة وهذه اجلمعية ،وال مانع من �أن يكون �شفوي ًا
ضال عن
صال ومت�ضمن ًا حقوق ًا والتزامات اجلهة املخت�صة للو�ساطة ف� ً
والأ�صل �أن يكون مف� ً
القواعد املو�ضوعية والإجرائية اخلا�صة بعر�ض املنازعة عليها ،والبت فيها ،لذلك يف�ضل
�أن يكون مكتوبا حتى يكون �شام ًال كل من اجلوانب ،وبالن�سبة للثاين ،فهو يتمثل يف عدم
معار�ضة النيابة لربنامج الو�ساطة التي تت�ضمنها تلك اجلمعيات �رشيطة �أن تراعي الأخرية
احلقوق الأ�سا�سية واخل�صوم بخا�صة ما يتعلق ب�صفتها الر�ضائية(.)151
و�إن كان نطاق تطبيق الو�ساطة املفو�ضة ينح�رص يف اجلرائم ذات اخلطورة الب�سيطة
التي ال متثل خطرا كبريا على املجتمع كتلك التي تثار بني اجلريان وجرائم العنف الب�سيط
وال�سب والقذف والإهانات ،وامل�ضايقات �أو ا�ستعمال الق�سوة مع الأطفال واخلالفات
العائلية بني الزوج والزوجة( )152وهو ما اكدت ندوة طوكيو هذا الإجتاه يف نطاق
اخت�صا�ص الو�ساطة( ،)153لذلك يت�ضح �أن امل�رشع الفرن�سي قد خول جهات الو�ساطة حل
املنازعات التي تكون يف الغالب حمال للحفظ الإداري ذلك ان  10%من جممع الدعاوى
التي يتم حفظها مبعرفة النيابة العامة تعالج عن طريق الو�ساطة املفو�ضة ،الأمر الذي
يجعلها تتدرج يف �إطار �سيا�سة �إدارية بحتة للدعوى اجلنائية بالإ�ضافة اىل منهجها يف
التكامل الإجتماعي يف حمايتها للن�سيج الإجتماعي التي هتك بفعل اجلرمية ،بيد �أن هذه
ال�سيا�سة كانت حم ًال للنقد من بع�ض الفقه الفرن�سي بزعم �أن الو�ساطة يف الأ�صل هي �إمتداد
للرقابة االجتماعية ،من ثم يتعني على امل�رشع الفرن�سي تو�سيع نطاقها لي�صل اىل بع�ض
اجلرائم ذات اخلطورة ،لذلك حظيت برامج الو�ساطة حلماية الأحداث يف بلجيكا بالتقدير
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من اجلامعات والدرا�سات للنتائج الباهرة التي حققتها من ن�رش ال�سالم الإجتماعي ،حيث
�أن حمل الو�ساطة اجلرائم ذات اخلطورة( ،)154ومن املالحظ �أن الغالبية العظمى من مناذج
الو�ساطة تندرج حتت هذه ال�صورة حيث تتفق مع النظر للو�ساطة ك�آلية م�ستحدثة لف�ض
املنازعات اجلنائية� ،سواء باعتبارها �شك ًال لتعوي�ض ال�رضر الذي يكابده املجني عليه،
والذي يقع على كاهل جمعيات م�ساعدة �ضحايا اجلرمية ،وباعتبارها و�سيلة لإعادة ت�أهيل
اجلاين ،وهو �أمر تقوم به جمعيات الرقابة الق�ضائية(.)155
♦

♦ثانيا :الو�ساطة املحتفظ بها (اال�ستثارية)

�إن الأ�صل يف الو�ساطة �أن تكون مفو�ضة وهي تلك ال�صورة التي تقوم فيها النيابة
العامة� ،أو املحكمة ب�إر�سال ملفات الق�ضايا اىل جمعية متار�س �أعمال الو�ساطة ،وقد تفرد
امل�رشع الفرن�سي يف هذا املجال حيث قدم منوذج ًا �آخر للو�ساطة اجلنائية �أطلق عليها
"الو�ساطة املحتفظ بها" حيث �أن�ش�أ دوائر للو�ساطة تندمج مبا�رشة يف الهيئة الق�ضائية
تتمثل يف دور العدالة والقانون ) Maisons dejustice et du driot (MJDوقنوات العدالة
( les Antennes de justice (AJ) ،(156وبذلك نق�صد بها �إنفراد النيابة العامة بحقها يف
�إدارة الو�ساطة حلماية الأحداث فال تعهد بها �إىل �شخ�ص �آخر كالو�سيط� ،إمنا تقت�رص يف
ذلك على �أحد �أع�ضائها ،وهي تتحقق يف مراكز العدالة والقانون التي ن�ش�أت يف فرن�سا
م�ؤخراً( ،)157فامل�رشع الفرن�سي بعد تبني منوذج الو�ساطة املحتفظ بها ا�ستبدلت هذه
اجلمعية �أو الهيئة الأهلية بدوائر حكومية – دور العدالة والقانون �أو قنوات العدالة تندمج
مبا�رشة يف الهيئة الق�ضائية ير�أ�سها وي�رشف عليها �أحد �أع�ضاء النيابة العامة و�أحد ق�ضاة
احلكم( ،)158وتهدف الو�ساطة املحتفظ بها اىل التفاعل مع املواطن من �أجل حل امل�شاكل
بطريقة �إن�سانية وحتقيق التقارب بني املواطن والأجهزة املعينة ب�ش�ؤون العدالة ،ومن هنا
فقد �أطلق جانب يف الفقه �إىل الو�ساطة م�صطلح عدالة التقريب( ،)159حيث كان للأحداث
الكربى التي مرت بها فرن�سا الفتنة ال�شعبية يف عا م 1981م وذلك �أحداث �valux en ve
 linيف عام  1990الأثر البالغ يف تطور ال�سيا�سة اجلنائية لو�ساطة التي من �ش�أنها جعل
العدالة �سهلة املنال للمتقا�ضيني و�أكرث فاعلية ذلك بت�أكيد وجودها يف الأحياء وعلى وجه
اخل�صو�ص الأحياء املحرومة من الرعاية(.)160
وان كان يعاب على امل�رشع الفرن�سي �أنه مل يحدد اجلرائم التي يجوز �أن تعالج من خالل
الو�ساطة اجلنائية ،ومن ثم فهي تخ�ضع بح�سب الأ�صل لتقدير النيابة العامة وحدها(،)161
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ويت�ضح من خالل الدرا�سات التي �أجريت �أن دور العدالة والقانون تهدف �إىل �إيجاد معاجلة
�إن�سانية للجرائم الب�سيطة بعيداً عن النطاق الق�ضائي بق�صد التغلب على الزيادة امل�ضطردة
يف �أوامر احلفظ حيث ميكن للنيابة من خالل بيوت العدالة معاجلة حوايل  80%من الق�ضايا
التي كان م�صريها احلفظ الإداري ،ومن ثم تكفل الو�ساطة من خالل بيوت العدالة �ضمان
تعوي�ض املجني عليه يف جرائم قليلة اخلطر وكان م�صريها احلفظ الإداري ،فمن الوا�ضح
مدى التغيري الذي طر�أ على ال�سيا�سة اجلنائية يف فرن�سا ،حيث �أ�صبحت م�صلحة املجني
عليه حمور اهتمام للت�رشيعات الفرن�سية ،و�أتاحت له الو�ساطة حلماية الأحداث �أن يكون له
دور فعال وم�ؤثر يف م�صري الدعوى اجلنائية( ،)162وجند مثاال لهذه الو�ساطة الإ�ستئثارية
يف مدينة بونتواز الفرن�سية حيث يقوموا �أع�ضاء النيابة يف هذه املدينة ب�إدارة الو�ساطة
حلماية الأحداث مبا�رشة يف مراكز العدالة والقانون التابعة لبع�ض الأحياء التي تعاين من
بع�ض امل�شاكل الإجتماعية والأمنية ،كما ذكرنا �سلف ًا ( )163فاجلرائم التي تعالج عن طريق
العدالة والقانون هي التي تنجم من ال�رضب الب�سيط والإتالف ،و�رسقة الأموال املعرو�ضة،
ضال عن �أن معظم هذه الق�ضايا تك�شف عن جرائم تقع بني �أفراد وتربط بينهم
والتهديد ف� ً
رابطة اجلوار �أو العمل �أو العالقة الأ�رسية( ،)164ولكن يف الآونة الأخرية �شهدت نظام
الو�ساطة املحتفظ بها تراجع ًا بعد املن�شورين ال�صادرين عن وزارة العدل الفرن�سي يف 19
مار�س و  18اكتوبر �سنة 1996م ،حيث حظراً على كل من يقوم بوظيفة ق�ضائية مبا�رشة
مهمات الو�سيط يف الو�ساطة حلماية الأحداث وذلك ا�ستناداً اىل �إعتبارات احلياد والإ�ستقالل
التي يجب �أن حتكم مهمة ذلك الو�سيط(.)165
"املطلب الثاني"
الطبيعة القانونية لنظام الوساطة حلماية األحداث
متهيد وتقسيم:

�إن الو�ساطة حلماية الأحداثتمثل حتو ًال جوهري ًا يف �إدارة املنازعات من و�سيلة عقابية
� un modele repressifإىل و�سيلة �أخرى �أكرث ر�ضائية (un modele consensual )166
وهذا بالطبع �آثار خالف ًا حول طبيعة دور الو�ساطة يف القانون على �ضوء ال�سيا�سة اجلنائية
املعا�رصة ،وهذا �سيتبع درا�سة وظيفة الو�ساطة حلماية الأحداث يف �ضوء ال�سيا�سة اجلنائية
املعا�رصة يف مطلب اول ،وبعدها ن�ستطيع �أن نحدد معامل الطبيعة القانونية للو�ساطة
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اجلنائية يف مطلب ثان على الوجه االتي- :

"الفرع األول"
وظيفة الوساطة حلماية األحداث يف ضوء السياسة اجلنائية املعاصرة- :

مما ال �شك فيه �أن الو�ساطة حلماية الأحداثحققت �صيت ًا رائع ًا يف فرن�سا ،وذلك فيما
يتعلق مبواجهة ال�ضغوط التي ت�صادف �أو تواجه تنفيذ ال�سيا�سة اجلنائية يف ال�سنوات
االخرية ،فهي متثل ظاهر ًة ال ميكن �إغفالها ،ذلك �أن �أع�ضاء النيابة العامة ورجال البولي�س
والإخت�صا�صيني الإجتماعيني يلج�أون �إليها كو�سيلة لتنظيم املنازعات وحلها( ،)167وهذا
ي�ستتبع درا�سة تو�ضيح املوا�ضيع التايل يف �ضوء ال�سيا�سة اجلنائية- :

♦ ♦�أوالً :مدى اجتاه الو�ساطة حلماية الأحداث نحو �سيا�سة جنائية جديدة من
العقاب �إىل الرت�ضية �أو التعوي�ض- :
يف فرن�سا يتم كل عام �إثبات حوايل  3.5مليون جرمية ،وهذا املعدل مت ت�سجيله يف
الأعوام الأخرية ،بالإ�ضافة �إىل ذلك املعدل الأ�سود ال�شهري للإجرام ،وهذه الظاهرة يف
جمموعها تك�شف عن وجود �أزمة للعدالة اجلنائية ،وهذا بالإ�ضافة �إىل قرارات احلفظ حيث
مت حفظ  80%من ال�شكاوى التي وردت �إىل النيابة العامة على �سبيل املثال يف عام ،1993
وهذا يدل على حجم الأزمة ،ولذلك �أكد الفقهاء على �رضورة توافر تعددية اجلواب يف مواجهة
الإجرام� ،أو امل�شكالت ،وحثوا على �إعمال الفكر خارج الق�ضاء العقابي( ،)168وقد �أدت هذه
ال�سيا�سة اىل تعاظم الإح�سا�س باخلوف لدى املجني عليه من عدم عقاب مرتكب اجلرمية،
الأمر الذي حدا بجمعيات م�ساعدة �ضحايا اجلرمية �إىل املطالبة ب�إعادة �صياغة ال�سيا�سة
اجلنائية ،ب�صورة تتيح ل�ضحية اجلرمية �إ�ستعادة حقوقه التي �أهدرتها اجلرمية ،وانت�شاله
من حمنته اىل �أملت به من جرائها ،وال�سعي الد�ؤوب لتكري�س هذا الهدف وجعله واقع ًا
ملمو�س ًا( ،)169وبذلك بد�أ الفقه و�أمام هذا الف�شل لل�سيا�سة اجلنائية ،بالتوجه اىل �سيا�سة
جنائية جديدة ،تتجه �صوب التعوي�ض عو�ض ًا عن العقاب  ،la punitionتعتمد على عن�رص
امل�شاركة الإيجابية لأطراف النزاع ،اجلاين واملجني عليه يف البحث عن حل لنزاعهم ،وذلك
مب�ساعدة الو�سيط وهم �شخ�ص من الغري( ،)170وبذلك ن�ستطيع القول كما ذكرت الربوف�سورة
 Mirille Delmas - Martyبتحرك املجتمع الفرن�سي نحو التعددية القانونية والق�ضائية،
وبوجه عام نحو تنوع و�سائل التنظيم الإجتماعي ،ف�إىل جانب الو�سائل الق�ضائية يوجد
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خمتلف �صور الو�ساطة التي قوامها العدالة التعوي�ضية( ،)171عو�ض ًا عن العدالة الق�رسية.
♦

♦ثانياً :مدى اعتبار الو�ساطة حلماية الأحداث بديالً عن الق�ضاء:

لقد ثار خالف يف الفقه حول طبيعة دور الو�ساطة حلماية الأحداث يف القانون حيث
يراها بع�ضهم جمرد بديل عن العدالة اجلنائية التقليدية ،بينما يراها الآخرون �صورة
موازية لتلك الأخرية ولي�ست بدي ًال عنها( ،)172عالوة على ذلك ف�إن ال�سيا�سة اجلنائية يف
نطاق الدعوى اجلنائية ال زالت حتى الآن ت�شدد على الإ�ضطراب الذي ي�صيب النظام العام
ضال عن ت�شجيجها على جزاء مقارف اجلرمية ،ذلك �أن التعوي�ض الذي
من جراء اجلرمية ،ف� ً
ي�صيب املجني عليه والإ�ضطراب الذي يحدث للجماعة من الأمور التي ي�صعب معاجلتها
يف نطاق الدعوى اجلنائية ،ومن الأف�ضل �أن يتم معاجلتها يف نطاق الدعوى اجلنائية،
ويف�ضل �أن يتم معاجلتها من خالل منوذج �آخر للعدالة يقوم على �أ�سا�س فكرة الرت�ضية �أو
التعوي�ض(.)173
ومما ال �شك فيه �أن التجربة اثبتت ق�صور العدالة التقليدية يف مواجهة ظاهرة تزايد
منازعات اجلمهور يف النطاق اجلنائي ،وكذلك ك�شفت عن خطورة �أزمة و�سائل التنظيم
ضال عن ق�صور ال�سيا�سة اجلنائية التقليدية يف معاجلة النق�ص( )174ولذلك
الإجتماعي ،ف� ً
مع بداية العقد ال�سابع من القرن الع�رشين بد�أ املجتمع الفرن�سي ي�شهد حتو ًال تدريجي ًا يف
ال�سيا�سة اجلنائية يف �صالح �أطراف النزاع ،اذ مبقت�ضاها �أ�ضحى �أطراف النزاع �سلطة
التفاو�ض ب�ش�أن حل نزاعهم ،ولذلك �أبدى بع�ض الفقه تخوفه من منوذج العدالة التعوي�ضية
زعم ًا �أن يف ظل هذا النموذج تكون �أمام �صورة من خ�صخ�صة  privatizationالدعوى
اجلنائية(� ،)175إال �أنه ميكن الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت بالقول �أوالً� :إنه من ال�صعوبة نعت
الو�ساطة حلماية الأحداث ب�أنها نظام مواز للعدالة التقليدية� ،إذ مل ت�صل بعد اىل تلك الدرجة
من التنظيم الكايف للإعرتاف لها بالذاتية واال�ستقالل يف مواجهة تلك الأخرية(،)176
ومن ناحية �أخرى فانه ال خ�شية مطلق ًا من �أن تكون الو�ساطة حلماية الأحداث �صورة من
خ�صخ�صة الدعوى اجلنائية ،وذلك لأن الو�ساطة تخ�ضع لرقابة النيابة العامة ،مبوجب
�سلطتها يف حفظ الدعوى اجلنائية �أو حتريكها بعد �إعمال الو�ساطة( ،)177و�أخرياً ميكننا
القول بالإتفاق مع بع�ض الفقهاء الآخرين( )178ب�أن نظام الو�ساطة حلماية الأحداث متفرع
عن العدالة التقليدية� ،أو بعبارة �أخرى �صورة معدلة لها ت�ستهدف النهو�ض بوظيفتها يف
التنظيم الإجتماعي بدليل �أن الغالبية العظمى من �صور الو�ساطة تعد يف احلقيقة و�ساطة
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ق�ضائية ،فالق�ضايا التي تعالج يف الو�ساطة وهي بالطبع جنح ب�سيطة ،يتم �إر�سالها اىل
جمعيات م�ساعدة �ضحايا اجلرمية والرقابة الق�ضائية مبعرفة النيابة العامة ،بل �إن �أع�ضاء
النيابة العامة وق�ضاة احلكم يقومون بدور الو�سيط يف النظام( ،)179ولذلك ف�إن الر�أي القائل،
ب�أنها بديل عن العدالة اجلنائية التقليدية ،فهو يت�ضمن �شطراً من احلقيقة� ،إذ حتل حملها
على الأقل من الناحية الإجرائية يف ف�ض املنازعات� ،أما من الناحية املو�ضوعية ف�إن
اجلاين يخ�ضع لبع�ض التدابري التي تقرتب من اجلزاء اجلنائي يف النظام التقليدي للعدالة
اجلنائية( ،)180و�صفوة القول " �إن الو�ساطة حلماية الأحداث ال تعد بدي ًال عن الق�ضاء ،و�إنها
احدى و�سائل التنظيم الإجتماعي التي حتمل منوذج ًا �آخر حلل املنازعات ت�ستهدف �إقرار
ال�سالم االجتماعي.

♦ ♦ثالثاً :الو�ساطة حلماية الأحداث ودورها يف حتقيق الوظيفة االجتماعية
للعدالة التقليدية.
�إن الهاج�س الأ�سا�سي للو�ساطة اجلنائية يتخ�ص�ص يف �إحياء الت�آلف الإجتماعي ،ذلك
الت�آلف الذي �أف�سدته املدنية والتقدم ال�صناعي ،ناهيك عن التحوالت االقت�صادية وعجزت
عن معاجلته ال�سيا�سة اجلنائية التقليدية� ،إذ تعد الو�ساطة منوذج ًا �آخر يف �إدارة املنازعات
اجلنائية م�ؤداه �إعادة تكوين العالقة الإجتماعية مب�شاركة �أطراف النزاع يف البحث عن
حل ،مما ي�ؤدي اىل خلق قناة ات�صال بينهم ،الأمر الذي يخفف كثرياً من حدة التوتر ،فقيام
ضال عن �إعادة �إدماجه يف اجلماعة ،ي�ؤدي
اجلاين ب�إ�صالح ال�رضر الذي �أحدثته جرميته ،ف� ً
يف نهاية املطاف اىل خلق عالقات اجتماعية جديدة ،الأمر الذ ي�ساعد على حتقيق الإن�سجام
الإجتماعي ،ولذلك جند �أن الو�ساطة حلماية الأحداث يكون مقبو ًال ومالئم ًا يف املنازعات
التي يكون �أطرافها يف عالقات دائمة كما هو ال�ش�أن يف العالقات الأ�رسية واجلرية والعمل،
فالو�ساطة حلماية الأحداث ت�سعى �إىل حتقيق هدفني� :أولهما :تعوي�ض الأ�رضار التي �أ�صابت
املجني عليه من جراء اجلرمية ،ثانيهما� :إعادة �إدماج مقارف اجلرمية يف اجلماعة ،ولي�س
�إبعاده عنها عن طريق ال�سجن� ،أو حظر الإقامة� ،أو الت�شهري� ،أو الإدانة عن طريق �صحيفة
ال�سوابق ،كما يحدث يف الدعاوى اجلنائية ،وبذلك جند �أن الو�ساطة ت�ساعد الأطراف عن
طريق التفاو�ض اىل الو�صول اىل حل ير�ضي جميع الأطراف� ،أو على الأقل �إحياء الروابط
التي قطعها النزاع� ،أو خلق روابط اجتماعية جديدة ،فهي و�سيلة �أفرزتها ال�سيا�سة اجلنائية
من �أجل �إحياء االن�سجام الإجتماعي(.)181
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"الفرع الثاني"
الطبيعة القانونية للوساطة اجلنائية:

لقد اختلف الفقه يف حتديد الطبيعة القانونية لنظام الو�ساطة اجلنائية ،فهناك من
يراها �صورة من �صور ال�صلح� ،سواء �أكان �صلح ًا جنائياً� ،أم مدنياً ،و�آخرون يرون �أنها �إجراء
�إداري �أو بديل عن الدعوى اجلنائية ،و�أنها ذات طبيعة اجتماعية ،وذلك على النحو الآتي- :
▪

▪"الفرع الأول"

الو�ساطة حلماية الأحداث �صورة من �صور ال�صلح:
ويف تلك ال�صورة اختلف �أن�صار هذا الإجتاه حول نوعية ال�صلح باعتباره �صلح ًا مدني ًا
�أم جنائياً.
 �أوالً :الو�ساطة حلماية الأحداث �صورة من �صور ال�صلح املدين- :
يذهب جانب من الفقه �إىل �أن الو�ساطة حلماية الأحداث تتماثل مع ال�صلح املدين الذي
يربم بني املتهم واملجني عليه ،ولذا فالو�ساطة ال ت�سمح بانق�ضاء الدعوى اجلنائية(،)182
ومن �أجل ت�سوية امل�صالح املالية الناجمة عن اجلرمية ،وال متنع هذه الت�سوية �أو الرت�ضية
النيابة العامة من مبا�رشة الإتهام وال�سري يف �إجراءات الدعوى العمومية وفق ًا للمادة
 2046من القانون املدين الفرن�سي( ،)183وي�ؤيد جانب كبري من الفقه هذا الإجتاه العقدي،
فالو�ساطة ثالثية الرتكيب"اجلاين –واملجني عليه  -والو�سيط" وت�ؤدي ر�سالة جوهرية
للتخفيف من حدة الإجراءات اجلنائية و�إقامة عالقات �أو قنوات �إت�صال بني الأطراف،
وباالجمال فهي �إجراء من الإجراءات امللطفة( ،)184وتعترب الو�ساطة حلماية الأحداثبذلك
ت�رصف ًا قانوني ًا يت�ضمن تقابل �إرادتي اجلاين واملجني عليه من �أجل ت�سوية الأ�رضار التي
خلفتها اجلرمية ،وترتدي الو�ساطة ثوب العقد احلقيقي بني اجلاين واملجني عليه ملا ت�شرتطه
من موافقة الطرفني على هذه الت�سوية وتوقيعهما على هذا االتفاق( ،)185وتعترب اال�ستاذ
� Gerard Blancأن قيام اجلاين بتعوي�ض الأ�رضار التي خلفتها اجلرمية يعترب �صلح ًا مدنياً،
وهو املن�صو�ص عليه يف املادة  2044من القانون املدين الفرن�سي( ،)186و�إن كان �أن�صار
هذا الطريق ي�ستندون اىل �صحة ما ا�ستقر عليه الق�ضاء املدين يف بع�ض الواليات املتحدة
االمريكية من �إعتبار موافقة الطرفني على ت�سوية امل�صالح الناجمة عن اجلرمية مبنزلة
العقد املدين(.)187
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 ثانياً :الو�ساطة حلماية الأحداث �صورة من �صور ال�صلح اجلنائي:
وهناك �إعرتا�ض على تكييف الو�ساطة حلماية الأحداثبال�صلح املدين ،حيث يرى �أن
عقد ال�صلح يفرت�ض توقيع الأطراف على عقد ،كما �أن الو�ساطة حلماية الأحداث تتعلق
بخ�صومة جنائية ،وال تتعلق بنزاع مدين( ،)188وبذلك يذهب �أن�صار هذا الفريق اىل القول:
ب�أن الو�ساطة حلماية الأحداث ما هي �إال �صورة من �صور ال�صلح اجلنائي ،وقد تبنى جانب
من الفقه امل�رصي هذا الإجتاه حيث ذهب اىل �إعتبار الو�ساطة حلماية الأحداث �إحدى
تطبيقات نظام ال�صلح� ،أو بالأحرى هي مبنزلة جمل�س �صلح( ،)189فال�صلح والو�ساطة من
الو�سائل غري التقليدية يف �إنهاء اخل�صومات الناجمة عن اجلرائم قليلة اخلطر ،وترتكز غاية
كل منهما يف ح�صول املجني عليه على تعوي�ض عادل من اجلاين يجرب ال�رضر الذي �أحدثته
جرميته ،ومبقت�ضاه يتجنب اجلاين م�ساوئ عقوبة احلب�س ق�صري املدة( ،)190فالهدف منهما
الو�صول اىل �إتفاق �أو ت�سوية ودية ،فتدخل بذلك يف مفهوم ال�صلح باملعنى الوا�سع(،)191
وقد تبنى �أي�ضا الفقه الفرن�سي هذا الإجتاه باعتبار الو�ساطة حلماية الأحداث مركب ًا قانوني ًا
يعد ال�صلح �أحد مكوناته الأ�سا�سية ،حيث يقوم الو�سيط بتقريب وجهات نظر �أطراف النزاع
ويحفزهم لإقرتاح مو�ضوع الت�سوية متاماً ،كما يحدث يف حاالت ال�صلح اجلنائي(،)192
و�آية ذلك �أن نظام الو�ساطة حلماية الأحداث الذي تبناه قانون الإجراءات اجلنائية
البلجيكي يقرتب وب�شدة من ال�صلح اجلنائي( ،)193بيد �أن هذا الر�أي مل يرق اجلانب من
الفقه الفرن�سي نظراً الختالف الوا�ضح بني الو�ساطة حلماية الأحداث وال�صلح اجلنائي ،ال
�سيما يف فرن�سا فيما يتعلق بالأثر املرتتب على كل منهما حيث يرتتب على ال�صلح اجلنائي
انق�ضاء الدعوى اجلنائية ،بينما ال تغل الو�ساطة حلماية الأحداث يد النيابة العامة عن
مبا�رشة الدعوى اجلنائية( ،)194فالو�ساطة �سيا�سة جنائية خا�صة ال تت�شابه مع ال�صلح
اجلنائي �أو املدين(.)195
▪

▪"الفرع الثاين"

الطبيعة االجتماعية للو�ساطة اجلنائية
ينطلق ان�صار هذا الإجتاه من الدور االجتماعي اخلطري الذي تلعبه الو�ساطة اجلنائية،
فقد �أ�ضفى على القانون اجلنائي طابع ًا ان�ساني ًا كان يف �أم�س احلاجة اليه ،بيد �أن هذا ال
ميكن �أن يجعلنا نغفل �أن هذه الو�ساطة تتم يف �إطار القانون اجلنائي ،ومن ثم فهي �إحدى
و�سائل هذا القانون لإنهاء النزاعات الناجمة عن خمالفته ،ووفق ًا لهذا الر�أي ف�إن الو�ساطة
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حلماية الأحداثهي و�سيلة من و�سائل التنظيم الإجتماعي ق�صد بها بالدرجة الأوىل تخفيف
العب عن كاهل الق�ضاء ،والعمل على �إعادة الوئام بني �أطراف النزاع ،وهو ما ال يحققه يف
الغالب تنفيذ الأحكام التي ت�صدر من الق�ضاء( ،)196وبذلك ف�إن ان�صار هذا الإجتاه ينطلقون
من نقطة �أ�سا�سية م�ؤداها �أن الو�ساطة حلماية الأحداثتهدف يف املقام الأول اىل حتقيق
الأمن والإجتماع وم�ساعدة طريف اخل�صومة يف الو�صول اىل ت�سوية ودية ،فهي تنظيم
�إجتماعي م�ستحدث يدور يف فلك القانون اجلنائي ،وتعرب عن توليفة �إجتماعية ثقافية
عائلية �أو مهنية جنائية( ،)197فهي طريقة مركبة وغري تقليدية لتنظيم احلياة الإجتماعية،
وقد انتقد – وبحق  -جانب من الفقه ما ذهب اليه الر�أي ال�سابق نظراً الغفاله الغاية
الأ�سا�سية من �إجراء الو�ساطة املتمثلة يف �إنهاء النزاع اجلنائي( ،)198ويبدو �أن ان�صار هذا
الإجتاه –الطبيعة االجتماعية  -قد ت�أثروا كثرياً بالن�ش�أة الأوىل للو�ساطة وهي الو�ساطة
العائلية او الأ�رسية(.)199
▪

▪"الفرع الثالث"

الو�ساطة حلماية الأحداث �أحد بدائل الدعوى اجلنائية:
يرتكز �صاحب هذا الر�أي اىل �أن الو�ساطة حلماية الأحداثلي�ست �صلح ًا جنائياً ،وذلك
ا�ستناداً اىل �أن ال�صلح من وجهة نظره �أ�سلوب من �أ�ساليب �إدارة الدعوى اجلنائية ،وال يخرج
عن �إطار هذه الدعوى� ،إذ يعد جزءاً من ن�سيجها ،وهذا على عك�س الو�ساطة حلماية الأحداث
متاماً ،حيث �أنها طريقة خا�صة لإ�ستبعاد الإجراءات اجلنائية� ،أو بالأحرى بديل عن الدعوى
اجلنائية يهدف اىل تعوي�ض املجني عليه ،و�إن كان هذا ال مينع النيابة العامة من ال�سري يف
�إجراءات الدعوى اجلنائية بالرغم من جناح الو�ساطة حيث تبنى امل�رشع الفرن�سي الو�ساطة
حلماية الأحداث كو�سيلة غري ق�ضائية لإنهاء النزاعات اجلنائية طبق ًا للمادة  41من قانو ن
الإجراءات اجلنائية ،و�إن كان امل�رشع قد حدد نطاق ال�صلح فلم يحدد نطاقه يف الو�ساطة،
ضال على �أنه يرتتب على الو�ساطة حلماية الأحداث حفظ الدعوى بينهما يف ال�صلح احلكم
ف� ً
ب�إنق�ضاء الدعوى اجلنائية( ،)200و�إين �أرى بالفعل �أن الو�ساطة حلماية الأحداث هي بديل
عن الدعوى اجلنائية من الناحية الإجرائية ،وكذلك بديل من الناحية العقابية عنها ،تفر�ضه
ر�ضائي ًا على اجلاين من تدابري تعوي�ضية �أو �إ�صالحية ،ولكن هذا الإجتاه جنح يف و�صف
�شطر واحد من الطبيعة القانونية لنظام الو�ساطة دون حتديد الطبيعة احلقيقية لنظام
الو�ساطة اجلنائية.
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▪"الفرع الرابع"

الو�ساطة حلماية الأحداث �إجراء �إداري:
يرى �أن�صار هذا الإجتاه ب�أن الو�ساطة حلماية الأحداث لي�ست عقداً مدنياً ،كما �أنها
لي�ست عقوبة جنائية ،و�إمنا هي �إجراء �إداري ت�صدره النيابة العامة يف �إطار �سلطتها
امل�ستمدة من املادة  40من قانو ن الإجراءات اجلنائية ،وهي �سلطة املالءمة ،وبناء عليه
ت�صدر النيابة العامة قرارها باحلفظ حتت �رشط ،وهو �رشط تعوي�ض املجني عليه و�إزالة
�آثار اجلرمية( ،)201وبذلك يرف�ض �أن�صار هذا الإجتاه اعتبار الو�ساطة حلماية الأحداث �أحد
بدائل الدعوى اجلنائية ،حيث �أنها جمرد �إجراء من �إجراءات االتهام التي متار�سها النيابة
العامة يف الدعوى اجلنائية ،فهي جزء من ن�سيج هذه الدعوى ،ولي�ست بدي ًال عنها(.)202
لذلك يذهب الإجتاه يف الغالب يف الفقه الفرن�سي اىل �أن الو�ساطة حلماية الأحداث ال
تعترب �صلح ًا مدني ًا املن�صو�ص عليه يف املادة  2044من القانون املدين ،حيث ال تتوقف
الو�ساطة حلماية الأحداث على ر�ضا اجلاين واملجني عليه وموافقتهما ،و�إمنا تخ�ضع
لتقدير النيابة العامة يف نطاق املبد�أ الرئي�س املن�صو�ص عليه يف املادة  40من قانون
الإجراءات اجلنائية الفرن�سي ،وهو �سلطة املالءمة املمنوحة للنيابة العامة( ،)203ويرى
بع�ضهم �أن الو�ساطة حلماية الأحداث من الإجراءات القاطعة للإجراءات اجلنائية ،وهي
مبنزلة طريقة لإدارة الدعوى اجلنائية ،وقد ي�سمح ذلك بتعديل العقوبة وتطويرها خارج
نطاق املبادئ امل�ستقرة يف القانون اجلنائي ،فالو�ساطة �إجراء غري ق�ضائي ينزع ال�صفة
التجرميية عن اجلرمية ،ومن ثمة ينح�رس الإخت�صا�ص الق�ضائي عن الواقعة ،وت�صبح قرينة
الرباءة ذات قيمة حمدودة ،فقد م�ضى ووىل الأ�سلوب التقليدي يف �إدارة الدعوى اجلنائية،
بيد �أن الو�ساطة اجلزائية تعترب يف الوقت ذاته طريقة لإلغاء العقوبة اجلنائية ،وعلى ذلك
هي �شكل من �أ�شكال احلفظ حتت �رشط ،وهذا القرار ال�صادر من النيابة العامة ذات طبيعة
�إدارية ،وترتيب ًا على هذا فالو�ساطة حلماية الأحداث لي�ست عقوبة جنائية( ،)204و�إنني �أرى
�أنه من ال�صعب الت�سليم باعتبار الو�ساطة حلماية الأحداث �إجراء اداري ًا تبا�رشه النيابة
العامة يف �إطار �سلطة املالءمة املخولة اليها مبقت�ضى املادة  40من قانون الإجراءات
اجلنائية الفرن�سي ،حيث �إن النيابة العامة هي �سلطة ق�ضائية ،فهي �شعبة من �شعب ال�سلطة
الق�ضائية ،وت�ؤدي وظيفة ق�ضائية ،ولي�ست �إدارية ،عالوة على ذلك ف�إنها ال تعالج حالة
�صدور الو�ساطة من ق�ضاء احلكم� ،أي من ال�سلطة الق�ضائية ،كما هي احلال يف الواليات
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املتحدة االمريكية وهكذا.
▪

▪الفرع اخلام�س :ر�أينا يف امل�س�ألة:

بادئ ذي بدء يجب الت�سليم ب�أن الو�ساطة حلماية الأحداث تتعلق بخ�صومة جنائية،
وبجرمية مهما كان نوعها ،وقعت بالفعل ،و�أن قوام هذا النظام هو الر�ضا ال�صادر من
املتهم يف الإجراء اجلاين ،وكذلك املجني عليه ،ويف جرائم يجمعها طابع عدم الإخالل
اجل�سيم بالن�سيج الإجتماعي ،و�إنها تخ�ضع لتقدير النيابة العامة بالدرجة الأوىل ،و�أن
موافقة اجلاين واملجني عليه تالية لقرار النيابة العامة ،وبذلك تلعب الو�ساطة حلماية
الأحداث دوراً �إجتماعي ًا خطرياً يف �إعادة اللحمة التي انقطعت ب�سبب اجلرمية ،ومن املالحظ
للتعديل الذي �أدخل على ن�ص املادة � 41 - 1إجراءات اجلنائية فرن�سي مبوجب القانون
رقم  2004 - 204ال�صادر يف  9مار�س �سنة  ،2004ب�ش�أن العمل على مالءمة العادلة
لتطورات الظاهرة الإجرامية ،وتن�ص هذه على �أنه لنائب اجلمهورية مبا�رشة� ،أو عن طريق
م�أمور ال�ضبط الق�ضائي� ،أو مفو�ض� ،أو و�سيط ،قبل �إتخاذ قراره يف الدعوى اجلنائية� ،إذ
تبني له �أن هذا الإجراء ميكن �أن ي�ضمن تعوي�ض ال�رضر الذي �أ�صاب املجني عليه ،وينهي
الإ�ضطراب الناجت عن اجلرمية ،وي�سهم يف ت�أهيل مرتكب اجلرمية- :
�1 .1أن يذكر اجلاين بالإلتزامات النا�شئة عن القانون.
�2 .2أن يوجه اجلاين نحو م�ؤ�س�سة �صحية �أو �إجتماعية �أو مهنية ،وقد �أ�ضاف امل�رشع
�إىل هذه الفقرة مبقت�ضى املادة  69من القانون ال�صادر يف  9مار�س �سنة � ،2004أن هذا
التدبري ميكن �أن يتخذ �صورة قيام مرتكب اجلرمية عن نفقته بدورة تدريب �أو ت�أهيل يف
مركز �صحي� ،أو �إجتماعي� ،أو مهني ،وبخا�صة تلك املتعلقة باملواطنة.
�3 .3أن يطلب من اجلاين ت�صحيح و�ضعه بالنظر اىل القانون �أو الالئحة.
�4 .4أن يطلب من اجلاين تعوي�ض ال�رضر الناجت عن جرميته.
�5 .5أن يجري مبوافقة الأطراف مهمة الو�ساطة بني مرتكب اجلرمية واملجني عليه.
و�أ�ضاف امل�رشع بالتعديل الذي �أدخل على هذه الفقرة بقانون  9مار�س �سنة ،2004
و�أنه يف حالة جناح الو�ساطة يثبت نائب اجلمهورية �أو الو�سيط ذلك يف حم�رض يوقع عليه
بنف�سه ،ويوقع عليه �أي�ض ًا الأطراف ،وي�سلم له�ؤالء الأطراف �صورة منه ،و�إذا التزم مرتكب
اجلرمية بدفع التعوي�ض للمجني عليه ،فيجوز لهذا الأخري مبقت�ضى املح�رض ال�سابق �أن
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يطالب ب�سداد دفعة وفق ًا لإجراء �أمر الدفع ،تطبيق ًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون
الإجراءات املدنية اجلديد ،والإجراءات املن�صو�ص عليه يف هذه املادة يوقف تقادم الدعوى
اجلنائية ،وكذلك �أ�ضافت املادة  70من قانون  9مار�س �سنة  ،2004امل�شار اليه �إىل املادة
� 1 - 41إجراءات جنائية الفقرة التالية :ويف حالة عدم تنفيذ التدبري ب�سبب يرجع اىل �سلوك
اجلاين ،ف�إن لنائب اجلمهورية ما مل توجد عنا�رص جديدة �أن يبا�رش الت�سوية اجلنائية� ،أو
يحرك الدعوى اجلنائية.
وبالنظر جيداً �إىل ما ورد من �إجراءات متخذة يف نظام الو�ساطة اجلنائية ،وبخا�صة
يف املواد  1و  2و  3جند �أنها تت�ضمن قيوداً على احلرية ال�شخ�صية للجاين ،ومقيدة �أي�ض ًا
للحقوق ،و�إن كانت تتم بر�ضائه التام من التوجه �إىل م�ؤ�س�سة �صحية� ،أو اجتماعية� ،أو
مهنية� ،أو القيام بدورة تدريب �أو ت�أهيل يف مركز �صحي �أو �إجتماعي� ،أو �إنذاره ،فهي تدخل
يف مفهوم العقوبة الر�ضائية ،وكذلك الطلب منه تعوي�ض ال�رضر النتاج عن اجلرمية ،وعليه
ف�إن احلق لنائب اجلمهورية اللجوء �إىل نظام الو�ساطة حلماية الأحداث �إذ بدا له �أن من
�ش�أن هذا الإجراء �إ�صالح ال�رضر الذي حلق باملجني عليه� ،أو �إنهاء الإ�ضطراب الذي �أحدثته
اجلرمية� ،أو الإ�سهام يف ت�أهيل املتهم ،وهكذا جند �أن هذه ال�رشوط �إمنا ت�ضفي على الو�ساطة
م�سحة عقابية ،و�إنها تتفق مع تعاليم حركة الدفاع الإجتماعي التي تنادي بت�أهيل اجلاين
و�إعادة تكيفه �إجتماعي ًا( ،)205وبالتايل ف�إن الو�ساطة حلماية الأحداث متاثل وتت�شابه اىل
حد كبري مع نظام الدية ،وال خالف �أن الدية عقوبة مالية حيث حتوي عن�رصي العقوبة
والتعوي�ض يف �آن واحد ،فالتعوي�ض مبنزلة عقوبة جنائية( ،)206ولت�أييد وجهة هذه النظرة
يجب التعر�ض لفكرة العقوبة التعوي�ضية يف �ضوء الإجتاه اجلديد يف ال�سيا�سة العقابية.

فكرة العقوبة التعوي�ضية:
يف البداية يجب الت�سليم ب�أن �سعي املجني عليه لطلب التعوي�ض لي�س ملجرد جرب
ال�رضر و�إمنا لإيالم اجلاين� ،إذ ي�صبح التعوي�ض بذلك نوع ًا من العقوبة ،وال �شك �أن جرب
الأ�رضار الناجتة عن اجلرمية� ،أي تعوي�ض املجني عليه فيها لي�س باملو�ضوع اجلديد يف
الت�رشيعات اجلنائية املقارنة يف ظل ال�سيا�سة اجلنائية املعا�رصة( ،)207ويق�صد بالعقوبة
التعوي�ضية عقوبة التعوي�ض التي ميكن �أن تنطق بها كجزاء قائم وم�ستقل بداية يف بع�ض
اجلرائم ،وهي تعد بعث ًا لفكرة الدية التي كانت �سائدة يف الأزمنة القدمية ،والتي و�ضعت
لها ال�رشيعة الإ�سالمية تنظيم ًا و�أحكام ًا يف العديد من اجلرائم املحددة( ،)208فهي مرتبطة
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ضال عن تفادي العقوبات ال�سالبة للحرية ق�صرية
بتعوي�ض املجني عليه ب�صفة �أ�صلية ،ف� ً
املدة وم�ساوئها( ،)209كما �أن ارتباطها �أكرث التحاق ًا بال�صلح يف املواد اجلنائية ،بيد �أن
هذا الإجتاه مل ي�سلم من نقد الفقه لإخالله مببد�أ امل�ساواة( ،)210وقد ت�سابقت الدول يف
تطوير ت�رشيعاتها ،واعتربت تعوي�ض املجني عليه مبثابة عقوبة جنائية ،ويرجع �أ�سا�س تلك
الفكرة اىل عام  ،1960حيث طالب امل�ؤمتر الثاين للأمم املتحدة املنعقد يف لندن واخلا�ص
مبنع اجلرمية ومعاملة املذنبني �إعتبار التعوي�ض مبنزلة �إحدى العقوبات اجلنائية التي
توقع على اجلاين( ،)211ويرى جانب مهم من الفقه �أن التعوي�ض كعقوبة يرجع تاريخها
لعام 1882م ،حيث نادى بذلك القا�ضي الإيطايل "جاردوفالو" بو�صفه بدي ًال عن احلب�س
ق�صري املدة( ،)212وت�أخذ العديد من الواليات الأمريكية بفكرة العقوبة التعوي�ضية منذ
ال�ستينات ،وكذلك الربيطاين ل�سنة 1973م ،الذي جعلها عقوبة �إختيارية ،كما جتيز املادة
 4من قانون تنفيذ العقوبات الرتكي ل�سنة 1965م ،للمحكمة تبديل العقوبة ال�سالبة للحرية
التي حدها الأق�صى � 6شهور اذا ما قام اجلاين بتعوي�ض املجني عليه( ،)213ولأن كان
جزاء ،و�إمنا يعترب طريق ًا ثالث ًا
هناك �إجتاه يف الفقه امل�رصي يذهب اىل �أن التعوي�ض لي�س ً
ملواجهة الظاهرة الإجرامية يتوازى مع العقوبة والتدابري الإحرتازية ،حيث ثبت ف�شل الطرق
اجلنائية التقليدية(.)214
و�صفوة القول� :إن قولنا ب�أن نظام الو�ساطة حلماية الأحداث هي يف الأ�سا�س عدالة
تعوي�ضية ،ف�إن هذا التعوي�ض هو عقوبة و�إن بقية الإلتزامات الواردة يف ن�ص املادة 41
 � 1إجراءات هي قيود على حرية اجلاين وحقوقه ،مبعنى �أنها عقاب غر�ضه الإ�صالحوالت�أهيل مبا يتفق مع ال�سيا�سة اجلنائية املعا�رصة يف تف�ضيل دفة الردع اخلا�ص ،وعليه
ف�إن طبيعة نظام الو�ساطة حلماية الأحداثهو �أحد �أنظمة العقوبة الر�ضائية� ،سواء �صدرت من
النيابة العامة �أو ق�ضاة احلكم ح�سب الأحوال لتحقيق ال�سالم الإجتماعي يف املجتمع ،فهي
�إحدى �صور احلفظ حتت �رشط( ،)215وهذا الو�صف ال ينفي عنها خا�صية العقوبة الر�ضائية،
�سواء كبديل �إجرائي �أو عقابي ،ودلي ًال على ذلك �أنه �إذا قررت النيابة العامة اللجوء اىل
الو�ساطة بعد توافر �رشوطها ف�إنها حتفظ الدعوى م�ؤقتاً ،الذي عرب عنه الفقه باحلفظ حتت
�رشط  ، classement sans suite sais conditionوهو تعبري مل ي�شهد به ن�ص يف قانون
الإجراءات اجلنائية الفرن�سي �أو ق�ضاء يتعلق بالو�ساطة �أو بغريها( ،)216ومع ذلك فاحلفظ
حتت �رشط هو التكييف املقبول لقرار اللجوء اىل الو�ساطة ،بحيث ميكن التمييز يف نطاق
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مبد�أ املالءمة رفع الدعوى اجلنائية بني احلفظ باملالءمة واحلفظ امل�رشوط ،وقيل يف هذا
ال�ش�أن� :إن احلفظ امل�ؤقت كان قد �سبق �إقرتاحه يف نطاق التجارب املحلية لو�ساطة قبل
�صدور القانون رقم  2 /93الذي ن�ص على �إجراء الو�ساطة ،وهذا باال�ضافة �إىل �أن احلفظ
امل�ؤقت ال يتعار�ض مع ن�ص املادة ( 1 /41فقرة الأخرية) ما دام امل�رشع نف�سه يف املادة
املذكورة يعلق اللجوء اىل الو�ساطة حلماية الأحداث على حتقق بع�ض ال�رشوط اخلا�صة
بجدوى اللجوء اليه ،ومن وجهة النظر هذه يعد قرار اللجوء للو�ساطة مبنزلة قرار بحفظ
الدعوى �أي �إجراء �إداري ،يجوز للنيابة �أن ترجع عنه ،وحترك الدعوى اجلنائية دون التوقف
على نتيجة الو�ساطة� ،أو ظهور �أدلة جديدة ما مل تكن الدعوى قد انق�ضت بالتقادم ،ولو �أن
التفكري يف حتريك الدعوى اجلنائية �ضد اجلانح بعد �أن تكفل الو�ساطة بالنجاح �أمر م�ستبعد،
وبديهي �أن حتتفظ النيابة العامة ب�سلطة حتريك الدعوى اجلنائية بعد قرارها باللجوء اىل
الو�ساطة� ،إذا تبني لها الحق ًا ا�ستاحلة ال�سري يف الو�ساطة� ،أو �إذا عدل �أحد طرفيها عن امل�ضي
فيها� ،أو �إذا مل ينفذ اجلاين التدابري  -العقوبات الر�ضائية  -التي تقررت مبوجب �إتفاق
الو�ساطة(.)217
"املطلب الثالث"
نطاق الوساطة اجلنائية:
متهيد وتقسيم:

يتحدد نطاق الو�ساطة حلماية الأحداث طبق ًا للفقرة الأخرية من املادة  1 /41من
قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي والتي جاء ذكرها " :للنيابة العامة قبل �أن تتخذ قراراً
يف �ش�أن الدعوى اجلنائية �أن تلج�أ اىل �إجراء الو�ساطة حلماية الأحداث �إذا قدرت �أنه ي�ضمن
تعوي�ض املجني عليه� ،أو و�ضع نهاية للإ�ضطراب الناجم عن اجلرمية� ،أو ي�سهم يف ت�أهيل
اجلاين ،وعندئذ يتعني عليها احل�صول على موافقة اجلاين واملجني عليه ،وبناء على ذلك
ميكننا القول :ب�أن هناك نطاق ًا �شخ�صي ًا لنظام الو�ساطة اجلنائية ،فيتمثل يف �أطرافه
وال�رشوط الواجبة توافرها فيهم ،ونطاق مو�ضوعي يتعلق بالتحديد للجرائم اجلائز ب�ش�أنها
�إقرتاح الو�ساطة حلماية الأحداث ،وهو ما �سنتناوله  -مب�شيئة اهلل  -يف املطلبني االتيني:
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"الفرع االول"
النطاق الشخصي لنظام الوساطة اجلنائية:

متهيد وتق�سيم- :
وفق ًا للفقرة الأخرية من املادة  1 - 41من قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي
(�سالفة الذكر) �أطراف الو�ساطة هم الو�سيط واملتهم (اجلانح) واملجني عليه ،و�إن كانت
هذه الو�ساطة مرهونة بالطبع بالطرف الرئي�س ،و�إن مل يذكره الباحثون النيابة العامة �أن
تقرر بداية يف عملية الو�ساطة ،وبعد �إمتامها طبق ًا ل�سلطة املالءمة م�صريها ،وهو ما �سوف
نبحثه يف الفروع الآتية:
♦

♦�أوالً :النيابة العامة:

�إن النيابة العامة هي �شعبة من �شعب ال�سلطة الق�ضائية وحينما تقرر النيابة العامة
اللجوء �إىل نظام الو�ساطة حلماية الأحداث يت�ضح من ن�ص املادة � 1 - 41إجراءات جنائية
فرن�سية توافر �رشطني �أولهما� :أال تكون النيابة العامة قد اتخذت قراراً ب�ش�أن حتريك الدعوى
اجلنائية ،وثانيهما :توافر حالة من حاالت مالءمة �إجراء الو�ساطة وذلك على الوجه الآتي:
 �أوالً� :أال تكون النيابة العامة قد اتخذت قراراً ب�ش�أن حتريك الدعوى اجلنائية:
وم�ؤدى هذا ال�رشط �أن الو�ساطة حلماية الأحداث بالن�سبة للبالغني يفرت�ض �أن جتري
قبل حتريك الدعوى اجلنائية( ،)218وقبل مبا�رشة �أي �إجراء فيها ،وذلك على عك�س احلال
بالن�سبة لو�ساطة الق�رص – و�ساطة التعوي�ض – التي �أدخلها امل�رشع الفرن�سي بقانون 4
يناير �سنة 1993 ،باملادة  1 - 12من الأمر الت�رشيعي ال�صادر يف  2فرياير �سنة ،1945
ب�ش�أن املجرمني الأحداث ف�إن امل�رشع �أجاز لنائب اجلمهورية ولق�ضاة التحقيق واحلكم �أن
يتخذها يف �أية مرحلة كانت عليها الإجراءات �سواء قبل حتريك الدعوى �ضد احلدث� ،أو خالل
التحقيق الإبتدائي �أو يف مرحلة املحاكمة(.)219
♦

♦ثانياً - :توافر حالة من حاالت مالءمة �إجراء الو�ساطة:

مل ي�ش�أ امل�رشع الفرن�سي �أن يرتك لنائب اجلمهورية �سلطة حتديد فرو�ض الو�ساطة،
ف�سلطته التقديرية يف اللجوء �إىل الو�ساطة �أو عدم جلوئه اليها مقيدة ،منذ اللحظة التي يقرر
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فيها اللجوء �إىل الو�ساطة ،وال يتخذ هذا الإجراء �إال كان من �ش�أنه �أن ي�ضمن نهاية للإ�ضطراب
الناجم عن اجلرمية �أو كان من �ش�أنه �أن ي�سهم يف ت�أهيل اجلاين( ،)220و�إنني �أرى بع�ضهم
– وبحق � ،)221( -أن عبارة املادة  1 - 41فقرة �أخرية �أن امل�رشع ال ي�شرتط �أن يكون من
�ش�أنه اللجوء �إىل الو�ساطة �أن تتحقق فرو�ض الو�ساطة جمتمعة ما دام قد ا�ستخدم يف تعداده
لهذه الفرو�ض �أداة الن�سق (�أو)  ،وال يعني ذلك �أنها ال جتعل حلقات مت�صلة ي�ؤدي تخلف �أي
منها اىل �إ�ستبعاد الو�ساطة� ،إذ ال �شك �أن عدم تعوي�ض اجلاين للمجني عليه لن ي�ضع حداً
للإ�ضطراب الناجم عن اجلرمية ولن ي�ست�شف منه قابلية اجلاين للت�أهيل االجتماعي ،وهكذا
ال�ش�أن لكل حالة على حدة ،وذلك على عك�س ر�أي بع�ضهم يف �ش�أن الو�ساطة �أنها حتقق هذه
االغرا�ض جمتمعة(.)222
و�صفوة القول� ، ...إن هذه ال�رشوط هي �رشوط تبادلية ،مبعنى �أنه يكفي �أحدها �أو
بع�ضها دون جميعها  ،وت�ستعني النيابة العامة بالو�سطاء ،وم�أموري ال�ضبط ،ومفو�ضني
لأعمال الو�ساطة.

"الفرع الثاني"
الوسيط ""le mediateur
جاء ن�ص املادة  1 - 41فقرة �أخرية خالي ًا من الإ�شارة اىل الو�سيط �أو تكوينه� ،إذ
كل ما قررته �أنه يجوز لنائب اجلمهورية قبل �أن يتخذ قراراً يف �ش�أن الدعوى اجلنائية �أن
يقرر مبوافقة الأطراف �إجراء الو�ساطة بال�رشوط التي �سبق ذكرها ،وقد جرى العمل قبل
�صدور القانون رقم  ،2 /93الذي ن�ص على �إجراء الو�ساطة – على �أن ميار�س وكالء النيابة
الو�ساطة ،وملا كان ن�ص املادة  1 - 41فقرة �أخرية مل يحظر هذه املمار�سة فقد ا�ستمر
ه�ؤالء يف ممار�ستها بعد �صدور القانون امل�شار اليه ،ففي مراكز العدالة والقانون يف مدينة
ليون الفرن�سية مار�س الو�سطاء (التابعون للمحكمة الإبتدائية يف ليون) الو�ساطة اجلنائية،
وه�ؤالء كانوا وكالء نيابة �أو و�سطاء مدنيني ،وهكذا �أمكن التمييز بني �شكلني من الو�ساطة
�أقرها ن�ص املادة  ،1 - 41فعندما ميار�س نائب اجلمهورية بنف�سه �إجراء الو�ساطة تكون
الو�ساطة ق�ضائية ،وعندما ميار�سها و�سيط مدين تكون الو�ساطة �إجتماعية حتت رقابة
ق�ضائية ،وب�صدور ن�رشة وزير العدل يف �ش�أن مراكز العدالة والقانون يف  3مار�س ،1996
التي حظرت على كل من ي�شغل وظيفة ق�ضائية القيام بدور الو�سيط� ،أ�صبح غري جائز لوكالء
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النيابة القيام بهذا الدور ،وهكذا مل يعد يف فرن�سا غري �شكل واحد للو�ساطة اجلنائية يعرتف
به القانون ،وهو الو�ساطة الإجتماعية حتت رقابة ق�ضائية ،وفيها يتفق وكيل النيابة مع
�شخ�ص طبيعي �أو معنوي –للقيام مبهمة الو�ساطة حتت ا�رشافه(.)223
وبذلك ميكننا تعريف الو�سيط ب�أنه ال�شخ�ص الذي يتوىل مهمة التوفيق بني م�صلحتي
اجلانح واملجني عليه� ،أو بالأحرى هو ذلك ال�شخ�ص الذي يتعني �أن تتوافر فيه �رشوط معينة
متكنه من القيام مبهمة التوفيق بني م�صلحتي اجلاين واملجني عليه(.)224
و�إذا ا�ستبعدنا الو�ساطة الق�ضائية التي يقوم بها وكالء النيابة بناء على ن�رشة وزير
العدل يف  3مار�س �سنة 1996م ،ف�إنه يكون نظري ًا فقط ،وذلك �أنه على الرغم من اخلطر
املفرو�ض على كل من ميتهن العمل الق�ضائي من (ق�ضاة النيابة العامة ،ق�ضاة احلكم،
واملحامني اخلرباء ،وكالء الدعاوى ،واملح�رضين ،وق�ضاة  -حمكمة العمل ،والقا�ضي
القن�صلي ،وكتاب املحاكم� ،سواء �أكانت حماكم عادية ام �إدارية)  ،وبخا�صة ق�ضاة النيابة
العامة من ممار�سة �أعمال الو�ساطة� ،إال �أنه مل يطبق عملي ًا حتى الآن ،ويرجع ذلك اىل �أن
تنفيذ الو�ساطة حلماية الأحداثيتم يف الغالبية العظمى من احلاالت بوا�سطة النيابة العامة،
ويطلق عليها الو�ساطة املحتفظ بها.
واذا كنا ن�ؤيد موقف امل�رشع الفرن�سي يف حظر عمل �أع�ضاء النيابة العامة كو�سيط
لإعتبارات احليدة والنزاهة ،ولي�ست هناك كفاعدة عامة يف القانون الفرن�سي يتم من خاللها
�إختيار الو�سطاء� ،أمام املحاكم الفرن�سية ،فقد يكون الو�سيط الذي ي�شرتط عدم �شغله لوظيفة
ق�ضائية  -مزاو ًال لن�شاط مهني ،ففي حمكمة  pontoiseيقوم مبهمة الو�ساطة " �إخت�صا�صي
�إجتماعي " بالن�سبة للمنازعات الأ�رسية يف نطاق القانون اجلنائي للأ�رسة ،ويف احلاالت
الأخرى يقوم مبهمة الو�ساطة واحد من معاوين العدالة ،وقد اليكون الو�سيط مزاو ًال لن�شاط
مهني كما هو ال�ش�أن يف  ، Montepllierوهو ما يعتربه بع�ضهم منوذج ًا حقيقي ًا لو�ساطة
جنائية �إجتماعية ،وينتمي الو�سطاء غري املهنيني ب�صفة عامة " جلمعيات م�ساعدة املجني
عليهم والو�ساطة " وهم الذين يقومون بتحديد �أ�سلوب عر�ض الو�ساطة(.)225
لقد حددت القواعد املنظمة للمركز القانوين لوظيفة الو�سيط املر�سوم رقم - 71
 2001ال�صادر يف  29يناير  ،2001وبخا�صة املواد ( 15 - 33 - 30وما بعدها)
( ،)226واملر�سوم ال�صادر يف  10ابريل  ،1996ومن الإطالع عليهما يت�ضح �أنه يقدم طلب
الت�أهيل للو�ساطة من �شخ�ص طبيعي (رج ًال كان �أم �إمر�أة) �أو �شخ�ص �إعتباري ،يتعني �أن
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تتوافر فيه ال�رشوط الآتية- :
�1 .1أال يكون �شاغ ًال لوظيفة ق�ضائية.
�2 .2أال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جرمية تفقده الأهلية واحلاطة بالكرامة.
�3 .3أن يقدم �ضمانات خا�صة باجلدارة والإ�ستقالل واحلياد(.)227
وهو ما �أجملته ندوة طوكيو بذكرها �أنه " :ي�شرتط يف الو�سيط �أن تتوافر لديه الروح
ضال عن املعرفة القانونية والنف�سية
الإن�سانية والرغبة يف خدمة املجتمع وحل م�شاكله ،ف� ً
املنا�سبة التي ت�ساعده على �إ�ستنباط احللول العملية ،وحتى يتمكن من القيام بدوره
هذا يتعني �أن يكون م�ستق ًال وحمايداً وال يجوز �أن يكون حكم ًا يف النزاع يف حالة ف�شل
جهود الو�ساطة" ( ،)228وعن التزامات الو�سيط فهي :الإلتزام بال�رسية ،والإلتزام باحلياد،
ويكون الإلتزام بال�رسية بالن�سبة للمعلومات التي ح�صل عليها الو�سيط �سواء من النيابة
�أو من الأطراف( ،)229والأ�صل �أال يتعار�ض واجب ال�رسية مع تزويد النيابة العامة بتقرير
مف�صل عن �أدائه مهمة الو�ساطة(� ، )230سواء جرى �إتفاق الو�ساطة معه مبا�رسة� ،أم من
خالل اجلمعيات التي تقدم خدمة الو�ساطة ،ولكن لي�س للو�سيط – قبل احل�صول على موافقة
الأطراف يف حالة ف�شل الو�ساطة – �أن يف�ضي للنيابة العامة باملعلومات التي قد ت�ستغل
�ضد �أحد الأطراف يف �إجراء ق�ضائي الحق ،وهذا ما �أو�صت به جلنة الوزراء يف املجل�س
الأوروبي ،يف  21يناير  ،)231(1998وكذلك ف�إن حلقة طوكيو قد �أو�صت بعدم جواز �سماع
الو�سيط ك�شاهد يف الدعوى اجلنائية يف حالة ف�شل جهود الو�ساطة( ،)232فالأ�صل هو حظر
�إف�شاء املعلومات ،والإ�ستثناء تزويد النيابة العامة بالتقرير ،وهذا ميثل خرق ًا حقيقي ًا لذلك
احلظر ( ،)233مما �أثار بالفعل حفيظة جانب كبري من الفقه الفرن�سي يف هذا ال�ش�أن(،)234
و�إين �أ�ؤيد وجهة النظر هذه حفاظ ًا على ال�رسية� ،أما عن �إلتزام الو�سيط احلياد فاملق�صود عدم
التحيز لأي من طريف اخل�صومة فيعرت�ض مع احلياد �أن يكون الو�سيط ر�أي ًا بناء على �سماع
طرف قبل �أن ي�ستمع للطرف الآخر� ،أو يقدم ن�صح ًا لأحد طريف اخل�صومة يعزز من موقفه� ،أو
يظهر اهتمام ًا ب�أقوال طرف ،وعدم اكرتاث ب�أقوال الآخر ،وقد يتعني على الو�سيط �أن يتنحى
عن الو�ساطة لدفع �شبهة التحيز �إذا كانت تربطه ب�أحد طريف اخل�صومة عالقة قرابة� ،أو
م�صاهرة� ،أو �صداقة( .)235بينما ال يتعار�ض مع حياد الو�سيط �أن ي�ساعد طريف اخل�صومة
يف الو�صول �إىل حل واقعي يقبله الطرفان خا�صة �إذا تعلق الأمر بتقدير التعوي�ض ،فال يجب
�أن يكون التعوي�ض مبالغ ًا فيه وال �أن يكون �ضئي ًال( ،)236بل ال يتعار�ض مع حياد الو�سيط �أن
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يقرتح على طريف اخل�صومة م�رشوع �إتفاق ،لأن مهمته يف الو�ساطة تتجاوز مفهوم ت�سهيل
التفاو�ض ب�إعتباره م�صلحاً ،وما دام اقرتاحه لن يكت�سب قوة ملزمة دون موافقتهما(،)237
وهذا ف�إنه يف البداية كانت الو�ساطة تطوعية دون �أجر طبق ًا لتو�صيات حلقة طوكيو(،)238
وتعليمات امل�رشع الفرن�سي قبل عام 1992م( ،)239ولكن تغري الو�ضع ف�أ�صبح الو�سيط
يتقا�ضى �أجراً لقاء قيامه بالو�ساطة ،وقد �أ�ضفى مر�سوم  14نوفمرب 1992م ،ال�رشعية
على هذا الو�ضع بن�صه على �رضورة مكاف�أة الو�سطاء على �أعمال الو�ساطة مع مراعاة �صفة
الو�سيط ومدة الو�ساطة( ،)240والو�سيط قد يكون �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أو �شخ�ص ًا معنوياً ،وال
تخ�ضع الو�ساطة لعمل حمدد كما ال يلزم توافر �رشط اجلن�سية الفرن�سية فيمن ميار�سها ،وقد
يكون الو�سيط حمرتفا مهنة الو�ساطة وقد يكون متطوع ًا( ،)241ويخ�ضع الو�سيط لدورات
ضال عن �إحاطته بفن �إدارة
تدريبية من �أجل حت�سني املعرفة القانونية والنف�سية لديه ،ف� ً
املفاو�ضات بني �أطراف النزاع ،ونظراً خلطورة الدور الذي يلعبه الو�سيط فقد حر�ص امل�رشع
على �أن تكون هذه الدورات حتت �إ�رشاف وزارة العدل حيث عهد �إىل جلنة الإت�صال بجمعيات
الرقابة الق�ضائية Comite de liaison des associations de controle jusiciaire
 ،"CLCJواملعهد القومي مل�ساعدة املجني عليهم ،والو�ساطة "institute National d aide
 ،vicimeste de mediation "INA VEMمبهمة تنظيم الدورات التدريبية الالزمة لت�أهيل
الو�سطاء ،وهما جهتان تابعتان لوزارة العدل.

"الفرع الثالث"
املتهم "اجلانح"
يق�صد باجلانح مقرتف اجلرمية� ،سواء �أكان فاع ًال �أم �رشيكاً ،وحتى ميكن �إجراء
الو�سطاة ف�إنه يلزم موافقة اجلاين على هذا الإجراء ،وكذلك املجني عليه امل�سبقة على
تطبيق هذا الإجراء ،فالر�ضائية تعد من �أهم خ�صائ�ص الو�ساطة اجلنائية ،باعتبار �أنها
تقوم على �أ�سا�س احلوار ،وحرية امل�ساهمني من قبل الأطراف هنا يف حل النزاع النا�شئ
بينهم عن اجلرمية ،وترجع علة ا�شرتاط ر�ضاء الأطراف هنا اىل كونه �رضوري ًا للتو�صل �إىل
حل ودي للنزاع النا�شئ عن اجلرمية ،والذي يراد حتقيقه عن طريق الو�ساطة اجلنائية ،ولذا
قيل� :إن الو�ساطة اجلربية م�صريها الف�شل وف�شل الو�ساطة بعد مبا�رشة �إجراءاتها يت�ضمن
�ضياع كثري من الوقت� ،سواء بالن�سبة للخ�صوم� ،أو النيابة العامة التي عليها �أن تعيد النظر
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فيما �سبق �أن قررته من �إجراءات( ،)242مع الأخذ يف عني الإعتبار �أن اجلانح �أو املجني
عليه اي�ض ًا قد يكون واحداً �أو �أكرث ،ويف هذه احلالة تلزم موافقة كل الأطراف ،وتفرت�ض هذه
املوافقة �أن يحيط نائب اجلمهورية ك ًال من اجلاين واملجني عليه علم ًا بالإطار القانوين
ضال عن منوذج الو�ساطة املقرتح ،وهذا هو
للو�ساطة ونتائجها بالن�سبة لكل منهما ،ف� ً
ما �أ�شارت به ن�رشة وزير العدل للنيابة قبل �صدور القانون رقم  2 /93الذي ن�ص على
�إجراء الو�ساطة ،ومل يحدد امل�رشع الفرن�سي �شك ًال معين ًا يجب �أن يثبت يف النيابة العامة
ر�ضا املتهم واملجني عليه بالو�ساطة حلماية الأحداث� ،إال �أنه من املقرر �أنه يجب �أن تتم
موافقة الأطراف على هذا الإجراء يف �ضوء العلم الكامل ب�أبعاده القانونية( ،)243هذا وقد
�أثبتت التجارب �أن رف�ض اجلانح لأجراءات الت�سوية عن طريق الو�ساطة �أمر نادر احلدوث
ال �سيما �إذا كان قد ارتكب الإثم بالفعل( )244ويذهب جانب من الفقه اىل �أن ر�ضا املتهم
بهذا الإجراء يفرت�ض اعرتافه ب�إرتكاب اجلرمية �إذ من ال�صعب �أن نت�صور �أن هذا ال�شخ�ص
يقبل الو�ساطة على الرغم من اعرتا�ضه على حقيقة �إرتكابه للجرمية( ،)245ولذلك ف�إن �إقرار
اجلاين باحلقائق �رصاحة �أمر �رضوري(.)246
وكما �أو�صت ندوة طوكيو ف�إنه ال يجوز �إتخاذ اعرتافات اجلاين �أثناء بحث الت�سوية
دلي ًال عليه� ،إذا ما رفعت الدعوى �أمام املحاكم فيما بعد( ،)247وهذا ما �أكده �أي�ض ًا امل�ؤمتر
الدويل الثالث لقانون العقوبات املنعقد يف القاهرة� ،سنة  ،1984حيث �أكد على عدم جواز
ا�ستخدام الإعرتافات التي يديل بها اجلاين �أثناء مفاو�ضات بدائل الدعوى اجلنائية كدليل
يف حماكمة جنائية ميكن �أن حتدث بعد ف�شل التفاو�ض( ،)248ويجب �أن ت�ؤدي الو�ساطة يف
امل�ساهمة يف ت�أهيل اجلانح ،فال �شك �أن الربط بني اللجوء �إىل الو�ساطة حلماية الأحداث
وامل�ساهمة يف ت�أهيل اجلاين �إمنا يعرب عن ميل امل�رشع الفرن�سي اىل عدم �إفالت الو�ساطة
من اطار امل�ساهمة يف تنفيذ الأغرا�ض احلديثة للعقوبة والتدابري االحتزازية ،وهي
الأغرا�ض التي مل يعد ينظر اليها ،خا�صة بعد ظهور حركة الدفاع الإجتماعي يف �أعقاب
احلرب العاملية الثانية من خالل فكرة التخويف واملقابل ،بل وبالنظر اىل ت�أهيل اجلاين
�إجتماعياً ،ومع ذلك يرى بع�ضهم �أن الو�ساطة حلماية الأحداث التي تقررها الفقرة الأخرية
من املادة  1 - 41نوع من الالق�ضائية ،ب�إعتبار �أن الذي يقرر اللجوء �إليها هي النيابة
العامة ،ومن ثم ال وجه للربط بينها وبني امل�ساهمة يف ت�أهيل اجلاين( ،)249والواقع �أن
لفظة " الالق�ضائية " ال تعرب بدقة عن �إجراء الو�ساطة حلماية الأحداث ما دامت النيابة
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العامة " نظام ًا ق�ضائي ًا "( )250وب�إعتبار الو�ساطة حلماية الأحداث بد ًال للإجراءات التي
تق�ضي �إىل حكم لعقوبة ،فيجب �أن يكون ملحوظ ًا فيها امل�ساهمة يف ت�أهيل اجلاين ،ومن
�أجل ذلك �أجاز امل�رشع الفرن�سي للنيابة العامة – وفق ًا للفقرة الأخرية من املادة � 1 - 41أن
يخ�ضع مرتكب اجلرمية للرقابة ال�صحية� ،أو الإجتماعية� ،أو املهنية ،لتكوين ر�أي عن مدى
قابليته للت�أهيل الإجتماعي �إذا ما قدرت اللجوء �إىل الو�ساطة حلماية الأحداث( ،)251هذا عن
اجلاين فماذا عن املجنىي عليه ك�أحد �أطراف الو�ساطة حلماية الأحداث.

"الفرع الرابع"
اجملين عليه

يق�صد باملجني عليه ذلك الذي يقع عليه الفعل �أو يتناوله الرتك امل�ؤثم قانوناً� ،سواء
�أكان �شخ�صي ًا طبيعي ًا �أم معنوياً ،مبعنى �أن يكون ال�شخ�ص نف�سه حم ًال للحماية القانونية
التي يهدف اليه ال�شارع( ،)252لذلك يتعني على الو�سيط �أن يقوم ب�أخذ موافقته على قبول
الو�ساطة ،ف�إذا مل ينجح الو�سيط يف احل�صول على هذه املوافقة تعني عليه �أن يحيط النيابة
العامة علم ًا بذلك ،حتى تقوم بطرح النزاع على الق�ضاء(.)253
وهو ما �أو�صت به حلقة طوكيو من �رضورة �أخذ موافقة املجني عليه عن طريق
الو�سطاء( ،)254وعليه ودون موافقة املجني عليه ال ميكن اللجوء اىل �إجراء الو�ساطة حلماية
الأحداث ،وهذا يعد �أحد مظاهر التطور يف ال�سيا�سة اجلنائية املعا�رصة التي تعطي للمجني
عليه دوراً بارزاً يف امل�ساهمة يف الإجراءات اجلنائية( ،)255كما يذهب جانب من الفقه
اىل �أن غر�ض الو�ساطة حلماية الأحداث املتعلق بالتعوي�ض العادل وال�رسيع للمجني عليه
ميثل الو�سيلة البديلة الحتمال رفع الدعوى املدنية من جانب املجني عليه( ،)256و�أن �إجراء
الو�ساطة ملحوظ فيه الرت�ضية املعنوية للمجني عليه ب�إعرتاف اجلاين باملعاناة التي �سببها
له ،وتقدمي الإعتذار له ،وهو الأمر الذي يهون على املجني عليه ال�شعور بالغ�ضب والرغبة يف
الإنتقام( ،)257ويفرت�ض �أن اللجوء �إىل الو�ساطة �أن يكون من �ش�أنها و�ضع نهاية للإ�ضطراب
الناجم عن اجلرمية ،وهو ما يفرت�ض بال�رضورة �أن اجلاين م�ستعد لتعوي�ض املجني عليه �إذا
كان هذا الأخري بطبيعة احلال معين ًا( ،)258و�إن كان امل�رشع مل ي�ضع معياراً وا�ضح ًا لذلك،
وجمال الو�ساطة عادة هو اجلرائم قليلة ومتو�سطة اخلطورة.
ومما هو جدير ذكره ب�أن املادة  1 - 41فقرة �أخرية من قانون الإجراءات اجلنائية
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الفرن�سي مل ت�شرتط لإجراء الو�ساطة �أن يكون املجني عليه م�رضوراً من اجلرمية� ،إذ وفق ًا
لن�ص املادة املذكورة يت�ضح ذلك بحيث ميكن القول� :إن �إجراء الو�ساطة قد فتح ثغرة جديدة
يف نظام الإتهام العام �أعرتف من خاللها باملجني عليه م�ستقل عن فكرة ال�رضر(،)259
فله مع بع�ض التحفظات �أن ينهي نزاعه مع اجلاين مبوجب �إجراء الو�ساطة ،فيمتنع حتريك
الدعوى اجلنائية ،و�إن كان قبول املجني عليه للتعوي�ض املقدر مبوجب الو�ساطة ال يحول
دون رفع املجني عليه لدعواه املدنية ،ولكن يح�سب لنظام الو�ساطة حلماية الأحداث �أنها
ت�ضيف بعداً جديداً ملفهوم املجني عليه غري مرتبط بفكرة ال�رضر والتعوي�ض عنه ،باعتبار
دور الو�سيط وما ينطوي عليه من ك�رس لإحتكار الدولة وظيفة العدالة ،ومن خالل هذا الدور
يعتد ب�إرادة املجني عليه الذي وقعت اجلرمية عدوان ًا عليه يف حتديد �صورة �إتفاق الو�ساطة،
و�إعادة ال�شعور بالأمن وتبديد رغبته يف الإنتقام(.)260
"املطلب الثاني"
النطاق املوضوعي لنظام الوساطة حلماية األحداث- :
متهيد وتقسيم:

نق�صد بالنطاق املو�ضوعي لنظام الو�ساطة حلماية الأحداث اجلرائم حمل تطبيق
النظام ،وحيث �أن امل�رشع مل يحدد اجلرائم التي يطبق ب�ش�أنها نظام الو�ساطة �أو ال�ضوابط
التي يتبع يف حتديها ،ومن خالل النظر اىل عدد من جتارب الو�ساطة يف فرن�سا ميكننا يف
النهاية حتديد تلك اجلرائم حمل تطبيق النظام ،وعليه نق�سم هذا املطلب اىل فرعني:
▪ ▪الفرع الأول� :إ�ستعرا�ض لتجارب الو�ساطة يف املدن الفرن�سية ،وبخا�صة يف جمال
تطبيق الو�ساطة.
▪

▪الفرع الثاين :حتديد اجلرائم حمل تطبيق نظام الو�ساطة حلماية الأحداث.

"الفرع األول"
استعراض لتجارب الوساطة يف املدن الفرنسية:
♦

♦�أوالً :جتربة الو�ساطة يف

valence

يتعلق نظاق الو�ساطة يف امل�شاكل اخلا�صة باجلرية ،وم�صادر الإزعاج املت�أخرة� ،أو
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غري املنا�سبة ،والتخريب ،و�إتالف الأموال املنقولة والعقارية ،و�أفعال تخريب الآثار التي
ين�ش�أ عنها �رضر �أقل �أو يعادل  2000فرنك ،ويخت�ص الو�سيط �أي�ض ًا يف حالة ال�ضو�ضاء �أو
�أفعال العنف الب�سيط التي ت�ؤدي اىل عجز م�ؤقت عن العمل وملدة �أقل �أو م�ساوية لـ � 6أيام،
والقذف ،والتهديد ،والإهانة ،و�أفعال الن�شل الب�سيطة ،و�رسقة الأ�شياء املعرو�ضة ،و�رسقة
ال�سيارات ،والتي ال يتجاوز ال�رضر النا�شيء عنها  2000فرنك ،وينب�سط هذا الإخت�صا�ص
يف النهاية لي�شمل املنازعات العائلية( ،)261ويو�ضع حتت ت�رصف الو�سيط جمموعة من
التدابري – العقوبات الر�ضائية البديلة – �سواء من �إ�صالح ال�رضر املادي واملبا�رش لل�رضر،
�أو معنوي �أو الإعتذار للجاين وتدابري ت�ستهدف م�صلحة اجلماعة مثل القيام ب�أعمال �صيانة
للميادين العامة �أو �صيانة املباين العامة وذلك بالطبع بالر�ضا الكامل لأطراف النزاع.
♦

♦ثانياً :جتربة الو�ساطة حلماية الأحداث يف مدينة ليون:

ففي درا�سة عن ن�شاط مراكز العدالة والقانون التابعة ملحكمة ليون الإبتدائية(،)262
ضال عن �أنها
تبني �أن املنازعات اجلنائية التي تخ�ضع لإجراء الو�ساطة وتتعلق بالكبار ،ف� ً
جرائم ب�سيطة ف�إن معظمها يتعلق باجلرائم التي تقع على الأ�شخا�ص �أو الأموال التي تقع يف
نطاق القانون اجلنائي للأ�رسة� ،أما البيان الإح�صائي للدرا�سة فقد جاء على النحو الآتي- :
" 33%من الق�ضايا تتعلق بالقانون اجلنائي للأموال (جرائم ال�رسقات ،والإتالف،
وال�سطو ،الخ)  30% ،من الق�ضايا تتعلق بالقانون اجلنائي للأ�رسة (هجرة الأ�رسة ،رعاية
الأطفال وجرائم العنف يف النطاق الأ�رسي)  28% ،من الق�ضايا تتعلق بالقانون اجلنائي
�أ�شخا�ص (جرائم التهديد والإهانة ،والعنف ،الخ)  7%من الق�ضايا تتعلق بالقانون اجلنائي
للمرور 2% ،من الق�ضايا تتعلق بالقانون اجلنائي للأموال والأ�شخا�ص (ال�رسقات ب�إكراه،
الخ) وبالطبع يتم طبق ًا ملبد�أ الر�ضائية اخل�ضوع لربامج ت�أهيل اجلاين وتعوي�ض للمجني
عليه �سواء مادية او معنوية.
♦

♦ثالثاً :جتربة الو�ساطة حلماية الأحداثفي مدينة باري�س- :

تقوم جمعية  S.O.Sالباري�سية مل�ساعدة �ضحايا اجلرمية ب�أعمال الو�ساطة عن طريق
امل�ؤ�س�سة الق�ضائية ،حيث تتم الو�ساطة من خالل و�سيطني :و�سيط �أ�سا�سي معروف للقا�ضي
وو�سيط اتفاقي غري معلوم لل�سلطات الق�ضائية ،ويختار الو�سيط الإتفاقي على نحو دقيق
يراعي فيه عدة ظروف ،ويعتمد �إختيار الو�سيط املذكور يف باري�س على �أ�صول الأ�شخا�ص،
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�أطراف النزاع ،ويبدو �أن تدخل هذا الو�سيط الإاتفاقي يكون �أكرث فاعلية لأنه ينتمي اىل نف�س
ثقافة �أحد �أطراف النزاع ،وميكن �إختيار و�سيطني �إتفاقيني �إذا كان �أطراف النزاع ينتمون
�إىل جن�سيات �أجنبية( ،)263ويفر�ض بالرتا�ضي بني �أطراف النزاع جمموعة من التدابري
الت�أهيلية للجانح ،والتعوي�ضية للمجني عليه �سواء املادية �أو املعنوية ،و�أما بخ�صو�ص
اجلرائم حمل تطبيق نظام الو�ساطة حلماية الأحداث يف باري�س فات�ضح مما �رصحت به
دائرة الو�ساطة بنيابة باري�س ب�أنه من بني  17780ق�ضية و�صلت اىل الدائرة ال�سابعة ما
بني يونيه  1990ويونيه  ،1991ف�إن  129منها �أر�سلت الو�ساطة وكان من بي هذا العدد
 401ق�ضية متعلقة مبنازعات بني اجلريان 42 ،منازعة �أ�رسية �أو عائلية 27 ،منازعة
عمل 9 ،خ�صومات �أو منازعات بني �سائقي ال�سيارات  3منازعات بني �أ�صدقاء 8 ،منازعات
ت�صنف على انها " متنوعة "(.)264
♦

♦رابعاً :جتربة الو�ساطة حلماية الأحداثفي مدينة جرينوبل . Grenoble

مت تكليف جميعة جرينوبل مل�ساعدة ال�ضحايا ،منذ �أول يناير  ،1985ب�أداء مهمة
الو�ساطة حيث يتم نقل الق�ضايا �إليها عن طريق النيابة العامة( ،)265وترد الو�ساطة ب�صفة
عامة ،وبعد �إ�ستقراء الق�ضايا التي عاجلتها دائرة الو�ساطة بجمعية م�ساعدة املجني عليهم
و�إر�شادهم بجرينوبل يت�ضح لنا الآتي� :إن  50.4%من الق�ضايا متثل جرائم �إعتداء على
الأ�شخا�ص ،و�أن  % 41.5من الق�ضايا متثل جرائم �إعتداء على الأموال 71% ،من الق�ضايا
يتعلق مبنازعات جنائية خمتلفة منها  2.9%من طبيعة �إقت�صادية 104% ،تتعلق
بالنظام العام 1.2% ،جرائم مرور ( ،)266وبذلك وبتحليل كل فئة من الفئات �سالفة الذكر
ف�إن �أغلب اجلرائم ميكن ردها اىل الآتي(- :)267
1 .1اجلرائم التي ترتكب باالعتداء على اال�شخا�ص:
وهي متثل جرائم عمدية ،وتقع من �أ�شخا�ص ترتبطهم يف الغالب عالقة املجني عليه،
(جريان� ،أ�صدقاء� ،أع�ضاء �أ�رسة واحدة)  ،وهذا ال ينفي وقوع هذه اجلرمية بني �أ�شخا�ص
ال تربطهم ببع�ضهم �أدنى عالقة ،وكذلك ويف �إطار القانون اجلنائي الأ�رسة ال توجد �سوى
ق�ضية وحيدة ب�ش�أن ت�سليم الأوالد ،وتعد هذه اجلرائم جما ًال خ�صب ًا للو�ساطة(.)268
2 .2جرائم الإعتداء على الأموال:
ف�أن  25.8%من هذه الق�ضايا ميثل جرمية �إتالف مال الغري وتخريبه ،والغالب يف
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هذه اجلرائم �أال يعرب الفعل فيها عن �أي نوع من �أنواع النزاع ،فقد يكون عم ًال غري مربر ،مثل
الإتالف الذي يقع من ال�سكران ،ولكن هذا ال مينع من وقوع الفعل بدافع االنتقام والث�أر او
الغرية واحل�سد ،وت�أتي ال�رسقات والن�شل والإخفاء يف املرتبة الثانية بن�سبة .)269(% 10.7
3 .3اجلرائم الإقت�صادية واملتعلقة بالنظام العام:
ف�إن �أغلبها يتعلق بتزوير �شيك �أو �إ�صدار �شيك بدون ر�صيد ،و�رسقة بطاقات بنكية
وا�ستعمالها فيما ال يجاوز الف فرنك فرن�سي ،وتن�صب جرائم النظام على �إغت�صاب الإ�سم �أو
اللقب �أو ال�صفة �أو ال�شهادة العلمية ،و�أخرياً ف�إن جرائم املرور التي تعالج عن طريق الو�ساطة
تتعلق بالهرب التي تتم بعد حادثة ت�صادم املركبة( ،)270ومن خالل هذا الإ�ستقراء لنطاق
الو�ساطة حلماية الأحداثفي التجارب يف املدن الفرن�سية املختلفة ميكننا الآن الإنتقال
لتحديد اجلرائم حمل الو�ساطة حلماية الأحداثفي الفرع الثاين.

"الفرع الثاني"
حتديد اجلرائم حمل نظام الوساطة حلماية األحداث:

باديء ذي بدء يجب الإ�شارة اىل �أن امل�رشع الفرن�سي مل يحدد اجلرائم حمل تطبيق
النظام ،وترك ذلك حلرية النيابة العامة تبع ًا لظروف اجلرمية ومالب�ساتها ،وبالطبع وجه
النقد من قبل الفقه لهذا الإجتاه ،لأن جمال الو�ساطة حلماية الأحداث عادة هو اجلرائم
متو�سطة اخلطورة( ،)271مما يعني �إ�ستبعاد اجلرائم اخلطرية وبالطبع اجلنايات من اخل�ضوع
لهذا الإجراء( ،)272وذلك على عك�س احلال يف الواليات املتحدة الأمريكية يعد �أعمال
الو�ساطة يف اجلنايات اخلطرة و�إن كان �أغلبها يف اجلنح( ،)273وكذلك يرى الفقه جانب ًا
عدم مالئمة تطبيق الو�ساطة حلماية الأحداث على اجلرائم املرتكبة يف الأماكن العامة
�أي ًا كانت درجة ج�سامتها نزو ًال عند مقت�ضيات الردع العام ،و�أال يكون مرتكب اجلرمية
عائداً( ،)274وكذلك عدم جواز �إر�سال الق�ضايا التي يخت�صم فيها �أ�شخا�ص ميار�سون �سلطة
عامة – ق�ضاة ،ونواب الأمة ،و�شخ�صيات عامة – �إىل الو�ساطة ،وبالطبع كذلك اجلرائم التي
تت�صف ببع�ض اخلطورة( ،)275وكذلك ف�إن جمال تطبيق نظام الو�ساطة لتطبيق يف اجلنح
الب�سيطة ف�إنه يتعار�ض مع نطاق تطبيق كل من نظامي الأمر اجلنائي والت�سوية اجلنائية
يف النظام الإجرائي الفرن�سي ،مما يعني تداخ ًال ت�رشيعي ًا يف البدائل الر�ضائية ،و�إن كنا
ن�ستطيع اجلزم بالقول ب�أن جمال تطبيق نظام الو�ساطة حلماية الأحداث يف اجلنح الب�سيطة
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طبق ًا للمعايري املو�ضوعية الآتية:
♦

♦�أوالً :يف اجلرائم املرتكبة من �أفراد جتمعهم روابط م�شرتكة- :

ونق�صد بها اجلرائم الواقعة بني اجلريان �أو الأ�رسة �أو الأ�صدقاء ،حيث �إن فاعلية
الو�ساطة يف تلك املنازعات ب�سبب خا�صية الروابط امل�شرتكة( )276بينهم ،حيث �إن الإلتجاء
اىل الق�ضاء �سيزيد حد الفراق والنزاع بينهم بعك�س الو�ساطة ،هذا باال�ضافة اىل معايري
�أخرى جندها وا�ضحة يف برنامج الو�ساطة يف مدينة " رن "(: Rennes )277


�أال يكون هناك �إنكار للجرمية �أو نزاع ب�ش�أنها.
�أن ي�سهل تقدير التعوي�ض و�أال يكون حم ًال لتطور كبري يف امل�ستقبل.
�أن يكون الفاعل مبتدئاً.
�أن يكون ال�رضر الناجم عنها تافه ًا و�أقل عر�ضة للتفاقم.

♦

♦ثانياً :يف جرائم الإعتداء على الأموال- :





ونق�صد بها اجلرائم اجلنحية الب�سيطة ذات ال�رضر الب�سيط يف الأموال اخلا�صة ،مثل
ال�رسقات الب�سيطة و�إتالف مال الغري ،و�إن كان بع�ضهم يرى فاعلية نظام الو�ساطة يف
اخل�صومات تلك ذات الطابع املادي دون املعنوي ،وهو قول مردود عليه ب�أن ظهور الو�ساطة
حلماية الأحداثقد ا�ستند يف جزء منه اىل الرغبة يف معاجلة عدم مراعاة العدالة التقليدية
ضال عن �أن فاعليتها �إمنا تتوقف على
للجانب املعنوي لكل من اجلانح واملجني عليه ،ف� ً
ما يعرتف به اخل�صوم يف �ش�أنها من قوة يف ح�سم النزاع �أكرث من التعويل على طبيعة هذا
االخري( ،)278وبالطبع ف�إن هذه املعايري ال تعدو �أن تكون ذات طبيعة ار�شادية عامة ،ت�ساعد
النيابة العامة يف اختيار اجلرائم مو�ضوع الو�ساطة دون �أن تكون �رشوط ملزمة لها.
"املطلب الرابع"
إجراءات نظام الوساطة اجلنائية:
متهيد وتقسيم:

عندما تقرر النيابة العامة �إجراء الو�ساطة ف�إنها تخطر الأطراف بذلك� ،سواء مبا�رشة �أو
عن طريق خطاب ،ووفق ًا للتعديل الذي �أدخله امل�رشع الفرن�سي على املادة � 1 - 41إجراءات
جنائية مبوجب قانون 9 ،مار�س �سنة  ،2004ف�إن عر�ض الو�ساطة على الأطراف ميكن �أن
Page | 79

"العدالة التصاحلية لألحداث"
"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

د .أمحد براك

جتريه النيابة العامة �أي�ض ًا عن طريق م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أو مفو�ض �أو و�سيط(،)279
وعلى ال�صعيد الإجرائي ال يوجد ن�ص قانوين ب�ش�أن ت�سل�سل �إجراء الو�ساطة اخلا�صة بها،
وعلى العموم متر الو�ساطةمبراحل �أربع ،مثل الو�ساطة يف  ، Aiv Grenobleو�إذا كان من
الناحية العملية ميكن �أن تكون هذه املراحل حم ًال للتعديل طبق ًا �أو ح�سب الظروف الواقعية
�أو احلقائق املحلية( ،)280وعليه نقم�س تلك املراحل الأربع على الأربعة مطالب الآتية:

"الفرع االول"
املرحلة التمهيدية- :

تتناول هذه املرحلة بع�ض الإجراءات التمهيدية لإمتام الو�ساطة بني اجلانح واملجني
عليه ،وهي ت�ستلزم �رشط ًا �إجرائي ًا مفرت�ض ًا هو عدم حتريك الدعوى اجلنائية( ،)281طبق ًا
لن�ص املادة � 1 - 41إجراءات فرن�سي و�إن كان نظام الو�ساطة حلماية الأحداث يف الواليات
املتحدة يطبق يف جميع مراحل الدعوى بل حتى بعد �صدور احلكم بالإدانة ،و�إن كان الغالب
�أن تقع قبل حتريك الدعوى ،ويبد�أ �إجراء الو�ساطة بتحديد جهة الو�ساطة املخت�صة بو�ساطة
النيابة ،والتي حتدد تفوي�ض الو�سطاء وتر�سل اليهم ملف الدعوى ،وبت�سلم امللف اجلنائي
ف�إن معاجلته تتطلب �أو تقت�ضي حداً �أدنى من �أعمال التح�ضري �أو الإعداد ،وذلك لأجل حتديد
طبيعة النزاع وحتديد هوية �أطراف النزاع( ،)282وعلى �إثر درا�سة امللف يقوم الو�سطاء
باالت�صال ب�أطراف النزاع ،بغية �إخبارهم ب�أن نزاعهم �سوف يحل عن طريق الو�ساطة ،و�أنها
مبنزلة �إجراء �إختياري يتوقف على موافقتهم ،ويحدد لكل طرف من �أطراف النزاع علم ًا ب�أن
الو�ساطة جتري بناء على طلب �أو مبادرة النيابة كما �أنها �إجراء �إختياري( ،)283ويف هذا
اللقاء يقوم الو�سيط بتعريف �أطراف النزاع بحقوقهم ويعدهم بعدم ال�سري يف �إجراءات الدعوى
ضال عن ذلك ب�أنه يقوم باحل�صول على
يف حالة جناح الو�ساطة و�إتباع توجيهاته( ،)284ف� ً
موافقة كل طرف على �إجراء الو�ساطة ،ويلزم توافر هذا الر�ضا يف جميع مراحل الو�ساطة،
وم�ؤدى هذا القول ا�ستطاعة كل من اجلانح واملجني عليه الإمتناع عن الإ�ستمرار يف
صال لظروف الدعوى
�إجراءاتها ويتعني على نائب اجلمهورية �أن يقدم للطرفني �رشح ًا مف� ً
والنظام للو�ساطة وجدواها بالن�سبة لكليهما �أي اجلاين واملجني عليه حتى يكون ر�ضا كل
منهما �صادراً عن قناعة تامة(.)285
وبعد احل�صول على �إتفاق الأطراف ف�إن الو�سيط يقوم ب�إ�ستقبالهم ،كل على حدة ،وذلك
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يف �إطار حمادثات متهيدية �أو حت�ضريية ،ويف خالل هذه املحادثات يقوم الو�سيط ب�إخطار
الأطراف بقواعد �رسيان �إجراء الو�ساطة ،ثم يطلب منهم بعد ذلك �أن يعر�ضوا وجهة نظرهم
حول الق�ضية وحتديد طلباتهم( ،)286ويجب �أن يحيط الو�سطاء علم ًا �أطراف النزاع بحقهم
يف الإ�ستعانة مبحام �إمتثا ًال للقيمة الد�ستورية نحو الدفاع على الرغم من خلو املادة 41
 � 1إجراءات من الن�ص على هذا احلق( ،)287و�إن كان دور حمامي الدفاع خمتلف ًا هنا عندوره يف املحاكم ،فهو يقدم امل�شاورة ولي�س الدفاع عنه ،ونتيجة لتلك املرحلة واللقاءات
الفردية ،ي�ستطيع الو�سيط �أن ميت�ص غ�ضب املجني عليه قبل لقائه اجلانح ،وحتديد طبيعة
النزاع ،وطلبات الأطراف ،بل و�أحيان ًا عنا�رص احلل للنزاع)288( .

"الفرع الثاني"
مرحلة إجتماع الوساطة- :

بعد انتهاء الو�سيط من �سماع �أطراف النزاع ،يتم الإتفاق على حتديد موعد لإجتماع
الو�ساطة ،وفيه يلتقي �أطراف النزاع وجه ًا لوجه ،وال يتم �إال �إذا كان الطرفات يرغبان يف
ذلك ،ويف حالة رف�ض �أحدهما �أو كالهما اللقاء �أو املقابلة ،ف�إن �إجراء الو�ساطة ي�ستمر عن
طريق اللجوء اىل اللقاءات املنفردة(.)289
والأ�صل �أن �إجراءات الو�ساطة ال ت�ستغرق وقت ًا طويالً ،وبخا�صة الو�ساطة الإ�صالحية
التي ال تبغي �إال تعوي�ض املجني عليه مالياً� ،أما الو�ساطة الت�أهيلية التي تركز على ت�أهيل
اجلاين والتعوي�ض الأويل للمجني عليه فت�ستغرق مدة �أطول من �سابقها( ،)290ولكن يحبذ
�إنهاء الو�ساطة بال�رسعة املمكنة ،ومع ذلك فقد ذهب بع�ضهم �إىل �إنها ت�ستغرق وقت ًا ال يقل
عن نظريه وفق ًا للإجراءات املعتادة( ،)291وهو �أحد �أوجه النقد املوجهة للنظام ،هذا وقد
�أ�شارت بع�ض الدرا�سات الإح�صائية �إىل �أن املنازعات الأ�رسية ترتاوح مدة الو�ساطة ما بني
يوم وثالثة �أ�شهر يف  48.3%من احلاالت ،بينما تنخف�ض هذه الن�سبة اىل � 37.9%إن
زادت مدة الو�ساطة عن ثالثة �أ�شهر دون �أن جتاوز �ستة �أ�شهر( ،)292ويف احلالة التي يقبل
فيها الطرفان مبد�أ اللقاء املبا�رش بينهما ف�إن دور الو�سيط يكون هو تنظيم تبادل املعلومات
مذكراً �إياهم بالنقاط التي مت الإتفاق عليها يف �أثناء اللقاءات املنفردة ،وميثل هذا اللقاء
املبا�رش معياراً لنجاح الو�ساطة ،ذلك �أن امل�شكلة ال ميكن خلها �إذا مل يلتق الأطراف(،)293
وبالطبع ف�إن هذا اللقاء املبا�رش يتخذ �صورة التفاو�ض املبا�رش ،فالتفاو�ض عن�رص جوهري
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ب�صفة خا�صة يف نظام الو�ساطة اجلنائية ،وبخا�صة �أن التفاو�ض املبا�رش بالن�سبة للجرائم
التي تخلف �رضراً معنوي ًا �أو �أدبي ًا مهماً ،بل �إن جناح الو�ساطة يتوقف على مثل هذا اللقاء
امل�شرتك بني الو�سيط وطريف اخل�صوم اجلنائية( ،)294وهناك �صورة التفاو�ض غري املبا�رش،
وهي ما ذكرناها �سابق ًا من عقد لقاءات منفردة وهي م�س�ألة �صاحلة يف بع�ض احلاالت التي
تبدو الأمور وا�ضحة ذات الطابع املادي البحت ،ومثال ذلك ق�ضية خا�صة بواقعة حدثت يف
مكان النتظار ال�سيارات حيث قام  M.xب�صفع مدام( )295وكما �سبق القول ف�إن يجوز ح�ضور
حمام �أثناء الو�ساطة ،و�إن كان دوره بالطبع خمتلف ًا �إال �أنه يف النظام الأمريكي املحامي
يتفاو�ض مع الو�سيط وخ�صمه وي�صوغ مو�ضوع الإتفاق ،وي�ستطيع خماطبة ال�شهود ،وبطلب
منهم بع�ض الإي�ضاحات ،فدور �أكرث �إيجابية(.)296
وال ي�شرتط �أن يكون هذا الإجتماع علنياً ،فقد يف�ضا �أن تكون املناق�شات غري علينية،
فتق�رص على الو�سيط واملجني عليه واجلاين ،وهو ما �أو�صت به حلقة طوكيو وامل�رشع
الفرن�سي الذي مل يلزم الو�سطاء بعقد اجتماع الو�ساطة يف عالنية ،بل ترك تقدير هذا الأمر
للو�سيط و�أطراف النزاع( ،)297وتعد هذه املرحلة �أهم مراحل الو�ساطة فهي متثل املرحلة
الفارقة يف جهود الو�ساطة ،فنجاح الأخرية يتوقف على ما يبديه �أطراف النزاع من تفاهم
وتعاون من �أجل حل النزاع ودي ًا يف هذه املرحلة ،ودون ذلك يكون م�آل جهود الو�ساطة
الف�شل(.)298

"الفرع الثالث"
مرحلة إتفاق الوساطة:

�إذا ما جنح الو�سيط يف العبور ب�أطراف النزاع �إىل منعطف �إجتماع الو�ساطة وو�صل بهم
اىل ت�سوية للنزاع تر�ضيهم ،دخلت جهود الو�ساطة للمرحلة الثالثة� ،أال وهي مرحلة �إتفاق
الو�ساطة( ،)299ذلك �أنه يحدد التدابري  -الإلتزامات � -أو التعهدات للأطراف بو�ضع حد
للنزاع ،ويف بع�ض احلاالت ي�صادف الو�سطاء م�شاكل خا�صة يف احلاالت التي تتعلق بتقدير
ال�رضر الذي يكابده املجني عليه ،مثل ال�رضر املعنوي� ،أو التعوي�ض عن الأمل اجل�سماين،
ويف مثل هذه احلاالت يرجع الو�سطاء الق�ضاة املتقاعدون �إىل ذكرياتهم املهنية ،وغري
القانونيني يطلبون امل�ساعدة ،ويف مثل هذه احلالة يكون وجود حمام �أمراً مرغوب ًا فيه
حيث يكون يف مقدوره �أن يقرتح عملي ًا مقدار التعوي�ض ،ويجب على الو�سيط �أن يتحقق
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من �إمكانية تنفيذ التعهدات �أو الإلتزامات حتى يتحا�شى م�شاكل قد تظهر �أثناء تنفيذ
االتفاق( ،)300وفيما يتعلق مباهية االتفاق ف�إنه من املمكن �أن يت�ضمن تعوي�ض املجني
عليه ،او رد ال�شيء اىل �أ�صله� ،أو تقدمي �إعتذار للمجني عليه على ما وقع منه� ،أو توجيه
الن�صح والإر�شاد للجاين �رشيطة قبول املجني عليه لهذا الإجراء� ،أو التكليف لأداء خدمة
عامة� ،أو �إيداع اجلانح �أحد امل�صحات وذلك بر�ضاء �أطراف النزاع)301( .
وهذا ف�إن امل�رشع مل يحدد ال�شكل الذي يتخذه الإتفاق النهائي� ،إال �أنه يتعني �أن
يكون مكتوب ًا يو�ضح فيه �إلتزامات الأطراف ،والو�سيط يقوم ب�صياغة عقد الو�ساطة وير�سل
ثالث ن�سخ ،الأول لنائب اجلمهورية ،والثاين للأطراف ،والثالث ملجل�س �إدارة اجلهة املعنية
ب�أعمال الو�ساطة التي يتبعها يقدم فيه تقريراً عن ملف الو�ساطة التي �أجنزها(.)302

"الفرع الرابع"
مرحلة تنفيذ إتفاق الوساطة:

ال ي�ضع ا�إتفاق الو�ساطة نهاية �أو حداً لعمل الو�سيط ،ذلك �أن هذا الأخري يتابع تنفيذ هذا
الإتفاق ويكون ذلك بالذات يف احلاالت التي يتم فيها الإتفاق على و�ضع قيمة التعوي�ض
على �أق�ساط �أو دفعات ،ويف مثل هذه احلاالت يلتزم الو�سيط متابعة تنفيذ طريقة الدفع ،وال
يتوقف هذا الإلتزام �إال مع دفع املبلغ �أو الق�سط الأخري ،وهنا تنتهي مهمة الو�سيط الذي يقوم
ب�إر�سال امللف اىل النيابة( ،)303ومما هو جدير قوله :ب�أن الإتفاق ال يت�صف بقوة تنفيذية،
مبعنى �أنه ال يجوز تنفيذه جرباً عن املتعاقدين �إذ يتناق�ض ذلك مع فل�سفة الو�ساطة ذات
الطبيعة الر�ضائية البحتة ،وعلى العموم ف�إن العربة يف جناحها هي مبدى تنفيذ ما ورد
بالإتفاق ولي�س مبجرد التوقيع عليه( ،)304و�سواء مت الإتفاق �أو مل يتم تنفيذه ف�إن الو�سيط
ال يكتفي ب�إر�سال امللف اىل النيابة ،و�إمنا يرفق بتقريره عن تدخله يف الو�ساطة موجزاً،
ويتخذ �شكل �صورة خطاب ير�سل اىل النيابة( ،)305و�إذا كان ورود التقرير يف النظام
الإجرائي الفرن�سي اليها ف�إنها ال حتكم بانق�ضاء الدعوى مثل النظام البلجيكي يف تطبيقه
للو�ساطة( ،)306و�إمنا لها �سلطة مالءمة �إجراء الو�ساطة �أو حفظ امللف �أو القرار بتحريك
الدعوى اجلنائية ،وذلك على عك�س احلال يف بولندا ،و�أمريكا ،و�أملانيا ،وكندا ،يتعني على
النيابة العامة حفظ العدوى اجلنائية ،وعدم حتريكها ،كما يتعني على املحكمة �إنهاء
الدعوى ،و�شطبها من قائمة اجلل�سات ،و�إعطاء املح�رض الإتفاق قوة ال�سند التنفيذي(.)307
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"املطلب اخلامس"
آثار نظام الوساطة اجلنائية:
متهيد وتقسيم:

من املنطقي �أن تتحدد �آثار الو�ساطة مبدى ما مت تنفيذه من عقوبات ر�ضائية� ،أو
تدابري للإلتزامات املتفق عليها  -يف عقد الو�ساطة مبعرفة الو�سيط بالطبع ،وبالرتا�ضي
بني طريف اخل�صومة اجلنائية ،وهو ال يخرج طبع ًا عن �أحد فر�ضني� :إما جناح الو�ساطة �أو
ف�شلها ،وذلك على النحو الآتي- :

"الفرع األول"
يف حال جناح الوساطة:

بعد �إطالع النيابة العامة على تقرير الو�ساطة ت�صدر قرارها ب�ش�أن الدعوى اجلنائية
يف �إطار �سلطتها التقديرية يف مالءمة الدعوى ،ويف حال جناح الو�ساطة تلتزم النيابة
العامة �أخالقي ًا بحفظ الدعوى( ،)308وذلك يتحقق �إذا مت التو�صل �إىل حل النزاع ب�صورة
ودية بر�ضاء الأطراف ومت تنفيذ م�ضمون الإتفاق( ،)309وبذلك يرتتب على قرار احلفظ عدة
�آثار ،منها عدم جواز الإدعاء املبا�رش عن ذات الواقعة ،وعدم الإعتداد بالواقعة ك�سابقة يف
العود ،وعدم ت�سجيلها يف �صحيفة �سوابق املتهم( ،)310وبغياب القوم التنفيذية للإتفاق
والفراغ القانوين ب�ش�أن قيمة �إحرتام الإلتزامات تطرح امل�شكلة وقيمة الو�ساطة( ،)311وال
يرتتب على جناح الو�ساطة �إنق�ضاء الدعوى اجلنائية ،وحتفظ الدعوى وهو قرار �إداري م�ؤقت
ومن ثم ميكن للنيابة العامة العدول عنه يف �أي وقت ب�رشط عدم انق�ضاء الدعوى اجلنائية
بالتقادم ،وبالتايل لي�س هناك ما يحول من الناحية القانونية النظرية دون حتريكها على
الرغم من جناح الو�ساطة �إعتماداً على ما مت بالفعل تنفيذه من �إلتزامات ،ومع ذلك فهو
فر�ض ا�ستثنائي نادر الوقوع حيث �أثبتت االح�صائيات �أن  88.3%من الدعاوى التي
يتم حفظها من جانب النيابة العامة تكون عند جناح الو�ساطة ،بل �إن هذه الن�سبة جتاوز
 95%يف بع�ض املدن الفرن�سية مثل �أوك�سري ،افري ،فونتبلو ،فمن غري املنطقي �أن يقوم
نائب اجلمهورية بعد �سبق قراره باللجوء اىل الو�ساطة بتحريك الدعوى اجلنائية رغم جناح
الأخرية ،وبالتايل ف�إن الفر�ض غري متوافر من الناحية العملية.
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هذا وقد �أكدت الأبحاث والدرا�سات التي قدمت يف �أن الو�ساطة ت�شري �إىل �أن �إتفاقات
الو�ساطة تنفذ ب�صورة �أف�ضل من تنفيذ الأحكام �أو القرارات الق�ضائية ،وذلك �أن م�شاركة
�أطراف النزاع يف �إعداد الإتفاق ميثل �ضمانة مهمة للتنفيذ ،فمن املعلوم �أن الو�سطاء ال
يردون ملفات الق�ضايا اىل النيابة العامة �إال عقب تنفيذ الإتفاق �أو عدم تنفيذه الإتفاق
وال�ضغط على الأطراف وبخا�صة املتهم �أو بالأحرى املدعي عليه لأجل تنفيذ الو�ساطة(،)312
وبذلك يقوم الو�سيط مبراقبة احرتام الأطراف لتعهداتهم املتبادلة يف عمليةالو�ساطة(،)313
بالإت�صال الدوري بالأطراف وقد يطلب من املجني عليه �شهادة تثبت ح�صول تعوي�ض على
نحو تام(� ،)314أما �إذا كان التعوي�ض ذات طبيعة رمزية ف�إن الأمر قد يتطلب عدة لقاءات
بني اجلاين واملجني عليه للنظر فيما �أحرزته عالقتهما من تقدم� ،أو يف تعديل قواعد ال�سلوك
لدى اجلاين( ،)315ولذلك جند �أن �إتفاقات الو�ساطة يف الواليات املتحدة الأمريكية ن�صت
ما يكفل حق اخل�صوم يف عر�ض مثل هذه العقبات الطارئة يف مرحلة التنفيذ على جهة
الو�ساطة(.)316
ومن جهة تدعيم حقوق املجني عليه فقد ن�ص م�رشوع القانون مواءمة العدالة
لتطورات ظاهرة الإجرام رقم  ،204ل�سنة  ،2004يف فرن�سا على حق املجني عليه يف
املطالبة يف التعوي�ض وفق ًا لإجراء الدفع املقرر يف قانون املرافعات� ،إال �أنه مت ا�ستبعاده
من قبل امل�رشع لإعتبارات الر�ضائية التي ت�ستند �إليه الو�ساطة لي�س فقط يف مرحلة اللجوء
�إليها ،و�إمنا كذلك يف مرحلة تنفيذها ،و�إين �أرى �أن ال�سبب الأ�سا�سي �أن الو�ساطة هي يف
الأ�سا�س و�ساطة تعوي�ضية ،ف�إن مل تنفذ فقدت قيمتها ،علم ًا ب�أنه جرى العمل على ت�ضمني
�إتفاقيات الو�ساطة ن�ص ًا يقرر �إلتزام اجلاين بتعوي�ض املجني عليه مقابل �إلتزام الأخري
باالمتناع عن مبا�رشة الدعوى املدنية.

"الفرع الثاني"
يف حال فشل الوساطة:

يف حال �إخفاق الو�ساطة مبعنى عدم احرتام الإلتزامات التي تعهد بها اجلانح ،ف�إن
نائب اجلمهورية ي�سرتد �سلطته يف تقدير مالءمة حتريك الدعوى اجلنائية �أو عدم حتريكها،
ويرجع ف�شل الو�ساطة اىل عدة �أ�سباب :مثل تعرث التفاو�ض ،وتقاع�س اجلاين عن تنفيذ
�إلتزاماته ،وتغيب املجني عليه يف التفاو�ض( ،)317ويف هذه احلالة ي�ستطيع املجني عليه
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الإدعاء مدني ًا �أمام املحكمة اجلنائية للمطالبة بالتعوي�ض ،ويلتزم القا�ضي بالف�صل يف
هذا الطلب معو ًال يف ذلك على ما ح�صل عليه من تعوي�ض جزئي ،ثار جدل حول �أنه يف
حالة ف�شل الو�ساطة ف�إن رفع الدعوى اجلنائية من املمكن �أن يرتتب عليه �أ�رضار باملتهم
حيث �إن الو�ساطة ت�شكل �إعرتاف ًا من املتهم بارتكاب جرميته( ،)318ففي الواليات املتحدة ال
ي�ستند قرار الإتهام �أو حكم املحكمة اىل نتيجة الو�ساطة فح�سب ،و�إمنا يعود كذلك اىل �سلوك
طرفيها( ،)319ويف فرن�سا قد �أثري ما �إذا كانت �إجراءات الو�ساطة ترفع اىل علم املحكمة
يف التقرير النهائي الذي يحرره الو�سيط ،وهل ميكن �إعتباره ظرف ًا م�شدداً للم�س�ؤولية؟ يف
الواقع يحرر بع�ض الو�سطاء مذكرة ي�رشح فيها �أ�سباب الإخفاق كما يف مدينتي فالن�س
وبونزو ،بينما يرف�ض البع�ض الآخر من الو�سطاء ذلك يف �سبيل جتنب ت�شدد مع اجلاين،
ويري بع�ض �أع�ضاء النيابة العامة �أن هذا الإخفاق ال يجب �أن يلحق ال�رضر باخل�صوم ،وال
ي�ستخدم �سالح ًا يف اجلل�سة كما يف مدينتي فالن�س ووبيزا ان�سون( ،)320وقد �إ�ستقر الر�أي
�أن الو�سيط يذكر ذلك يف تقديره ب�شكل جمرد دون ر�أيه ال�شخ�صي فيما يتعلق ب�سلوك �أطراف
الو�ساطة �أو م�س�ؤولية �أي منهما عن ف�شلهما اذا من �ش�أن ذلك �أن يخل بحيادة الأفراد وثقتهم
يف نظام الو�ساطة حلماية الأحداث ب�أكملها( ،)321وقد ت�ضمن م�رشوع القانون رقم ،204
ل�سنة  2004يف فرن�سا �إلزام نائب اجلمهورية بتحريك الدعوى اجلنائية عند ف�شل الو�ساطة
ب�سبب عدم التنفيذ من اجلانني �أو عدم ظهور �أدلة جديدة ،وقد جعل امل�رشع يف هذه احلالة
وبخا�صة عند عدم تنفيذ االتفاق ب�سبب يرجع اىل اجلاين وفق ًا للتحديد الذي �أدخله على
املادة � 1 - 41إجراءات جنائية مبقت�ضى املادة  7من قانون  9مار�س �سنة � ،2004أن
تقرر �إتخاذ �إجراء الت�سوية اجلنائية ،وعليه ما انفك امل�رشع الفرن�سي يتم�سك ب�أنظمة العقوبة
الر�ضائية.
"املطلب السادس"
الوساطة حلماية األحداث يف الشريعة اإلسالمية:
متهيد وتقسيم:

يعرف الفقه الإ�سالمي الدعوى اجلنائية ب�أنها " :قول مقبول عند القا�ضي �أو املحكم
يق�صد به طلب حق قبل غريه �أو دفعه عن حق نف�سه( " )322ولذلك جند �أن الدعوى اجلنائية
يف جرائم احلدود والتعازير اخلال�صة حق للمجتمع ح�سب ًة هلل تعاىل ،فال يتوقف �إتخاذ
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الإجراءات اجلنائية فيها على دعوى امل�رضور من اجلرمية ،كما يف جرائم الق�صا�ص
والتعازير التي هي حق خال�ص للأفراد ،وت�سمى دعوى " التهمة اخلا�صة"  ،وهي �إبالغ
املجني عليه �أو من يقوم مقامه �رشع ًا �إحدى اجلهات املخت�صة بوقوع �إحدى اجلرائم التي
صال اىل معاقبة
تقع عدوان ًا على حقوقه اخلا�صة اخلال�صة �أو الغالية على حق اهلل تعاىل تو� ً
فاعلها(.)323
و�إننا جند �أن هناك متاثال بني نظام الو�ساطة حلماية الأحداث ونظام ال�صلح يف النظام
اجلنائي الإ�سالمي وهذا يجعل درا�سة قواعده طبقا لقواعد الأ�صولية يف نظام ال�صلح ،و�إن
كان فقهاء ال�رشيعة الإ�سالمية القراء عند درا�سة نطاق ال�صلح والو�ساطة حلماية الأحداث
مبفهومها احلديث يحيل اىل القواعد العامة املقررة للعفو عن العقوبة من املجني عليه �أو
وليه( ،)324ومع ذلك فهناك �إختالف جوهري بني العفو وال�صلح �أو الو�ساطة ،ويتمثل يف
كون العفو هو عمل �صادر عن الإرادة املنفردة بغري مقابل ،بينما يكون ال�صلح والو�ساطة
�صفة تعاقدية تبادلية والر�ضائية ويكون املقابل فيها ركن ًا �أ�صي ًال( ،)325وعليه ف�إن نطاق
تطبيق الو�ساطة حلماية الأحداث يختلف باختالف نوع اجلرمية من جهة (التق�سيم ال�رشعي)
 ،وبنوع احلق املعتدى عليه من جهة �أخرى (التق�سيم الأ�صويل)  ،وهذا يقت�ضي حتديد هذا
النطاق ومن ثم معاجلة كل نوع من هذه اجلرائم على حدة على النحو الآتي:
▪

▪الفرع الأول :الو�ساطة يف جرائم احلدود.

▪

▪الفرع الثاين :الو�ساطة يف جرائم الق�صا�ص والدية.

▪

▪الفرع الثالث :الو�ساطة يف جرائم التعازير.

"الفرع األول"
الوساطة يف جرائم احلدود- :

�إن احلدود عقوبات جتب حقا هلل تعاىل� ،أي �أنها متعلقة بامل�صلحة العامة ،وبالتايل
فهي واجبة العقاب حقا هلل تعاىل ،وال يجوز تخفي�ضها �أو ت�شديدها ،كما ال يجوز العفو
عنها( ،)326ولذلك تخ�ضع هذه اجلرائم لقاعدة عامة تتمثل يف �إ�ستثنائها من �أنظمة العفو �أو
ال�صلح �أو الإبراء( ،)327والو�ساطة �إعما ًال لقوله تعاىل (تلك حدود اهلل فال تعتدوها) (،)328
ولعل تعلق هذه العقوبات بامل�صلحة العامة هو ما جعل بع�ض الفقهاء امل�سلمني يذهب اىل
حد �إعتبار �إنزال هذه العقوبات يرقى �إىل م�ستوى العبادة واجلهاد يف �سبيل اهلل وبالتايل
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على ويل الأمر بعد ثبوت احلد بالبينة والإقرار ان ال ي�ؤخر تنفيذ هذا احلد ،و�أن يكون �شديداً
يف �إقامته ،ال ت�أخذه ر�أفة يف دين اهلل فيعطله( ،)329ولكن ملعرفة مدى قابلية تطبيق
الو�ساطة يف احلدود يتعني علينا �أن نفرق بني حالتني :الأوىل ،اذ مل يبلغ الأمر ويل الأمر _
احلد ،وهي احلالة التي يطلق عليها الفقهاء م�صطلح (قبل الرتافع)  ،والثانية ،اذا بلغ الإمام
احلد �أو كما يطلق عليه الفقهاء (بعد الرتافع)(،)330
وذلك على التف�صيل االتي:
♦

♦احلالة الأوىل :اذا مل يبلغ الإمام احلد (قبل الرتافع)

�إن الو�ساطة بني اجلاين واملجني عليه للعفو على احلد يعد �أمراً م�ستح�سن ًا وجائزاً
طاملا مل ي�صل احلد �إىل ويل الأمر �أو بالأحرى مل ترفع الدعوى �إىل الق�ضاء بعد ،عم ًال بقوله
تعاىل }�إن تبدو خريا ً �أو تخفوه �أو تعفوا عن �سوء ف�إن اهلل كان عفوا قديرا ً{ (،)331
وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :تعافوا احلدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب) (.)332
وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :ا�شفعوا ما مل ي�صل اىل الوايل ف�إذا و�صل اىل الوايل فعفا فال
عفا اهلل عنه) (.)333
♦

♦احلالة الثانية :اذا بلغ الإمام احلد (بعد الرتافع) - :

ال جتوز الو�ساطة يف احلد �إذا بلغ ويل الأمر حتى ولو تنازل املجني عليه عن حقه �أو
عفا عنه ،فال �أثر لهذا التنازل �أو العفو يف احلد( ،)334وبالتايل ال جتوز و�ساطة �أو �صلح بعد
بلوغ الأمر للق�ضاء �إعماال لقولة �صلى اهلل عليه و�سلم لأ�سامة بن زيد حينما �شفع لديه يف
حد� " :أت�شفع يف حد من حدود اهلل يا �أ�سامة؟ ثم قام وخطب فقال� :أيها النا�س� ،إمنا هلك
الذين من قبلكم �إنهم كانوا �إذا �رسق فيهم ال�رشيف تركوه ،واذا �رسق فيهم ال�ضعيف �أقاموا
عليه احلد ،والذي نف�سي بيده لو �رسقت فاطمة بنت حممد لقطع حممد يدها "( ،)335وقوله
�صلى اهلل عليه و�سلم كذلك( :من حالت �شفاعته دون حد من حدود اهلل فقد �ضاه اهلل يف �أمره)
( ،)336ومعنى ذلك �أنه متى دخل احلد يف حوزة الق�ضاء فال يجوز للقا�ضي �أن يقبل �شفاعة
�أحداً فيه ،حتى ولو كان ويل الأمر ،ويتعني عليه �أن يقيم احلد على اجلاين(.)337
وبالرغم من ذلك فقد قدر الفقهاء امل�سلمون الطبيعة اخلا�صة لبع�ض جرائم احلدود،
والتي تنطوي على م�سا�س بحقوق مقررة للعباد اىل جانب حقوق اهلل� ،أو حقوق للمجتمع
كجرميتي ال�رسقة والقذف ،واللتني ت�شكالن �إعتداء على مال املجني عليه و�سمعته وكرامته،
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لذلك �أجازوا فيها العفو وال�صلح والو�ساطة �ضمن �رشوط معينة بينهما فيما ي�أتي:
1 .1بالن�سبة جلرمية ال�رسقة:
فقد �أجمع الفقهاء على جواز العفو عن ال�رسقة ،قبل الرتافع �أمام الق�ضاء �أو بعد الرتافع،
وقبل الإثبات ،فاذا وقع العفو يف هذه املرحلة �سقط احلد ،بل �إن ه�ؤالء الفقهاء ي�ستح�سنون
ال�شفاعة لدى املجني عليه قبل الرتافع فيها �إىل الق�ضاء لأنه من قبيل ال�سرت ،و�سرت اجلرائم
م�ستح�سن يف الإ�سالم ،لأنه يحول دون �شيوع الفاح�شة ويحمي الف�ضيلة ،ولأن الت�سامح
مع اجلاين قد ي�ؤدي �إىل توبته وتاليف نف�سه مع املجتمع ،فريجع اىل حظريته ،اال �إذا كان
ال�سارق ممن عرف عنهم الف�ساد وال�رش وتكرار ال�رسقة فهذا ال يجوز الت�شفع ل�صاحله بل يرتك
حتى يقام عليه احلد( ،)338وبالطبع ف�إن ت�أثري العفو يف هذه املرحلة يقت�رص على احلد فقط
فيمنع �إقامته� ،أما اجلرمية ذاتها فال يزيلها العفو بل تبقى قائمة وقابلة لأن تكون حمال
لعقوبة تعزيزية خا�صة �إذا كان اجلاين ممن اعتاد ال�رسقة ،فان تعزيره �رضورة تقت�ضيها
حماية م�صالح املجتمع(.)339
�أما �إذا ما مت العفو وال�صلح �أو الو�ساطة بعد �إثبات اجلرمية و�صدور حكم للقا�ضي ،ف�إن
هذا العفو باتفاق الفقهاء ال ي�سقط احلد على �أنه و�إن كان للعبد يف جرمية ال�رسقة حق �إىل
جانب حق اهلل ف�إن هذا احلق ينح�رص باملال فقط� ،أما بعد ثبوت ال�رسقة واخل�صومة ي�صبح
احلد حقا خال�صا هلل تعاىل وال ميلك �أحد �إ�سقاطه(.)340
ومع ذلك فقد ذهب فقهاء احلنفية اىل �أنه ال ميكن �إ�سقاط حد ال�رسقة بالرغم من
�إثباتها و�صدور حكم القا�ضي ،ولكن لي�س بالعفو او ال�صلح ،و�إمنا بالتمليك عن طريق الهبة،
�أي �أن يهب املالك اىل ال�سارق املال الذي وجب �إقامة احلد من �أجله ،في�صبح ال�سارق مالك ًا
له في�سقط احلد؛ لأنه ال يجوز �أن يقطع يف عني هي ملكه ،كما لو ملكها قبل املطالبة بها،
ولأن من �رشوط احلد املطالبة ومل يبق لهذه العني مطالب ،وبالطبع ف�إن ت�أثري الهبة يف
هذه احلالة يقت�رص على احلد فقط في�سقطه� ،أما اجلرمية فتبقى قائمة ،وميكن �أن تبقى حم ًال
للتعزير( ،)341ولكن جمهور الفقهاء – وبحق – خالفوا ما انتهى اليه احلنفية فاعتربوا �أن
الهبة التي من �ش�أنها �إ�سقاط حد ال�رسقة هي تلك التي تتم قبل الرتافع والق�ضاء� ،أما هبة
املال امل�رسوق ل�سارقه بعد الق�ضاء وثبوت اجلرمية �أو �صدور احلكم ،فال ت�سقط احلد ت�أ�سي�س ًا
على ما رواه الزهري عن ابن �صفوان عن ابيه� :أنه نام يف امل�سجد ،وتو�سد رداءه ،ف�أخذ من
حتت ر�أ�سه فجاء ب�سارقه اىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أمره به النبي �صلى اهلل وعليه
Page | 89

"العدالة التصاحلية لألحداث"
"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

د .أمحد براك

و�سلم ان يقطع ،فقال �صفوان :يا ر�سول اهلل مل �أرد هذا ،ردائي عليه �صدقة ،فقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم :فهل قبل �أن تاتيني( )342فتت�ضح هذه الرواية مبفهوم املخالفة عن
�إجازة ال�صلح والو�ساطة والعفو قبل �إقامة البينة ،كما روي عن ه�شام بن �سعد عن �أبي حازم
�أن عليا ر�ضي اهلل عنه �شفع يف �سارق فقيل له �أت�شفع يف �سارق؟ فقال :نعم ما مل يبلغ به
الإمام ف�إذا بلغ به الإمام فال �أعفاه اهلل �إن عفا ،فتك�شف هاتان الروايتان عن جواز العفو
وال�صلح والو�ساطة طاملا كان ذلك قبل �أن ي�صل علم ويل الأمر �أو القا�ضي باجلرمية(.)343
�أما �إذا و�صل اىل القا�ضي ف�إن حق العبد يقف عند جمرد �إقامة اخل�صومة بعدما ا�ستنفذه
برفع الدعوى اىل ويل الأمر والقا�ضي الذي ال ميلك �سوى �إنزال العقوبة املقدرة �رشعا
باجلاين ،دون �أن يكون للمجني عليه حينئذ �أي حق يف العفو �أو ال�صلح �أو الو�ساطة.
2 .2بالن�سبة جلرمية القذف:
القذف الذي ي�ستوجب �إقامة احلد هو رمي املح�صن بالزنا �أو نفي ن�سبه ،وما دون ذلك
فهو ي�ستوجب التعزير ()344ومن املتفق عليه فقهي ًا �أن جرمية القذف فيها حقان :حق هلل
تعاىل وحق للمقذوف ،ولكن الفقهاء يختلفون على �أي احلقني هو الأقوى ،ف�أبو حنيفة يغلب
حق اهلل على حق العبد ،ويجعل اجلرمية متعلقة بحق اهلل تعاىل وبع�ض احلنفية وال�شافعي
و�أحمد يغلبون حق العبد على حق اهلل ،ويجعلون اجلرمية متعلقة بحقوق الآدميني� ،أما مالك
فيغلب حق العبد قبل ال�شكوى ،ويغلب حق اهلل بعد ال�شكوى� ،أي �أن اجلرمية تكون متعلقة
بحقوق الآدميني قبل ال�شكوى ومتعلقة بحقوق اهلل بعد ال�شكوى(.)345
وهذا الإختالف يف ترجيح �أحد احلقني نتائجه فيما يتعلق بجواز ال�صلح والو�ساطة
عن هذه اجلرمية ،وفق ًا للإمام �أبي حنيفة ف�إن العفو �أو ال�صلح �أو الو�ساطة بالطبع ال يجوز
بعد ثبوت جرمية القذف باحلجة و�صدور احلكم ،وكذلك ال يجوز العفو يف هذه اجلرمية قبل
احلكم �إذا كان هذا العفو �أو ال�صلح �أو الو�ساطة مقابل مال ،لأنه يف هذه احلالة يعترب املال
ر�شوة يف احلدود فال جتوز(.)346
�أما بالن�سبة للفقهاء الذين يغلبون حق العبد على حق اهلل يف جرمية القذف كال�شافعية
واحلنابلة وبع�ض احلنفية فقد �أجازوا للمقذوف العفو عن القاذف حتى وقت �إقامة احلد،
ف�إن عفا �سقط احلد(� ،)347أما بالن�سبة ملالك ف�إن العفو جائز قبل ال�شكوى فقط ،ويف ر�أي
�آخر �أن العفو او ال�صلح او الو�ساطة جائز حتى ما قبل �سماع ال�شهود ويف ر�أي ثالث �إن العفو
جائز قبل ال�شكوى وبعدها �إذا كان ق�صد املقذوف من العفو �أو ال�صلح �أو الو�ساطة �أن ي�سرت
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على نف�سه( ،)348و�إنني �أويد ر�أي املالكية يف التفرقة بني مرحلة ما قبل رفع الدعوى وما
بعدها ،ففي الأوىل يجوز الت�صالح والو�ساطة والعفو� ،أما ال�شافعية فقد �أ�ضحت العقوبة حقا
هلل يوقعها القا�ضي فال يجوز الو�ساطة �أو ال�صلح �أو العفو �إبراء ،و�إن ذلك يتفق مع الطبيعة
اخلا�صة لتلك اجلرمية وغايتها من جترميها والعقاب عليها ب�صيانة املجتمع من �شيوع
الفاح�شة ،وحتقيق التوازن بني حق املجتمع يف توقيع العقاب ،وحق املجني عليه يف العفو
�أو ال�صلح �أو الو�ساطة عن القاذف �إن ر�أى مالءمة لذلك ،هذا عن جرائم احلد فماذا عن جرائم
الق�صا�ص والدية(.)349

"الفرع الثاني"
الوساطة يف جرائم القصاص والدية- :

الق�صا�ص هو العقوبة الأ�صلية املقررة جلرائم الإعتداء على النف�س �أو ما دون النف�س،
�أو ما ي�سمى بفقه القانون الو�ضعي جرائم الإعتداء على الأ�شخا�ص فت�شمل جرائم القتل
والإيذاء(� ،)350أما الدية فهي العقوبة الأ�صلية املقررة جلرائم االعتداء على النف�س (القتل)
التي تقع ب�شكل غري عمدي (خط�أ) ()351وقد تكون عقوبة بديلة لعقوبة الق�صا�ص ذلك يف
احلاالت التي يتعذر فيها �إنزال الق�صا�ص( ،)352و�إن كان بع�ضهم يطلق على هذه لطائفة من
اجلرائم تعبري جرائم الدم ،وهي تعترب جماال رئي�س ًا لل�صلح والو�ساطة(� ،)353سواء بالن�سبة
لعقوبة الق�صا�ص �أو الدية ،وي�صنف الفقهاء امل�سلمون جرائم الق�صا�ص والدية �ضمن
اجلرائم التي يغلب فيها حق الفرد على حق اهلل تعاىل( ،)354وهذه م�س�ألة تبدو �أهميتها
يف �أن ال�رشيعة الإ�سالمية جتعل لإرادة املجني عليه �أو �أولياءه دوراً �أ�سا�سي ًا يف منع توقيع
العقاب (الأ�صيل) بتقريرها جواز ال�صلح عن الق�صا�ص من قبل املجني عليه يف جرائم
الإيذاء �أو من قبل �أوليائه يف جرائم القتل وذلك مقابل الدية( ،)355وهي بالطبع عقوبة
بديلة ر�ضائية مع جواز ذلك يف اي مرحلة تكون عليها الدعوى عمالًبقوله تعاىل (ي�أيها
احلر باحلر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن
الذين �آمنوا كتب عليكم الق�صا�ص يف القتلى ُ
عفي له من �أخيه �شيء فاتباع باملعروف) ( )356وقد رغب ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم
 يف العفو يف كل �أمر فيه ق�صا�ص حيث روى عنه � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قوله�( :إ�شفعوا�إىل ويق�ضي اهلل على ل�سان نبيه ما �شاء) (.)357

�أما بالن�سبة للدية ف�إن ال�صلح يف �ش�أنها �إمنا ت�ستند اىل الآية القر�آنية }ومن قتل
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م�ؤمناً خطئاً فتحرير رقبة م�ؤمنة ودية م�سلمة اىل �أهله �إال �أن ت�صدقوا{ (،)358
وبالطبع ف�إن ت�أثري ال�صلح والو�ساطة من املعتدى عليه �أو �أوليائه ين�رصف �إىل عقوبة
الق�صا�ص فيحول دون �إنزالها� ،أما اجلرمية التي ا�ستوجبت الق�صا�ص فال تاثري للعفو عليها،
فتبقى قائمة وت�صبح حم ًال للتعزيز من ويل الأمر( ،)359حتقيق ًا للزجر والردع والإ�صالح،
وبح�سب ظروف اجلرمية واملجرم كذلك ،وهي بالطبع عقوبة بديلة ر�ضائية.
ويرى بع�ضهم  -بحق – �أن اهلل �رشع العفو يف جرائم الق�صا�ص ل�شفاء غيظ املجني
عليه وا�ستئ�صال غريزة االنتقام املت�أ�صلة يف النف�س الب�رشية ،ذلك �أن وقع اجلرمية يف
الدماء �شديد ،و�أثرها يف املجتمع خطري ،و�آثرها يف النف�س املجني عليه �أ�شد وقعاً ،لذلك
كان ال بد من معاجلة نف�سه ،وموا�ساته و�شد �أزره ومتكينه من �سلطان �إنزال العقاب باجلاين
ما يجعلهم يح�سون بالعدل ويح�سون بت�ضامن املجتمع معهم في�شفي غيظهم فيعفون عن
اجلرمية عن عزة ومقدرة ال عن �ضعف وذلة( ،)360هذا و�أن �أبا حنيفة ومالك ًا –اتفق مع
هذا الر�أي  -ا�شرتطا ر�ضا اجلاين وقبوله بدفع الدية يف حالة ال�صلح ،بينما ال �رضورة
ملوافقته يف حالة العفو ،النه ال يرتب بذمة اجلاين �أي �إلتزام مايل� ،أما ال�شافعي و�أحمد فلم
ي�شرتطا �إر�ضاء اجلاين �سواء �أكان تنازل املجني عليه �أم �أوليائه عن الق�صا�ص مبقابل �أو
دون مقابل(.)361
وعليه �صفوة القولَ � ...إن الو�ساطة بني املجني عليه واجلاين يف جرائم الق�صا�ص
والدية �أمر جائز يف �أي مرحلة تكون عليها الدعوى حتى قبل التنفيذ.

"الفرع الثالث"
الوساطة يف جرائم التعازير- :

�إن التعزير هو عقوبة غري مقدرة جلرائم غري حمددة بن�ص القر�آن �أو ال�سنة ،كما هو احلال
يف جرائم احلدود والق�صا�ص ،و�إمنا ترك �أمر حتديد هذه اجلرائم وتقدير عقوباتها ل�سلطة ويل
الأمر وذلك بح�سب ما تقت�ضيه م�صلحة املجتمع ،و�ضمن �ضوابط حمددة تكفل ا�ستخدام هذه
ال�سلطة خلدمة املجتمع الإ�سالمي ،وحتول دون �ضوابط حمددة تكفل ا�ستخدام هذه ال�سلطة
خلدمة املجتمع الإ�سالمي ،وحتول دون حتولها اىل تع�سف �أو حكم( ،)362وبالطبع ف�إن هذا
ال يعني �أن ال�رشيعة الإ�سالمية تركت م�س�ألة حتديد جميع اجلرائم كالربا ،وخيانة الأمانة،
وال�سب ،والر�شوة ،وتركت لويل الأمر �سلطة تقدير العقاب املنا�سب لهذه اجلرائم ،لأن هذه
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الأفعال تتناق�ض مع قيم املجتمع امل�سلم يف كل زمان ومكان ،وت�شكل خطورة كبرية على
هذه املجتمع( ،)363وحتى بالن�سبة للجرائم الأخرى التي مل تن�ص عليها ال�رشيعة الإ�سالمية
والتي تدخل يف نطاق التعزير ف�إن �سلطة ويل الأمر لي�ست مطلقة ،بل مقيدة باملقا�صد
العامة لل�رشيعة الإ�سالمية وغاياتها ،والتعزير عقوبة �أ�صلية بالن�سبة للجرائم غري املحددة،
وعقوبة بديلة للجرائم التي يتعذر �إقامة احلد �أو الق�صا�ص فيها ل�سبب ما كالعفو� ،أو لعدم
�إ�ستيفاء ال�رشوط الالزمة لإقامة احلد �أو الق�صا�ص( ،)364وجرائم التعازير منها ما يقع على
حق اهلل تعاىل ،ومنها ما يقع على حق للفرد ،ف�إذا كانت الأوىل ف�إن الأ�صل فيها عدم جواز
العفو ( ،)365و�إن كان يجوز لويل الأمر �أن يعفو عنها وفق ًا ملقت�ضيات ال�صالح العام ،كما
جتوز ال�شفاعة – الو�ساطة – فيها ،ويف ذلك يقول املاوردي (�إن تفرد التعزير بحق ال�سلطنة
وحكم التقومي ومل يتعلق بحق الآدمي جاز لويل الأمر �أن يراعي اال�صلح يف العفو �أو التعزير،
وجاز �أن ي�شفع فيه من �س�أل العفو عن الذنب) (.)366
ومثال ذلك جرائم منع الزكاة واقتناء اخلمر �أو بيعها� ،أو التحري�ض على �رشبه ،و�شهادة
الزور .. ،الخ .و�إذا كانت الثاين – �أي جرائم التعازير التي تقع على حق الفرد �أو بحقوق اهلل
تعاىل والعبد فيها �أغلب �أي تلك اجلرائم التي تقع �إعتداء على ج�سم الفرد �أو ماله فقد �أجاز
الفقهاء للمجني عليه العفو و ال�صلح والو�ساطة يف �أي مرحلة تكون عليها الدعوى وحتى
قبل التنفيذ �سواء مبقابل �أو دون مقابل( ،)367وبذلك تعد جرائم الق�صا�ص والدية والتعازير
ال �سيما املتعلقة بحقوق الأفراد املجال اخل�صيب لتطبيق الو�ساطة يف النظام اجلنائي
الإ�سالمي ،نظراً لقابلية هذه اجلرائم للعفو عنها ،وال�شفاعة فيها ،وال�صلح والو�ساطة ،بحيث
�أ�ضفت على هذا النظام مرونة تفتقدها� ،أو بالأحرى تعدمها النظم الو�ضعية(.)368
و�صفوة القول� : ...إن النظام اجلنائي الإ�سالمي �أخذ وعلى نطاق وا�سع مببد�أ الر�ضائية
ك�أ�سلوب لإنهاء النزاعات بني �أفراد املجتمع ،وذلك من خالل الو�ساطة وال�صلح والعفو
والدية ،حيث �أعطى لإرادة املجني عليه دوراً بارزاً يف حتديد م�صري الدعوى اجلنائية
ي�صل اىل درجة �إ�سقاط احلد �أو الق�صا�ص ،وقد ا�ستطاع امل�رشع الإ�سالمي من خالل هذه
اخلطة حتقيق �أهداف على غاية من الأهمية ،فمن ناحية ت�ؤدي هذه اخلطة ال�رسعة يف �إنهاء
النزعات اجلنائية التي تن�ش�أ بني الأفراد ،مما يحقق الردع بنوعية العام واخلا�ص ،ومن
ناحية �أخرى ف�إن الإهتمام الذي توليه هذه اخلطة مبا �أ�صاب املجني عليه من �أ�رضار نف�سية
ومادية جراء اجلرمية ،و�إعطاء �إرادته الدور الأكرب يف حتديد م�صري الدعوى اجلنائية ذلك
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الدور الذي ي�صل اىل درجة �إ�سقاط احلد �أو الق�صا�ص ،ومتكينة من �إقامة احلد �أو الق�صا�ص،
وت�شجيعه بنف�س الوقت على الت�صالح ي�ؤدي اىل �شفاء غيظ املجني عليه ،وا�ستئ�صال نوازع
الإنتقام لديه ،وهذا ي�ؤدي بدوره اىل تعزير الروابط الإجتماعية والق�ضاء على بذور التناق�ض
واالحقاد.
"املطلب السابع"
تقييم نظام الوساطة حلماية األحداث- :
متهيد وتقسيم:

�إن نظام الو�ساطة ب�صفة عامة لي�س جديداً على ال�ساحة القانونية ،بل �إنه قدمي قدم
الإن�سان ذاته ،فقد كان من �أول الو�سائل التي تو�صل �إليها الإن�سان حلل منازعاته ،وكتب
الفقه املتعلقة بتاريخ القانون خري �شاهد على ذلك ،ومل يعزف الإن�سان عن هذه الو�سيلة يف
ف�ض منازعاته �إال بعد ظهور الدولة(� ،)369إال �أن نظام الو�ساطة حلماية الأحداث وك�أي نظام
له معار�ضوه ،بيد �أن �أن�صاره �أكرث ،وذلك على التف�صيل االتي:
▪

▪الفرع الأول :الإنتقادات املوجهة لنظام الو�ساطة حلماية الأحداث.

▪

▪الفرع الثاين :مزايا نظام الو�ساطة حلماية الأحداث.

"الفرع األول"
اإلنتقادات املوجهة لنظام الوساطة حلماية األحداث- :

ي�ستند املنتقدون لهذا النظام �إىل حجج كثرية مبنزلة خماوف وتتبلور يف الآتي:
�1 .1إن امل�رشع مل يحدد اجلرائم التي يطبق ب�ش�أنها نظام الو�ساطة �أو ال�ضابط الذي يتبع
يف حتديدها ،ومع ذلك بالنظر للتطبيقات التي متت يت�ضح �أن جمال تطبيق نظام الو�ساطة
�إقت�رص على جرائم الإعتداء على الأموال ،وبع�ض جرائم الإعتداء على الأ�شخا�ص ،وب�صفة
خا�صة جرائم الأ�رسة ،و�إن كان الفقه �أعترب عدم و�ضع �ضابط لتحديد اجلرائم التي ميكن
تطبيق نظام الو�ساطة ب�ش�أنها مثرياً للأ�سف ،ولكن ميكن و�ضع معيار حمدد للجرائم ،وبذلك
تنتهي الإ�شكالية بالرغم من �أهميتها.
�2 .2إن نظام الو�ساطة يتعار�ض مع ال�ضمانات التقليدية للإجراءات اجلنائية ،وهي
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قرينة الرباءة حيث ي�شك يف مو�ضوعية املوافقة ال�صادرة من املتهم ب�إجراء الو�ساطة،
وكذلك مبد�أ تنا�سب الإجراء ،والذي قد يتعار�ض مع طبيعة العمل الإجرامي الطفيف ،ومبد�أ
امل�ساواة يف معاملة املجرمني ،حيث �أن ال�ضابط يف الإختيار وتطبيق النظام لي�س مبوحد
ولي�س بدقيق ،ويخ�شى الفقه �أن قبول املهم للو�ساطة قد كون مبني ًا على �أ�سا�س من اخلوف
من حتريك الدعوى اجلنائية ،و�سنكون حقيقة �أمام نوع من عقود الإذعان مع �إيجاد نوع
من التفاو�ض يف امل�سائل اجلنائية( .)370و�أن الو�ساطة حلماية الأحداث تع�صف باحلقوق
وال�ضمانات املقررة للمتهم يف الدعوى اجلنائية ال �سيما حق الدفاع وهذا القول غري �صحيح
على �إطالقه ،فاجلانح ميلك قبول �إجراء الو�ساطة �أو رف�ضه وفق ًا للم�صلحة ،ف�إذا كان واثق ًا
من براءته رف�ض �إجراء الو�ساطة حتى يتمكن من �إثباتها عن طريق الدعوى اجلنائية� ،أما �إذا
كان قد اقرتف اجلرمية ف�إن م�صلحته يف �إجراء الو�ساطة حيث ي�صل اىل الإتفاق عن طريق
التفاو�ض املبا�رش �أو غري املبا�رش مع املجني عليه ،لتعوي�ضه عن ال�رضر الذي حلقه من
جراء فعلته� ،أما �إهدار حق الدفاع ف�إنه قول مردود عليه ،لأن الو�سيط يبلغ الطرفني بحقهم
يف توكيل حمام يت�سعني به يف �إجراءات الو�ساطة ،و�أنها خا�ضعة لرقابة النيابة العامة يف
�إطار �سيا�سة الدعوى اجلنائية(.)371
�3 .3إن الو�ساطة حلماية الأحداث متثل افتئات ًا على ال�سلطة الق�ضائية ،و�إن الو�ساطة تعد
�شك ًال من خ�صخ�صة الدعوى اجلنائية ،وهي بهذا ال�شكل قد تتطاول على الوظيفة الق�ضائية
لق�ضاة احلكم� ،إذ �أنها ت�سمح بدخول �أطراف جدد حلل النزاع غري م�ؤهلني قانوناً ،و�إن
الو�ساطة حلماية الأحداث يحيطها �شبهة عدم الد�ستورية خلروجها على مبد�أ الف�صل بني
ال�سلطات واخت�صا�ص ال�سلطة الق�ضائية وحدها دون غريها بتوقيع العقوبة(� ،)372إن هذا
القول تنق�صه الدقة ذلك �أن الو�ساطة حلماية الأحداث جتري حتت �إ�رشاف امل�ؤ�س�سة الق�ضائية
�سواء النيابة العامة �أو رئي�س املحكمة ،فهي التي تر�سل ملفات الق�ضايا التي ترى معاجلتها
مبعرفة الو�سطاء ،وعلى �ضوء التقدير يكون ت�رصف امل�ؤ�س�سة الق�ضائية ،وله مطلق احلرية
يف قبول التقرير من عدمه� ،أما الو�سطاء يف معظم القوانني املقارنة فهم م�ؤهلون ومن
اجلائز �أن يكون ق�ضاة �سابقني �أو �أ�صحاب املكانة العلمية والقانونية ،مع تقدمي دورات
تدريبية لت�أهيلهم لهذه املهمة.
�4 .4إن الو�ساطة حلماية الأحداث و�سيلة لإطالة �أمد النزاع ،نظراً لأنها ت�ستغرق مدة
لي�ست بالق�صرية للو�صول اىل �إتفاق بني �أطراف النزاع ،ثم يخول امل�رشع بعذ ذلك للم�ؤ�س�سة
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الق�ضائية �سلطة تقديرها هذا النزاع ،ف�إن هذا القول �إن �صدق يف جانب ف�إنه ال ي�صدق
يف الآخر ،فرقابة امل�ؤ�س�سة الق�ضائية على مثل هذا الإتفاق �رضورية ،فتقدير ما �إذا كان
املجني عليه ح�صل على التعوي�ض العادل ،و�إن اجلاين قد مت ت�أهيله للتعاي�ش الإجتماعي
هو املعيار� .أنه ومما ال �شك فيه يوجد تداخل ت�رشيعي يف جمال تطبيق هذا النظام من حيث
حمل اجلرائم حمل التطبيق مع نظام الأمر اجلنائي ونظام الت�سوية اجلنائية.

"الفرع الثاني"
مزايا نظام الوساطة حلماية األحداث- :

لقد اجته الفقه يف جميع النظم املقارنة اىل ت�أييد نظام الو�ساطة حلماية الأحداث ،ملا
يوفره من مزايا وفوائده ب�إعتباره و�سيلة لإنهاء املنازعات اجلنائية ،وميكن �إجمالها يف
الآتي:
�1 .1إن الو�ساطة �صورة من العدالة التي تقوم على التفاو�ض للو�صول لتعوي�ض عادل
يف �ضوء ال�رضر املرتتب على اجلرمية وم�س�ؤولية اجلاين مع الرغبة يف تخفيف رد الفعل
اجلنائي ،ولذلك �أعاد نظام الو�ساطة للمجني عليه دوره يف حتقيق العدالة اجلنائية ،حيث
�إنه باملوافقة مينح للمتهم فر�صة �أن ي�ساحمه املجني عليه( ،)373والتجربة �أثبتت �أن
املجني عليه بعد الو�ساطة يكون �أقل حقداً على مرتكب اجلرمية ،وينتهي الإ�ضطراب الناجم
عنها ،الأمر الذي ي�ؤدي اىل �إعادة الت�آلف الإجتماعي(.)374
2 .2الإ�سهام يف عالج �أزمة العدالة اجلنائية والتخفيف عن كاهل الق�ضاء� ،إذ مبوجب
هذا النظام تتخل�ص �أجهزة التحقيق واحلكم من �أعداد �ضخمة من الق�ضايا اجلنائية الب�سيطة
�أو قليلة الأهمية التي تثقل كاهلها ،وتتفرغ من ثم للق�ضايا املهمة التي تتطلب وقت ًا وجهداً
كبريين( ،)375وهي بال �شك جديرة وفعالة و�رسيعة بدل الإنتظار �شهوراً عديدة �أو �سنوات
للح�صول على حكم ق�ضائي(.)376
�3 .3إن الو�ساطة حلماية الأحداث لي�س بدي ًال عن الدعوى اجلنائية فح�سب ،و�إمنا تعد
بدي ًال لتطبيق العقوبات ال�سالبة للحرية والعقوبات البديلة التي �أثبتت ف�شلها يف مواجهة
ظاهرة الإجرام الب�سيط ،ومل يعد العنف هو ال�صورة الوحيدة املقررة ملواجهة العنف
الإجرامي( ،)377ولذلك متتد الو�ساطة لت�سهم يف م�ساعدة امل�ؤ�س�سات العقابية يف النهو�ض
من عرثتها الناجتة عن زيادة عدد النزالء ،مما �أثقل كاهلها و�أعجزها عن القيام بدورها
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الإ�صالحي والتهذيبي(.)378
4 .4الو�ساطة و�سيلة ر�ضائية حلل املنازعات اجلنائية وال ت�شكل �إعتداء على احلرية
الفردية ،و�إمنا جتنب اجلاين و�صمة الإدانة ،نظراً لعدم ت�سجيل اجلرمية التي عوجلت عن
طريقها يف �صحيفة ال�سوابق ،ولأن احلل يتم تنفيذه غالب ًا دون �صعوبات ،لأنه نابع من
ر�ضا الطرفني(.)379
وجممل القول �إذن� :أن الو�ساطة حلماية الأحداث �إجراء يدخل يف منظومة احللول
الر�ضائية للمنازعات يف قانون الإجراءات اجلزائية ،نظراً ملا يتمتع به من نظام قانوين
جنائي يجعله مميزاً عن غريه من الإجراءات التوفيقية التي د�أبنا عليها يف حل املنازعات
اجلنائية� ،أو حتى املنازعات املدنية(.)380
" املطلب الثامن"
" الوساطة حلماية األحداث يف النظم القانونية املقارنة "
متهيد وتقسيم:

بال �شك انه كانت لتجارب بع�ض الدول اثرها يف انت�شار انظمة العدالة الت�صاحلية
(الو�ساطة)  ،فعلي �سبيل املثال جند انه يف عام  1970قام معهد التوفيق وحل املنازعات
يف الواليات املتحدة الأمريكية بت�شغيل ( )53متطوع ًا يف مركز لتطوير برامج حملية
للتوفيق بني اخل�صوم وحل الق�ضايا خارج نظام العدالة اجلزائية ،وقد ا�ستقبل املركز خالل
العام االول ( )1600حالة ،و�رسعان ما انت�رشت مثل هذه املراكز لرتفع عدد احلاالت
التي مت الف�صل فيها �إىل ( )33000ق�ضية يف عام  .1983ويف كندا كانت االنطالقة
حيث بد�أ تطبيق العدالة الت�صاحلية (الو�ساطة) و�سط
يف مقاطعة يوكون عام 1974
ُ
ال�سكان الأ�صليني  Aboriginalثم نقلت التجربة �إىل مقاطعة �أونتاريو عام  ،1976ب�إن�شاء
وتطوير برامج  ،VORPوتبع ذلك �إن�شاء مراكز للعدالة الت�صاحلية يف كل من مقاطعات
فكتوريا وبرت�ش كولومبيا ،عام  .1978ويف بريطانيا كانت البداية لتجربة نظام العدالة
الت�صاحلية (الو�ساطة) عام  1990ب�إطالق م�رشوع ديغون وحماكم �أحداث �أك�سرت ،غري
التطبيق الفعلي كان يف عام  1996ب�إن�شاء مركز نيوهام خلدمات العدالة الت�صاحلية
(الو�ساطة)  .Newham Community Mediation Serviceويف �أملانيا ظهر نظام العدالة
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الت�صاحلية (الو�ساطة) عام  ،1992يف �سياق تطبيق عقوبات الغرامة والتعوي�ض التي بد�أت
تطبقها املحاكم اجلزائية كعقوبات بديلة لل�سجن تفادي ًا الزدحام ال�سجون ،وجد االجتاه
التوفيقي يف العقوبات املالية قبو ًال لدى الأطراف املتنازعة مما �شجع على التو�سع يف
تطوير برامج العدالة الت�صاحلية (الو�ساطة)  )381( .و�سنتناول يف هذا املطلب – مب�شئية
اهلل تعاىل  -عر�ضبع�ض �صور العدالة الت�صاحلية (الو�ساطة) يف الأنظمة القانونية املقارنة
�سواء االجنبية او العربية ،و�سيكون – مب�شيئة اهلل تعاىل – تركيزنا علي منوذج الو�ساطة
حلماية الأحداث لتبني امل�رشع الفل�سطيني لهذا النموذج من العدالة الت�صاحلية (الو�ساطة)
يف م�رشوع قانون االحداث اجلانحني ل�سنة  ،2014مع االخذ بعني االعتبار ب�أن نظام
الو�ساطة يطبق �سواء علي البالغني او االحداث و�سيكون ذلك فى فرعني علي النحو التايل:

"الفرع االول"
الوساطة حلماية األحداث يف الدول العربية

تق�سيم:
�سنتناول مب�شيئة اهلل � -صور الو�ساطة حلماية الأحداث لالحداث ك�أحد انظمة العدالة
الت�صاحلية يف بع�ض الدول العربية يف كل من االردن ،وتون�س ،واملغرب ،واجلزائر ،وذلك
يف اربعة بنودعلي الوجة التايل:
♦

♦�أوالً :نظام الو�ساطة يف الأردن:

لقد خطت اململكة الأردنية الها�شمية خطوة جيدة نحو تبني نظام العدالة الت�صاحلية
للأحداث وذلك بتبني نظام الو�ساطة او الت�سوية اجلزائية ،وذلك وفقا للمادتني ( 13و )14
من قانون الأحداث رقم  32ل�سنة  2014اجلديد املن�شور على ال�صفحة  6371من عدد
اجلريدة الر�سمية رقم  5310بتاريخ 2014 /11 /2م .حيث جاءت ن�ص املادة ( )13من
القانون اجلديد علي الوجة التايل" :
 تتوىل �رشطة الأحداث ت�سوية النزاعات يف املخالفات واجلنح التي ال تزيد عقوبتها
عن �سنتني مبوافقة �أطراف النزاع على الت�سوية وذلك يف اجلرائم التي يتوقف النظر فيها
على �شكوى املت�رضر.
 �إذا مل تتم الت�سوية املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة تتوىل املحكمة
املخت�صة ت�سوية النزاع وفق �أحكام هذا القانون.
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 لقا�ضي ت�سوية النزاع �أن يجري الت�سوية بنف�سه �أو �إحالتها اىل �أي جهة �أو �أي �شخ�ص
م�شهود له ب�إ�صالح ذات البني يعتمدها الوزير وفق ًا لنظام ي�صدر لهذه الغاية" .
كما جاء يف ن�ص املادة ( )14من ذات القانون �أنه:
 تعترب �إجراءات ت�سوية النزاع �رسية وال يجوز الإحتجاج بها �أو مبا مت فيها من
تنازالت من �أطراف النزاع �أمام �أي حمكمة �أو �أي جهة كانت.
 ال يجوز توقيف احلدث �أثناء مرحلة الت�سوية.
 لأطراف النزاع ويف �أي مرحلة من مراحل �إجراء الت�سوية الطلب من اجلهة التي
تتوالها �إحالة النزاع �إىل املحكمة املخت�صة على �أن يتم ذلك من خالل قا�ضي ت�سوية
النزاع" .
وبذلك يالحظ �أن امل�رشع الأردين ووفق ًا للقانون اجلديد �أخذ مبا يلي من �أ�س�س لنظام
الو�ساطة او الت�سوية اجلزائية كما يلي:
1 .1تبني نظام الو�ساطة �أو الت�سوية اجلزائية وذلك يف مواد املخالفات واجلنح التي ال
تزيد عقوبتها عن �سنتني.
2 .2يجب موافقة جميع الأطراف النزع من احلدث �أو وليه ،واملت�رضر من اجلرمية �إذا
كان هناك مت�رضروذلك يف اجلرائم التي يتوقف النظر فيها على �شكوى املت�رضر ،وبالطبع
موافقة ال�رشطة �أو املحكمة علي �إجراء الت�سوية.
3 .3تتوىل �رشطة الأحداث �أو املحكمة عند نظر الق�ضية عر�ض الت�سوية �أو الو�ساطة
بنف�سه �أو �إحالتها �إىل و�سيط معتمد من قبل وزير ال�ش�ؤون الإجتماعية �أو جهة معرتف بها.
4 .4ال يجوز توقيف احلدث �أثناء مرحلة الت�سوية.
5 .5تكون �إجراءات الت�سوية �رسية.
6 .6ال يجوز الإحتجاج مبا مت من تنازالت �أو �إعرتافات �أثناء الت�سوية �أمام املحكمة
حني ف�شل الت�سوية.
7 .7هناك قا�ضي خا�ص للت�سوية النزاع.
ولكن يالحظ �أن امل�رشع الأردين مل ين�ص �رصاحة على �إعرتاف احلدث حتى يتم اللجوء
اىل �إجراء الت�سوية ويا حبذا لو فعل ذلك �رصاحة.
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♦ثانياً :يف تون�س:

تعترب تون�س من �أوائل الدول العربي التي �أخذت بنظام الو�ساطة حلماية الأحداث يف
ق�ضايا الأحداث ،ف�أخذت بنظام الو�ساطة وذلك يف الباب الثالث املعنون "بالو�ساطة" من
قانون جملة الطفل ال�صادر بالقانون عدد  92ل�سنة  1995امل�ؤرخ يف 1995 /11 /9م
وذلك يف الف�صول ( 113و  114و  115و  116و  )117منه والتي جاءت ن�صها كالآتي:
 الف�صل :113
الو�ساطة الألية ترمي اىل �إبرام �صلح بني الطفل اجلانح ومن ميثله قانون ُا وبني
املت�رضر �أو من ينوبه �أو ورثته وتهدف اىل �إيقاف مفعول التتبعات اجلزائية �أو املحاكمة
�أو التنفيذ.
 الف�صل :114
ميكن �إجراء الو�ساطة يف كل وقت بداية من تاريخ �إقرتاف الفعلة �إىل تاريخ �إنتهاء
تنفيذ القرار امل�سلط على الطفل �سواء كان عقاب ًا جزائي ًا �أو و�سيلة وقائية.
 الف�صل :115
ال يجوز �إجراء الو�ساطة �إذا �إرتكب الطفل جناية.
 الف�صل :116
يرفع مطلب الو�ساطة من قبل الطفل اجلانح �أو من ينوبه �إىل مندوب حماية الطفولة
الذي ي�سعى اىل �إبرام �صلح بني الأطراف املعنية يدونه يف كتب مم�ضى ويرفعه �إىل اجلهة
الق�ضائية املخت�صة التي تعتمده وتك�سبه ال�صبغة التنفيذية ما مل يكن خم ًال بالنظام العام
�أو الأخالق احلميدة ،ويجوز لقا�ضي الأطفال مراجعة كتب ال�صلح مراعاة مل�صلحة الطفل
الف�ضلى.
 الف�صل :117
ال يخ�ضع كتب ال�صلح ملعلوم الت�سجيل �أو التانرب" .
ويالحظ على نظام الو�ساطة حلماية الأحداث للأحداث يف النظام القانوين التون�سي
الأ�س�س والقواعد التالية:
1 .1يجب موافقة جميع �أطراف الدعوى من احلدث �أو من ميثله واملت�رضر.
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�2 .2أن الإجراء الو�ساطة يتم منذ وقوع اجلرمية حتى نهاية تنفيذ العقوبة �أو التدبري.
3 .3يرتتب على جناح الو�ساطة �إنهاء الدعوى اجلزائية بحق احلدث.
�4 .4إن الو�ساطة تطبق يف املخالفات واجلنح دون اجلنايات.
5 .5ال ي�سجل ك�سابقة يف العود �أو يف �صحيفة ال�سوابق.
6 .6يتوىل مندوب حماية الطفولة �إجراء الو�ساطة.
7 .7يدون نتائج الو�ساطة يف كتاب موقع من الأطراف ويرفع اىل اجلهة املخت�صة
لإعتماده.
8 .8يجوز لقا�ضي الأطفال مراجعة كتاب امل�صاحلة ملراعاة امل�صلحة الطفل الف�ضلى
ويجوز له رف�ضه �إذا كان خم ًال بالنظام العام والإداب العامة.
ويالحظ �أن نظام الو�ساطة يف تون�س مل ين�ص اي�ضا على �إعرتاف احلدث اجلانح ،وما
م�صري من مت من �إجراءت يف حالة عدم جناح الو�ساطة.
♦

♦ثالثاً :يف املغرب:

ي�أخذ امل�رشع املغربي بنظام الت�صالح الزجري �سواء يف ق�ضايا البالغني �أو الأحداث
اجلانحني حيث جند وفق ًا للمادة  461من قانون امل�سطرة اجلنائية اجلديد ل�سنة ،2015
والواردة يف الكتاب الثالث :القواعد اخلا�صة بالأحداث حيث جاء يف عجز املادة املذكورة
�أنه" :حتيل النيابة العامة احلدث الذي يرتكب جرمية اىل قا�ضي الأحداث �أو امل�ست�شار
املكلف بالأحداث.
�إذا وجد مع احلدث م�ساهمون �أو م�شاركون ر�شداء ،وجب ف�صل ق�ضيتهم عن الق�ضية
املتعلقة باحلدث ،وتكون النيابة العامة ملف ًا خا�ص ًا للحدث حتيله اىل قا�ضي الأحداث �أو
اىل امل�ست�شار املكلف بالأحداث.
ميكن للنيابة العامة يف حالة �إرتكاب جنحة� ،إذا وافق احلدث ووليه القانوين وكذلك
�ضحية الفعل اجلرمي ،تطبيق م�سطرة ال�صلح املن�صو�ص عليها يف املادة  41من هذا
القانون.
ميكنها كذلك �أن تلتم�س بعد �إقامة الدعوى العمومية وقبل �صدور حكم نهائي يف
جوهر الق�ضية �إيقاف �سري الدعوى العمومية يف حالة �سحب ال�شكاية �أو تنازل املت�رضر،
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وميكن موا�صلة النظر يف الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة� ،إذا ظهرت عنا�رص
جديدة مت�س الدعوى العمومية مامل تكن قد �سقطت بالتقادم �أو ب�سبب �أخر" .
وبذلك �أدخل امل�رشع املغربي مبوجب التعديل على قانون امل�سطرة اجلنائية اجلديد
رقم  22 - 1ظهري� /3 ،أكتوبر ،2015 /يف املادة ( )41من امل�سطرة اجلنائية نظام
الت�صالح الزجري ،وذلك لعدة �أهداف ،منها �أنه يكون من دواعي �إ�ستتباب الأمن والطم�أنينة
باملجتمع ،وحتقيق ت�صالح بني طريف اخل�صومة املبا�رشين ،وهو ما ي�ؤدي �إىل جرب ال�رضر،
والق�ضاء على الفنت والإ�ضطرابات واحلد من النزاعات الإنتقامية لدى ال�ضحايا ( )382وقد
قيد هذا التدبري يف جرائم حمددة على �سبيل احل�رص تت�سم بكونها غري خطرة يعاقب عليها
ب�سنتني حب�س ًا �أو �أقل �أو بغرامة مالية ال يتجاوز حدها الأق�صى  5000درهم( ،)383وبذلك
جند �أن خطة امل�رشع املغربي تتفق مع نظائره يف ح�رص هذا الإجراء يف جرائم ب�سيطة
( )384وذلك كان هذا التعديل مبوجب املادة  41من قانون امل�سطرة اجلنائية �رضورياً،
حيث �إن املقت�ضيات القانونية التي توجب �أو جتيز �إعتماد امل�سطرة للت�صالح كثرية �سواء
تعلق بالأمر بقوانني ال�شكل �أو بقوانني املو�ضوع بدء بالقوانني اجلزائية وغريها ( )385ومما
هو جدير ذكره �أن امل�رشع املغربي �إ�ستعار قواعد مواد الت�صالح يف املادة  41من امل�سطرة
من املادة  41من قانون الإجراءات اجلزائية الفرن�سي مبوجب القانون رقم 99 - 515
ال�صادر ،يف  /23يونيو ،1999 /يف املادة  41من �إجراءات فرن�سي الفقرة  5منه ،حيث
�إ�ستعار الطابع الإختياري مل�سطرة الت�صالح ،و�سلطة النيابة العامة ب�ش�أنها� ،أو م�صادقة
املحكمة يف النهاية على مقرر الت�صالح ب�إ�ستثناء ما ن�ص عليه امل�رشع الفرن�سي من منح
طرف �أجنبي مبا�رشة م�سطرة الت�صالح ،وهو ما مل ت�أخذ به املادة  41م�سطرة مغربي(.)386
وبذلك جند �أن املادة  41من قانون امل�سطرة اجلنائية اجلديد �أكدت على دور النيابة
العامة يف الإ�رشاف على م�سطرة الت�صالح ،والطابع الإختياري ،ولي�س الإلزامي لل�صلح
وجعله من �إخت�صا�ص النيابة العامة ،وبذلك ف�إنه من حقه �إقرتاح الت�صالح وميكن للم�شتكي
�أو املت�رضر طلب الت�صالح من النيابة العامة وميكن للمتهم طلبه وبعد موافقة الأطراف
يحيل وكيل امللك (النيابة العامة) حم�رض الت�صالح اىل رئي�س املحكمة الإبتدائية �أو من
ينوب عنه للت�صديق عليه بح�ضور الأطراف بغرفة امل�شورة مبقت�ضى �أمر ق�ضائي ال يقبل �أي
طعن ،ويلزم ح�ضور الأطراف �أمام املحكمة للت�صديق على قرار الت�صالح (مقابل الت�صالح)
 ،وكذلك �أ�سندت للنيابة العامة مهمة ال�سهر على تنفيذ مقرر الت�صالح بعد م�صادقة عليه
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بغرفة امل�شورة ،ويرتتب عليه وقف الدعوى وفق ًا ل�رصيح املادة  41من ق .م .ج .وهو ما
ي�سمح للنيابة العامة بتحريك الدعوى ومتابعتها برغم مقرر الت�صالح مامل يطل التقادم
امل�سقط للجرمية مو�ضوع املقرر ال�صادر)387( .
ويالحظ على نظام الت�صالح الزجري يف الت�رشيع املغربي للأحداث ما يلي- :
1 .1يطبق يف جرائم اجلنح واملخالفات دون اجلنايات.
2 .2موافقة كافة �أطراف النزاع على الت�صالح.
3 .3يتم العر�ض الت�صالح من قبل النيابة العامة ،و�إذا �أحيلت الق�ضية للمحكمة وقبل
احلكم يتم �إيقاف الدعوى اجلزائية يف حالة التنازل عن ال�شكوى �أو تنازل املت�رضر عن
الدعوى.
4 .4يطبق �أحكام املادة ( )41من قانون امل�سطرة اجلنائية كما �أ�سلفنا �أعاله.
♦

♦رابعاً :الو�ساطة يف اجلزائر:

تعترب اجلزائر من �أوائل الدول التي �صادقت على الإتفاقية الدولية حلقوق الطفل يف
1992 /12 /19م مبوجب املر�سوم رقم  461 /92بت�رصيحات تف�سريية م�ست �أربعة
مواد ،كما �أنه ويف �سبتمرب � 2006صادقت اجلزائر على الربوتوكولني الأختيارين لإتفاقية
حقوق الطفل ،وبتاريخ 2015 /7 /15م �أ�صدر امل�رشع اجلزائري قانونه اجلديد املتعلق
بحماية الطفل مبوجب القانون رقم  12 - 15م�ؤرخ يف  28رم�ضان عام  1436املوافق
 2015 /12 /15م وما يعنينا يف هذا القانون تبنى امل�رشع اجلزائري لنظام الو�ساطة
اجلزائية لالحداث وذلك يف الف�صل الثالث من القانون من املواد � 110ص املادة 115
والتي جاءت ن�صو�صها على النحو التايل:
▪ ▪"املادة  :110ميكن �إجراء الو�ساطة يف كل وقت من تاريخ �إرتكاب الطفل للمخالفة
�أو اجلنحة وقبل حتريك الدعوى العمومية ال ميكن �إجراء الو�ساطة يف اجلنايات� ،إن اللجوء
اىل الو�ساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية �إبتداء من تاريخ �إ�صدار وكيل اجلمهورية ملقرر
�إجراء الو�ساطة.
▪ ▪املادة  :111يقوم وكيل اجلمهورية ب�إجراء الو�ساطة بنف�سه �أو يكلف بذلك �أحد
م�ساعديه �أو �أحد �ضباط ال�رشطة الق�ضائية تتم الو�ساطة بطلب من الطفل �أو ممثله ال�رشعي �أو
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حماميه �أو تلقائيا ً من قبل وكيل اجلمهورية� ،إذا قرر وكيل اجلمهورية اللجوء اىل الو�ساطة
ي�ستدعي الطفل وممثله ال�رشعي وال�ضحية �أو ذوي حقوقها وي�ستطلع ر�أي كل منهم.
▪ ▪املادة  :112يحرر �إتفاق الو�ساطة يف حم�رض يوقعه الو�سيط وبقية الأطراف وت�سلم
ن�سخه منه اىل كل طرف� ،إذا متت الو�ساطة من قبل �ضابط ال�رشطة الق�ضائية ،ف�إنه يتعني
عليه �أن يرفع حم�رض الو�ساطة اىل وكيل اجلمهورية لإعتماده بالت�أ�شري عليه.
▪ ▪املادة  :113يعترب حم�رض الو�ساطة الذي يت�ضمن تقدمي تعوي�ض لل�ضحية �أو ذوي
حقوقها �سنداً تنفيذي ًا وميهر بال�صيغة التنفيذية طبق ًا لأحكام قانون الإجراءات املدنية
والإدارية.
▪ ▪املادة  :114ميكن �أن يت�ضمن حم�رض الو�ساطة تعهد الطفل ،حتت �ضمان ممثله
ال�رشعي بتنفيذ �إلتزام واحد �أو �أكرث من الإلتزامات الأتية يف الأجل املحدد يف الإتفاق:
 �إجراء مراقبة طبية �أو اخل�ضوع لعالج.
 متابعة الدرا�سة �أو تكوين متخ�ص�ص.
 عدم الإت�صال ب�أي �شخ�ص قد ي�سهل عودة الطفل للإجرام.
 ي�سهر وكيل اجلمهورية على مراقبة تنفيذ الطفل هذه الإلتزامات.
▪ ▪املادة � :115إن تنفيذ حم�رض الو�ساطة ينهي املتابعة اجلزائية ،يف حالة عدم
تنفيذ الإلتزامات الو�ساطة يف الأجل املحدد يف الإتفاق يبادر وكيل اجلمهورية مبتابعة
الطفل" .
ويالحظ على نظام الو�ساطة حلماية الأحداثفي النظام القانوين اجلزائري ما يلي- :
�1 .1أن الو�ساطة تتم من تلقاء ذات وكيل اجلمهورية (وكيل النيابة العامة) �أو بطلب من
احلدث �أو ممثله ال�رشعي �أو حماميه وذلك قبل حتريك الدعوى اجلزائية.
2 .2تتم الو�ساطة عن طريق نائب اجلمهورية نف�سه �أو �أحد م�ساعديه �أو �أحد �ضباط
ال�رشطة الق�ضائية.
3 .3الو�ساطة جائزة فقط يف اجلنح واملخالفات دون اجلنايات.
�4 .4أن �إجراء الو�ساطة يقطع التقادم.
�5 .5أن متت الو�ساطة عن طريق ال�رشطة الق�ضائية يجب �أن تعر�ض على النيابة العامة.
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6 .6يف حالة جناح الو�ساطة يتم جتهيز حم�رض موقع من جميع الأطراف وحيث تنفيذ
الو�ساطة يتم حفظ الدعوى� ،أما يف حالة ف�شل الو�ساطة �أو عدم تنفيذ الو�ساطة يتم حتريك
الدعوى من قبل نائب اجلمهورية.
7 .7يتابع وكيل اجلمهورية تنفيذ بنود �إتفاق الو�ساطة.
8 .8يكون �إتفاق الو�ساطة تعهد احلدث اجلانح حتت �ضمان ممثله ال�رشعي بتنفيذ �إلتزام
واحد �أو �أكرث من الإلتزامات الأتية يف الأجل املحدد يف الإتفاق- :
 تعوي�ض املجنى عليه.
 �إجراء مراقبة طبية �أو اخل�ضوع لعالج.
 متابعة الدرا�سة �أو تكوين متخ�ص�ص.
 عدم الإت�صال ب�أي �شخ�ص قد ي�سهل عودة الطفل للإجرام.
و�صفوة القول ،ح�سنا فعل امل�رشع العربي بتبني نظام الو�ساطة حلماية الأحداث يف
ق�ضايا الأحداث اجلانحني ومراعاة مل�صلحة الطفل العربي الف�ضلي وان�سجاما مع املعايري
الدولية.

"الفرع الثاني"
الوساطة حلماية األحداث يف الدول األجنبية

�سنتناول نظام الو�ساطة فى الدول االجنبية �سواء تلك الدول التي تتبع النظام االجنلو
�أمريكى �أو النظام الالتيني يف كل من :فرن�سا ،وبلجيكا ،وفلندا ،واجنلرتا ،والواليات املتحدة
االمريكية ،واملانيا ،وكندا ،وذلك يف �سبعة بنود وذلك على الوجة التايل:
♦

♦�أوالً :نظام الو�ساطة يف فرن�سا:

ي�أخذ النظام القانوين الفرن�سى ب�أنظمة العدالة الت�صاحلية؛ وبخا�صة بنظام الو�ساطة
اجلزائية ،علما ب�أنه يف فرن�سا �أجريت التجربة الأوىل للعدالة الت�صاحلية عام  1992يف
منطقة ليون .حيث يطبق يف فرن�سا نظام الو�ساطة اجلزائية �سواء للبالغني �أو الأحداث.
و�سوف ن�ستعر�ض بع�ض �صور للو�ساطة يف فرن�سا ،باال�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض بع�ض جتارب
الو�ساطة يف بع�ض املدن الفرن�سية.
1 .1الو�ساطة اجلزائية للأحداث:
�أما بالن�سبة للأحداث اجلانحني ت�ستند تلك الو�ساطة اىل املادة  1 /12من الر�سوم
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رقم  45 - 174ال�صادر ،يف  2فرباير �سنة  ،1945حيث يعر�ض نائب اجلمهورية وق�ضاة
التحقيق واحلكم على القا�رص الإجراء الت�أهيلي بالرغم من �أن اجلرمية مل حتدث �رضراً للغري،
ولذلك ف�إن هذا النظام هو �إجراء ت�أهيلي وتعوي�ضي دون �أن يكون بالفعل ت�صالح بني اجلاين
واملتهم القا�رص ،وهو �صالح يف كل مراحل الدعوى اجلزائية وال ي�ؤدي اىل �إنق�ضاء الدعوى
اجلزائية فيقف �أثره عند جمرد �إثباته يف ملف الدعوى التي توا�صل �سريها برغم قبول
القا�رص ملا عر�ضه عليه نائب اجلمهورية من تدابري (.)388
2 .2الو�ساطة ال�رشطية:
يت�ضح من خالل التحقيقات والدرا�سات ،ب�أن ق�ضايا امل�شاجرة وال�شغب الب�سيط
واملنازعات العائلية ،حتى ولو كانت مقرتنة ب�إيذاء ،ف�إن ال�رشطة الفرن�سية متيل �إىل ترجيح
احلل الت�صاحلي حيث ت�ستخدم ال�رشطة �ألية دفرت الأحوال حلفظ الق�ضية بعد �إعتذار اجلاين
او تعوي�ض املجني عليه وتعهده بعدم التكرار وبذلك تعقد ال�رشطة �إتفاقيات بني اجلاين
واملجني عليه مبنية على الر�ضائية وبذلك ت�شتمل هذه الإتفاقيات اخلفية على �أمثلة م�ؤثرة
للر�ضائية وهكذا ي�صل رجل ال�رشطة عن طريق دفرت الأحوال اىل ت�سوية عدد من املنازعات
( .)389ونتيجة لهذه املمار�سات العملية لرجال ال�رشطة للو�ساطة� ،إنتاب �أع�ضاء النيابة
العامة يف باري�س حالة من الإ�شمئزاز لر�ؤيتهم لرجال ال�رشطة ،وقد حتولوا �إىل ق�ضاة
للدعوى اجلزائية ،ولذا طالبوهم بالتوقف عن الإدارة اخلفية لهذه الدعوى وبذلك �أ�صدر،
نيابة باري�س عام  1978توجيهات بذلك و�أر�سلت اىل خمتلف �أق�سام �رشطة باري�س وكان
رد فعل رجال ال�رشطة على هذه التوجيهات �أن تبنت ال�رشطة ملدة زمنية وجيزة �إ�سرتاتيجية
حديثة وقد متثلت هذه اال�سرتاتيجية يف نقل كل الق�ضايا وبدون متييز �إىل النائب العام،
بهدف �إثقال كاهل نيابة باري�س بامللفات وبعد يومني فقط فعندما توارى وكالء النيابة
خلف امللف فقد كان �إلزام ًا عليهم �أن يطالبوا رجال ال�رشطة ب�أن يكونوا على قدر من التعقل
و�أن ينتقوا الق�ضايا التي يتم �إحالتها وهكذا دعمت الية الت�صالح التي تبا�رشها ال�رشطة،
وكتب للر�ضائية البقاء على قيد احلياة ويف نهاية تاريخ هذا ال�رصاع �أ�ضفت ال�رشطة
الباري�سية طابع ال�رشعية على ممار�ستها اخلفية لأ�سلوب الو�ساطة)390( .
3 .3الو�ساطة التعلمية:
حيث ن�صت عليها املادة  12 /1من املر�سوم ال�صادر� ،سنة 1945م ،وهو �إجراء
ي�ستهدف ت�أهيل القا�رص ،وهو ما ال يتحقق بطبيعة احلال �إال بعد تعوي�ض املجني عليه عما
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�أ�صابه من �رضر ،وبذلك تكون طابعا ً تربويا ً وهو �إجراء متاح �أمام املحكمة� ،أو قا�ضي
التحقيق �أو النيابة العامة ،وهما �أحد اخليارات املتاحة لهم ،فالو�ساطة التعلمية لي�ست
و�ساطة جنائية باملعنى الدقيق.
♦

♦ثانيا :نظام الو�ساطة يف كندا- :

حيث يطبق يف كندا نظام الو�ساطة اجلزائية �سواء للبالغني �أو الأحداث ،وتعد كندا �أوىل
الدول التي �إجتهت �شطر النظم اجلزائية غري التقليدية يف حل املنازعات ،كما �أنها من �أوىل
الدول التي طبقت ال�سيا�سة اجلزائية اجلديدة التي تتجه نحو مزيد من الرعاية والإهتمام
بحقوق املجني عليه و و�سائل حمايتها ( )391حيث مرت كندا بتجربة وا�سعة يف �ش�أن
برامج التحويل عن النظم اجلزائية التقليدية ( .)392و�إذا كان القانون يلزم ال�رشطة ب�أن
تخطر النيابة ب�أي جرمية تبلغ �إليها �إال �أن هذه القاعدة الإجرائية ال تطبق على الإطالق
ب�صفة حرفية ،حيث تنهي ال�رشطة عددا كبرياُ من املنازعات عن طريق �آلية الو�ساطة ()393
وبخا�صة اجلرائم املوجودة يف الو�سط الإجتماعي وب�رشط ر�ضا جميع الأطراف باحلل
الر�ضائي والذي ظهرت الو�ساطة لأول مرة يف مدينة ك�شرت يف والية اوناريو� ،سنة 1974
( )394حيث �شهدت املدينة م�رشوعا للو�ساطة بني املجني عليه واجلاين ،وكان قد �إقرتحه
�أحد �ضباط املراقبة وبا�رشته جلنة مركزية تتكون من ممثلي �إدارة املراقبة ،وقد حددت
هذه اللجنة �أهداف امل�رشوع ،و�أهمها اجلمع بني املجني عليه واجلاين ،ويف حماولة للتوفيق
بينهما مع �إعادة ال�شيء �إىل �أ�صله ،وتو�سط طرف ثالث قادر على املعاونة يف التو�صل
اىل �إجراء الت�صالح بني �أطراف النزاع وكانت و�سيلة امل�رشوع هي التفاو�ض لذلك لزم �أن
تكون هناك مواجهة بني املجني عليه واجلاين وكانت التجارب العملية م�شجعة فقررت
اللجنة املركزية للم�رشوع �أن تطلب منحه من احلكومة التي وافقت على امل�رشوع ،وقد دخل
النظام دور التجربة الفعلية يف خريف �سنة  1975وحتى يونيه �سنة  ،1976وكانت معظم
الق�ضايا التي عر�ضت على امل�رشوع تنح�رص يف جرائم ب�سيطة ،كامل�رسقات قليلة الأهمية �أو
�إتالف متعمد �أو تعدي� ،أو تزوير� ،أو حيازة ب�ضائع م�رسوقة ،كما �أن للأفراد حرية يف �إجراء
ت�سوية النزاع وذلك دون جرب �أو �إكراه ( ،)395وهذا يتم بالطبع قبل �أن تعر�ض الق�ضية على
�سلطة احلكم ،ويف �ضوء هذه التجربة تبنى امل�رشع الكندي �سيا�سة جزائية جديدة يف حل
املنازعات الب�سيطة والتي ال متثل خطورة على املجتمع ،م�ؤداها �رضورة �إحتواء املجتمع
للم�شاكل ب�أن تقوم اجلماعات والأفراد مبعاجلة امل�شاكل ،بعيداً عن ال�رشطة ،ودون تدخل
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املحكمة لذلك يتعني على رجال ال�رشطة �أن يعر�ضوا النزاع على الأ�رسة� ،أو املجتمع قبل �أن
ت�سري يف الإجراءات الق�ضائية ،و�إذا ما و�صلت هذه املنازعات للنيابة فعليها قبل �أن ت�رشع
يف �إحالة النزاع �إىل املحكمة �أن تعر�ض النزاع على جهات الو�ساطة ،ون�ستطيع �أن نقول –
بحق � : -إن ال�سيا�سة اجلزائية يف كندا تتجه نحو التحول عن عدالة عقابية ،اىل تطبيق هذا
النموذج للو�ساطة ال يقت�رص على املنازعات اجلزائية( )396و�إمنا ي�شمل كذلك �أنواع ًا �أخرى
من النزاعات مثل تلك املتعلقة بقانون الأ�رسة(.)397
و�صفوة القول� :إن نظام الو�ساطة اجلزائية يف النظام الق�ضائي الكندي يتم حتت رقابة
النيابة العامة التي حتيله على برامج للو�ساطة حلل النزاع ،وهي من �أوائل الدول التي طبقت
هذا النظام.
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" املبحث الثالث "
تطبيق اجراء الوساطة يف فلسطني
وفق قانون محاية األحداث رقم  4لسنة .2016
متهيد وتقسيم:

ن�ص قانون حماية االحداث الطبق يف فل�سطني على نظام الو�ساطة ملا فيها من
حماية اجتاه االحداث وفق االتي:
الن�ص القانوين ذات العالقة- :
املادة ( )23من قرار بقانون رقم  4ل�سنة  2016ب�ش�أن حماية االحداث" - :
1 .1على نيابة الأحداث من تلقاء نف�سها وقبل حتريك الدعوى اجلزائية عر�ض الو�ساطة
يف جرائم اجلنح واملخالفات بني املجني عليه واحلدث ،وذلك مبوافقة احلدث �أو متويل
�أمره واملجني عليه �إذا بدا لنيابة الأحداث �أن من �ش�أن هذا الإجراء �إ�صالح ال�رضر احلا�صل
باملجني عليه� ،أو �إنهاء اال�ضطراب الذي �أحدثته اجلرمية� ،أو الإ�سهام يف ت�أهيل فاعله ،ولها
يف �سبيل ذلك اال�ستعانة ب�رشطة الأحداث �أو مبر�شد حماية الطفولة �أو �أحد الو�سطاء� ،رشيطة
اعرتاف احلدث بالواقعة املن�سوبة �إليه.
2 .2للحدث �أو متويل �أمره �أو حماميه طلب �إجراء الو�ساطة وفق ًا لأحكام هذه املادة.
3 .3يف حالة جناح الو�ساطة يتم حترير حم�رض بذلك ،موقع من جميع الأطراف وت�سلم
ن�سخة منه لكل طرف ،ويت�ضمن اتفاق الو�ساطة تعهد احلدث حتت �ضمان متويل �أمره بتنفيذ
التزام �أو �أكرث من االلتزامات املحددة يف حم�رض االتفاق ك�إ�صالح ال�رضر احلا�صل للمجني
عليه �أو �إجراء مراقبة طبية �أو اخل�ضوع لعالج �أو حتى عدم االت�صال مع �أي �شخ�ص �أو منعه
من ارتياد �أماكن حمددة قد ت�سهل عودة احلدث للإجرام� ،أو االتفاق على �إيقاع �إحدى التدابري
الواردة يف هذا القرار بقانون التي تتنا�سب مع ت�أهيله ما عدا تدبري الإيداع ،وذلك يف الأجل
املحدد يف االتفاق� ،رشيطة �أن ال تزيد تلك املدة عن (� )3سنوات ،وتتوىل �رشطة الأحداث
ومر�شد حماية الطفولة العمل على تنفيذ بنود اتفاق الو�ساطة حتت �إ�رشاف نيابة الأحداث.
4 .4يرتتب على تنفيذ اتفاق الو�ساطة انق�ضاء الدعوى اجلزائية ،وال �أثر لذلك على
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حقوق املت�رضر من اجلرمية يف رفع دعوى مدنية �أمام املحكمة املخت�صة ،ويف حال عدم
تنفيذ بنود الو�ساطة ،يتم ال�سري يف �إجراءات الدعوى اجلزائية مع الأخذ بعني االعتبار ما مت
تنفيذه من قبل احلدث ،وال يعتد باعرتاف احلدث �أثناء �إجراء الو�ساطة بعد �إحالته للمحكمة
املخت�صة.
5 .5يعترب �إجراء الو�ساطة قاطع ًا للتقادم ،ويراعى يف �إجرائها ال�رسعة املمكنة" .
ان للو�ساطة اجلزائية يف فل�سطني �آلية ق�أنونية ر�ضائية حلل النزاع بني �أطرافه �أو من
ينوب عنهم ق�أنون ًا من خالل الإجراءات املن�صو�ص عليها� ،أو بديل لإجراءات املحاكمة يقوم
من خالل �شخ�ص حمايد �أو اثن�أن �أو اكرث بحل النزاع والتو�صل اىل حل يقبله جميع االطراف
من خالل ابرام �إتفاقية و�ساطة وااللتزام بها ،قوامها هو مراعاة م�صلحة احلدث الف�ضلى
عندما نرى ب�أن طبيعة اجلرائم املرتكبة  -القابلة للو�ساطة  -لي�ست بذات اخلطورة التي
تتوفر يف باقي اجلرائم ،وقد ي�سمو بها حق املجني عليه على حق املجتمع ويف ذلك – �أي�ض ًا
 تغليب مل�صلحة احلدث والذي له دور يف قابلية �أنهاء النزاع عن طريق الو�ساطة ،الو�ساطةتختلف عن التنازل عن ال�شكوى ،اذ �أن الو�ساطة تت�ضمن وجود �إتفاقات وتعهدات وتنازالت
بني االطراف جلرب ال�رضر املادي �أو املعنوي ،وهي ت�أتي �ضمن �إجراءات و�رشوط وقيود
و�ضعها امل�رشع يف قانون االحداث ،تالها حمددات كال�رسية وعدم االحتجاج بها م�ستقبالً،
يف حني �أن التنازل عن ال�شكوى مفهوم �أخر ال يتخلله �إجراءات مثبته وميكن االحتجاج به
م�ستقبالً ،وال يثبت �أي حمتوى له �إال �أنه ي�شرتط �أن تكون �ضمن احلاالت امل�سموح بها يف
الق�أنون.

الوساطة يف التشريع الفلسطيين:
يف حالة وجود حدث اقرتف جرمية من نوع جنحة او خمالفة يتم عر�ض الو�ساطة
بني احلدث واملجني عليه من قبل النيابة العامة من تلقاء نف�سها قبل حتريك الدعوي
اجلزائية ،وكذلك يحق للحدث او وليه او حماميه ان يطلبوا اجراء الو�ساطة ،بعد جمع
املعلومات املطلوبة من قبل ال�رشطة عن طريق تعبئة البيانات الالزمة و�إ�ستكمال التحليل
و�إ�ستيفاء الوثائق املطلوبة وال مينع ذلك من ا�ستيفاء التحقيقات ،وتلتزم نيابة الأحداث
بعر�ض الو�ساطة على الطرفني من تلقاء نف�سها وتعر�ض الو�ساطة يف اجلنح واملخالفات
بني املجني عليه واحلدث مبوافقة احلدث �أو متويل �أمره او حماميه واملجني عليه ،ولها
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الإ�ستعانة مبر�شد حماية الطفولة او �رشطة االحداث �أو �أحد الو�سطاء لإمتام الو�ساطة -
الو�سطاء من وجهاء البلدة �أو ممن لهم مكانتهم يف املجتمع لإمتام الو�ساطة  -طاملا �أن
نيابة االحداث �إرت�أت �أن الو�ساطة من �ش�أنها �أن ت�صلح ال�رضر احلا�صل وتزيل �إ�ضطراب
حدث ب�سبب فعل احلدث� ،أو �أن �إجراء الو�ساطة بني الطرفني من �ش�أنها ت�أهيل و�إ�صالح
احلدث ،ولدي عر�ض الو�ساطة على الطرفني قد تنجح �أوال تنجح ،ويف حال جناح الو�ساطة
يتم �إتخاذ املقت�ضى القانوين ،ويف حال متت تقوم بتحرير حم�رض بذلك موقع من اجلميع
وي�سلم ن�سخة منه للجميع.
و يف حال جنحت الو�ساطة بني الطرفني يتم حترير حم�رض موقع من جميع الأطراف
يت�ضمن تعهد احلدث حتت �ضمان متويل �أمره بتنفيذ التزام �أو �أكرث من الإلتزامات املحددة
يف املح�رض ك�إ�صالح ال�رضر احلا�صل �أو �إجراء مراقبة طبية �أو اخل�ضوع لعالج �أو حتى عدم
الإت�صال مع �أي �شخ�ص �أو منعه من �إرتياد �أماكن حمددة �أو �أي تدبري �أخر يتنا�سب مع ت�أهيل
احلدث دون تدبريالإيداع.
يقوم مر�شد حماية الطفولة بتقدمي العون لنيابة االحداث لإمتام امل�صاحلة ويراقب
على تنفيذ بنود امل�صاحلة حتت ا�رشاف النيابة العامة ويعد تقارير املتابعة ويرفعها
للنيابة العامة املخت�صة بالأحداث.
حيث يتوىل املر�شد مهمة العمل على تنفيذ بنود �إتفاق الو�ساطة املوقع من جميع
الأطراف والذي يق�ضي بقيام احلدث ب�إلتزام من �ش�أنه �أن يجرب ال�رضر الذي حلق باملجنى
عليه ،ويجب اال تزيد مدة تنفيذ االتفاق عن � 3سنوات ،وبذلك يلتزم املر�شد ب�إعداد تقارير
للنيابة تو�ضح مدى الإلتزام الأطراف بتنفيذ بنود الإتفاق ،ويعد املر�شد منوذج تقرير متابعة
معب�أ ومقدم لنيابة الأحداث طوال مدة الإتفاق ،و بناء على تقارير املتابعة التي يرفعها
املر�شد يت�ضح مدى الإلتزام بالإتفاق ويف حال مت الإلتزام بكافة البنود يرتتب على ذلك
�إنق�ضاء الدعوى اجلزائية بقرار من النيابة العامة ،وال يعتد بها ك�سابقة يف العود وال ت�سجل
يف ال�سجل اجلنائي (�صحيفة احلالة اجلنائية)  ،وهذا دون �أن ي�ؤثر ذلك على حق املت�رضر
يف رفع الدعوى احلق املدين �أمام املحكمةاملدنية املخت�صة ،اما يف حال عدم تنفيذ احلدث
بنود الو�ساطة يتم ال�سري يف الدعوى اجلزائية مع مراعاة اجلزء الذي نفذه احلدث ،وال يعتد
باعرتاف احلدث �أثناء اجراء الو�ساطة ،والن�ص ين�ص �رصاحة على عدم االعتداد باعرتاف
احلدث اثناء حماكمة احلدث يف حال عدم جناح الو�ساطة �أو عدم تنفيذ بنود اتفاق الو�ساطة
والذى مت اثناء الو�ساطة ويف ذلك م�صلحة ف�ضلى للطفل اجلانح.
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ر�سم تو�ضيحي لعملية الو�ساطة

و�سوف نتناول مب�شيئة اهلل تعاىل هذا املطلب يف �أربعة مطالب وذلك على النحو
التايل:
▪

▪املطلب الأول :امل�صطلحات املتعلقة بعدالة الأحداث.

▪

▪املطلب الثاين :املبادئ العامة يف تطبيق وتف�سري �أحكام قانون حماية الأحداث.

▪

▪املطلب الثالث� :إجراءات الو�ساطة.

▪

▪املطلب الرابع :مناذج عملية لعملية الو�ساطة.
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"املطلب األول"
املصطلحات املتعلقة بعدالة األحداث
وحيث �أن العدالة اجلنائية التقليدية ،تركز على معاقبة اجلاين ومالحقته فقط دون
�أخذ الإعتبارات املتعلقة باملجتمع وال�ضحية ،بالإ�ضافة �إىل عدم حتقيق العدالة التقليدية
مفهوم الردع ب�شقيه  -العام واخلا�ص  -الأمر الذي �أ�صبحت معه احلاجة ملحة �إىل الأخذ
ب�أ�ساليب و�آليات جديدة عند التعامل مع الأحداث ،ومن �ضمن تلك الآليات "العدالة اجلنائية
الإ�صالحية للأحداث" مما يجعلنا كجهات اخت�صا�ص تعمل على �إنفاذ وتنفيذ قانون عدالة
الأحداث من و�ضع االطر القانونية امل�سرية يف �إمتام الو�ساطة املن�صو�ص عليها يف قانون
عدالة الأحداث.
و �سنداً ملا ورد يف قانون عدالة الأحداث النافذ والقوانني ذات ال�صلة والإتفاقيات
واملعاهدات الدولية املعنية بالأحداث يلزمنا و�ضع تعاريف كبع�ض امل�صطلحات واملفاهيم
املتعلقة بعدالة الأحداث- :
1 .1احلدث� :ضمن املفهوم الإجتماعي والنف�سي ،هو الإن�سان من حلظة والدته حتى
يتم ن�ضوجه الإجتماعي والنف�سي وتتكامل لديه عنا�رص الر�شد املتمثلة يف الإدراك التام
�أي معرفة الإن�سان لطبيعة و�صفه وعمله والقدرة على تكييف �سلوكه وت�رصفاته ،طبق ًا ملا
يحيط به من ظروف ومتطلبات الواقع الإجتماعي ،وح�سب التعريف القانوين هو :الذي �أمت
ال�سن التي حددها القانون للمالحقة اجلزائية ومل يتجاوز ال�سن التي حددها لبلوغ الر�شد،
لذا يكون احلدث من �سن  12حتى . 18
2 .2اجلنوح والإنحراف :يتمثل �إنحراف احلدث يف مظاهر ال�سلوك غري املتوافق مع
ال�سلوك الإجتماعي ال�سوي� ،أي ما ي�سمى بالإنحراف احلاد (اجلنائي) � ،أما �إذا كان الإنحراف
ي�شكل مظهر من مظاهر ال�سلوك ال�سيئ ،ف�إنه ي�سمى جنوح.
3 .3مراحل احلداثة :هي ادوار احلياة التي مير بها احلدث ،وتنح�رص يف دورين هما،
دور الطفولة قبل �سن املالحقة اجلزائية ودور احلدث ما بعد املالحقة اجلزائية وفق ما
ن�ص عليه القانون وهم الأطفال يف نزاع مع القانون� ،أي طفل يحال لل�سلطات املخت�صة
Page | 113

"العدالة التصاحلية لألحداث"
"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

د .أمحد براك

للإ�شتباه بانتهاكه للقانون �أو م�شاركته يف �سلوك غري �سوي �أو لإحتمال تورطه يف جرم ما.
4 .4العدالة اجلنائية للأحداث :هي الإجراءات التي تتناولها الت�رشيعات الوطنية،
وي�شمل ذلك الأعراف واملعايري والآليات وامل�ؤ�س�سات املعنية بالأحداث اجلانحني� ،أي هي
كل �إجراء قانوين يتم مبواجهة احلدث يف حالة �إحالته �إىل اجلهات املخت�صة لإتهامه بجرم
ما ،وهذا ما يطلق عليه اجلوانب التقليدية للعدالة اجلنائية اخلا�صة بالأحداث.
5 .5العدالة الإ�صالحية :هي الإجراءات والآليات التي تهدف �إىل جعل احلدث اجلانح
م�س�ؤو ًال عن �إ�صالح ال�رضر الذي �سببه اجلرم امل�سند �إليه ،والتي تهدف �إىل �إيجاد الطرق
التي ميكن من خاللها للحدث �أن يتعامل مع م�شاعر الذنب بطريقة �إيجابية ،كما تهدف �إىل
التعامل مع ال�ضحية واملجتمع بهدف �إ�رشاكهم يف حل النزاع� ،أي هي العدالة التي تركز على
�إعادة وت�أهيل ودمج احلدث اجلانح باملجتمع جمدداً ،وتتعامل مع ال�ضحية �أي�ض ًا من حيث
تعوي�ضه عن ال�رضر الذي حلق به وتعوي�ض املجتمع الذي حلق به نف�س ال�رضر.
6 .6اللقاءات الإ�صالحية :هي اللقاءات التي يجتمع فيها ال�ضحايا واملعتدون وغريهم
ممن لهم عالقة مبا�رشة باملو�ضوع ،من �أجل التحدث حول اجلرمية وال�رضر الذي ت�سببت
به وكيفية �إ�صالحه.
7 .7الو�ساطة :تتم بني ال�ضحية (احلدث) واملجني عليه املت�رضر وهي اللقاء الذي
ي�صف به املجني عليه ما وقع عليه من �إعتداء و�إثارة عليه ،ويف ذات ال�سياق ي�صف احلدث
وي�رشح ما قاموا به من �أفعال وال�سبب وراء ذلك ويجيب على �أية �أ�سئلة ،بوجود و�سيط بني
الطرفني من �أهل اخلربة واالخت�صا�ص وبالتايل �إمتام التوافق الت�صاحلي بينهما من خالل
املوافقة والر�ضا للطرفني وفق الأ�صول املقرة قانوناً.
�8 .8أجهزة العدالة اجلنائية و� /أو فريق الو�ساطة :هي الأجهزة الر�سمية التي تتعامل
مع احلدث اجلانح منذ حلظة ارتكاب اجلرم من اجهزة �رشطية ومراقب �سلوك و�أخ�صائي
�إجتماعي و�إخ�صائي نف�سي وطبيب �رشعي وحمقق ق�ضائي وقا�ضي وحمام ومتويل امر
احلدث ،وميكن �إدخال منظمات املجتمع املدين �ضمن هذا الإطار فيما يتعلق بربامج
التحويل وامل�ساعدة القانونية وتنفيذ برامج التدابري البديلة للعقوبات ال�سالبة للحرية �أو �أي
�شخ�ص من املجتمع املدين.
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"املطلب الثاني"
املبادئ العامة يف تطبيق وتفسري أحكام قانون محاية األحداث:
متهيد:

يحكم تطبيق قانون حماية الأحداث رقم  4ل�سنة  2016مبادئ �أ�سا�سية يتوجب على
كل جهة متعاملة بق�ضية احلدث اجلانح مراعاتها ل�ضمان تطبيق القانون بال�صيغة املثلى
التي حتقق الغاية املن�شودة من القانون وهي �إ�صالح احلدث وت�أهيله و�ضمان عدم تكراره
للجرمية و�إعادة �إدماجه يف جمتمعه و�أ�رسته وميكن تلخي�ص هذه املبادئ مبا يلي:
♦

♦�أوال :مراعاة امل�صلحة الف�ضلى للحدث:

يتمتع هذا املبد�أ ب�أهمية خا�صة كونه يعترب الفل�سفة العامة الأهم فيما يتعلق بالطفل
يف خالف مع القانون ،ويت�صدر املبادئ التي ن�صت عليها اتفاقية حقوق الطفل .وقد ورد
الن�ص عليه يف املادة الثالثة حيث ت�ضمنت الفقرة ( )1منه على �أنه " :يف جميع الإجراءات
التي تتعلق بالأطفال� ،سواء قامت بها م�ؤ�س�سات الرعاية الإجتماعية �أو اخلا�صة �أو املحاكم
�أو ال�سلطات الإدارية �أو الهيئات الت�رشيعية ،يوىل الإعتبار الأول مل�صالح الطفل الف�ضلى".
وا�ستناداً �إىل ما جاءت به االتفاقية ،يقع على عاتق العاملني بق�ضاء الأحداث عند
اتخاذ قرارات ت�ؤثر يف م�شاكل واحتياجات الأطفال ،واجب النظر �إىل م�صاحلهم على �أنها
الأكرث اهمية ،بينما م�صالح الوالدين �أو الدولة ،على �أهميتها ،ينبغي �أال ت�صبح اعتبارات
طاغية على ح�ساب م�صلحة الطفل.
ولتفعيل مبد�أ امل�صلحة الف�ضلى للطفل ،ال بد من التحقق من الظروف وال�رشوط التي
ي�ؤدي توفريها �أو مراعاتها �إىل حتقيق هذه امل�صلحة ،وهي :ظروف مناء منا�سبة للطفل،
والظروف ال�صحية املنا�سبة ،وا�ستمرارية وثبات الظروف املالئمة ،وتوفري الأمان للطفل.
كما ال بد من �أخذ م�صلحة الطفل الف�ضلى بعني الأعتباريف جميع مراحل النظام
الق�ضائي التي مير بها ،واتخاذ الإجراءات و الأحكام التي تتما�شى مع الطفل ،بح�سب حالته
وظروف وتغليبها على الأهداف التقليدية للعدالة ،من قمع وجزاء ،هي من قبيل �إعادة
الت�أهيل والعدالة الإ�صالحية لدى التعامل مع الأطفال اجلانحني.
وي�شكل مبد�أ امل�صلحة الف�ضلى للطفل �أحد الأ�س�س املحورية للحقوق املو�ضوعية
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املكفولة بالإتفاقية ,فهو مبثابة �ضمانة لإعطاء احلقوق املو�ضوعية ال�صيغة الأكرث مالئمة
للطفل  ,ففي كل حالة يتخذ فيها قرار قد مي�س �أي طفل ف�إن عملية �إتخاذ القرار ينبغي
�أن ت�أخذ باحل�سبان الآثار املحتملة �أو املمكنة للقرار على الطفل �إيجابية كانت �أم �سلبية,
ويجب �أن تعطى هذه الآثار االعتبار الأول يف وزن و تقييم امل�صالح املختلفة لأطراف
الدعوى ,مع الأخذ بعني الأعتبار �أن الطفل كائن �أن�ساين متطور.
وقد ن�ص القانون �رصاح ًة على مبد�أ امل�صلحة الف�ضلى للحدث ,ووجوب مراعاتها
يف كافة الإجراءات املتخذة بحقه (املادة  , )2مما يوجب على كافة اجلهات املتعاملة
مع احلدث �إيالء م�صلحة الطفل �أولوية و�أف�ضلية يف جميع الأحوال والظروف ,و�إعطاءه �أو
من ميثله احلق يف تقدير م�صلحته والتعبري عنها .وعلى الرغم من �أن القانون مل ي�ضع
معايري وا�ضحة لتحديد ما هو املق�صود مب�صلحة الطفل الف�ضلى �إال اننا ن�ستطيع القول� :أن
م�صلحة الطفل تتحقق ب�ضمان بقائه ومنائه وتطوره وكل ما يعرت�ض حتقيق هذا الهدف
ال ي�صب حتم ًا يف م�صلحته .وقد ن�ص القانون على وجوب مراعاة م�صلحة احلدث الف�ضلى،
وحمايته ،و�إ�صالحه ،وت�أهيله ،ورعايته عند تطبيق �أحكام القانون ،و�أوجب على املحكمة �أن
بناء على
تراعي هذا املبد�أ عند ا�صدار قراراتها ف�إلزمها ب�أن تراعي م�صلحة احلدث الف�ضلى ً
تقرير مراقب ال�سلوك والبينات املقدمة يف الق�ضية مبا يف ذلك احرتام حقوق احلدث و�سبل
�إ�صالحه و�إدماجه يف املجتمع .والعمل على �أَلن ال ت�ؤثر �أي تدابري �أو �إجراءات على التحاق
احلدث بالدرا�سة ،و�أوجب على جميع اجلهات املعنية اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان ذلك,
�إال �إذا ترتب على ذلك خطر على حياة احلدث .كما �أوجب على املحكمة �أن تعقد جل�ساتها يف
�أيام العطل الأ�سبوعية والر�سمية والفرتات امل�سائية �إذا اقت�ضت م�صلحة احلدث ذلك ,خالف ًا
للن�ص ال�سابق الذي كان يرتك للمحكمة �سلطة تقديرية يف عقد جل�ساتها يف �أيام العطل
الأ�سبوعية والر�سمية والفرتات امل�سائية و يف هذا التعديل مراعاة �أكرب مل�صلحة احلدث.

♦ ♦ثانياً :مراعاة �أحكام �أتفاقية حقوق الطفل واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق
الإن�سان:
تعد هذه اتفاقية حقوق الطفل الإطار القانوين العاملي الذي يهدف �إىل توفري حماية
للأطفال ،مهما كانت الظروف التي يعي�شون بها ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ل�ضمان
تنميتهم ب�شكل �صحي وطبيعي ،على ال�صعيد اجل�سمي ,والعقلي ,واخللقي ,والروحي
واالجتماعي دون �أي متييز ،ويف �إطار من احرتام احلرية والكرامة من خالل �إعالء قيمة
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مبد�أ امل�صلحة الف�ضلى للطفل يف كافة الإجراءات التي تتخذ بحقه ولأجله ,وهي تلزم الدول
امل�صادقة عليها ب�إدخال �إ�صالحات على قوانينها متكنها من التقيد بهذه احلقوق ،و حتدد
االتفاقية توجيهات معينة لكيفية معاملة الطفل الذي يخالف القانون كما ت�شكل �أداة مفيدة
لتطوير �أجهزة ق�ضاء الأحداث .حيث �أقرت اتفاقية حقوق الطفل املبادئ الرائدة ل�سيا�سة
�شاملة لق�ضاء الأحداث ،ففي �إدارة ق�ضاء الأحداث يتعني اتباع املبادئ العامة الواردة يف
املواد  12 - 6 - 3 - 2من اتفاقية حقوق الطفل� ،إ�ضاف ًة �إىل املبادئ الأ�سا�سية لق�ضاء
الأحداث املن�صو�ص عليها يف املادتني  37و  40من ذات االتفاقية.
كما ان الطفل ي�ستفيد حكما من كافة املواثيق و املهاهدات الدولية املتعلقة بحقوق
الإن�سان و ُتع ُّد املعاهدات م�صدراً هام ًا من م�صادر القانون الدويل العام ,و تتمتع بقوة
قانونية خا�صة على امل�ستوى الوطني وميكن تق�سيم املواثيق الدولية من حيث قوتها
االلزامية للدول �إىل نوعني:
 �أوالً :الإتفاقيات امللزمة للدول الأطراف :ومبوافقة الدولة على االلتزام (بت�صديقها
على االتفاقية �أو االن�ضمام �إليها)  ،تكون احلكومات الوطنية قد �ألزمت نف�سها بحماية
و�ضمان حقوق الأطفال ،ووافقت على حتمل م�س�ؤولية هذا االلتزام �أمام املجتمع الدويل.
 ثانياً :القوانني املعيارية �أو الإر�شادية :وعلى الرغم من �أن القواعد االر�شادية غري
ملزمة كقوة قانونية �إال �أنها تنطوي على نوع من االلتزام ال�سيا�سي والأخالقي وميكنها �أن
تلعب دوراً مهما يف تف�سري القوانني الداخلية وتطبيقها وتطويرها.
وميكن �إدماج اتفاقيات حقوق االن�سان الدولية و من �ضمنها املتعلقة بحقوق الأطفال
تلقائيا يف القانون املحلي بعد امل�صادقة عليهـــا كتعديل على القانون الداخلي �أو على �شكل
قانون داخلي جديد� .أما يف حال عدم �إدماج كافة �أحكام الأتفاقيات الدولية يف القانون
الداخلي مما يخلق فراغا ت�رشيعيا �أو يف حال تعار�ض �أحكام القانون الوطني مع الأتفاقية
الدولية ف�إنه ميكن ت�صور الإحتماالت الآتية:
�أن تكون االتفاقية قد �صدرت ب�صورة قانون جديد �أي �أن االتفاقية �أ�صبحت مبرتبة
القانون الداخلي وتخ�ضع لقواعد تنازع الن�صو�ص الداخلية وعلى �ضوء كون القانون اجلديد
يحمل �أحكام ًا خا�صة والحقة على القانون ال�سابق ف�إن قاعدة اخلا�ص يقيد العام ميكن
تطبيقها يف هذه احلالة.
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�أما يف حال عدم �صدور االتفاقية على �شكل قانون جديد لعدم عر�ضها على جمل�س
الأمة� ,أو ل�صدور قرار بالت�صديق عليها فقد�أجمع الفقه والق�ضاء لدى جميع دول العامل على
�سمو الإتفاقيات واملعاهدات الدولية على القوانني الداخلية ،و�أنه ال يجوز تطبيق �أحكام
�أي قانون داخلي يتعار�ض مع هذه الإتفاقيات واملعاهدات ،مما يجعل �أحكام الإتفاقية
واجبة التطبيق ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املادة ( )27من اتفاقية (فيينا) لقانون املعاهدات
لعام 1969م تن�ص على عدم جواز التم�سك بالقانون الوطني للإمتناع عن العمل ب�أحكام
االتفاقية الدولية.
♦

♦ثالثاً :مراعاة القواعد الأ�صولية يف تف�سري ن�صو�ص القانون:

و�أهم هذه القواعد �أن الأ�صل يف الأمور الإباحة فل�صاحب القرار احلق يف �أتخاذ اي
�إجراء مل ين�ص القانون على حظره �إذا كان ذلك الإجراء مب�صلحة املتهم .و�أن ت�رشيعات
الدولة الواحدة تقر�أ وحدة واحدة خا�صة �أحكام قانون الطفل .و�أن الن�ص اخلا�ص الذي يعطي
حالة الطفل خ�صو�صيته ويراعي و�ضعه اله�ش هو الأوىل بالتطبيق .و�أن تف�سري الن�ص يف
القانون يجب �أن يتوافق مع باقي ن�صو�ص القانون ب�أن يقر�أ �ضمن روح القانون و�أ�سبابه
املوجبة وحكمة الن�ص الت�رشيعي.
♦

♦رابعاً :مراعاة مبد�أ ال�رسية و توفري امل�ساعدة القانونية للطفل:

وتعد قاعدة ال�رسية يف حماكمة الأحداث من النظام العام لتعلقها ب�ضمانات املحاكمة
العادلة للحدث ،ويرتتب على خمالفتها بطالن �إجراءات املحاكمة ،جتنب ًا لو�صمة العار
التي قد تلحق بالطفل وذويه؛ وحتى ال يتعر�ض ال�صغار �إىل الوقوف �أمام اجلمهور مبظهر
املجرمني املتهمني مما قد ي�ؤثر يف نفو�سهم و�أخالقهم وي�شمل نطاق ال�رسية كذلك حظر ن�رش
�صورة احلدث �أو �إ�سمه �أو احلكم ال�صادر بحقه ,والن�ص على عقوبة من ينتهك هذا احلظر.
�أما يف �إطار امل�ساعدة القانونية ف�إن الإجراءات الق�ضائية ميكن ان تكون مربكة للغاية
ومن ال�صعب تطبيقها على الأطفال ،وخ�صو�ص ًا �إذا ما غابت امل�ساعدة املهنية القانونية عنه،
وعليه ف�إن امل�ساعدة القانونية يجب �أن توفر للأطفال و�سيلة لفهم الإجراءات القانونية،
وللدفاع عن حقوقهم ،و�إ�سماع �صوتهم ,وهي متثل عن�رصاً �رضوري ًا من �أجل الو�صول �إىل
عدالة للأطفال ،وبدون ذلك ،ف�إنه من ال�صعب ت�صور كيف ميكن احرتام حقوق الطفل حق ًا
امل�رشع الفل�سطيني على حق احلدث املتهم بانتهاك القانون يف
والوفاء بها؟ وعليه ن�ص
ِّ
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احل�صول على م�ساعدة قانونية جمانية ،يف اجلنح واجلنايات �أبتداءا من مرحلة التحقيق
الإبتدائي تتوىل ندبه النيابة العامة �أو املحكمة ح�سب الأحوال على نفقة الدولة يف حال مل
يقم متويل �أمر احلدث بتوكيل حمام له .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن قرار �أنتداب املحامي يعد
كافيا فال حاجة لتقدمي وكالة �أو دفع ر�سومها.
"املطلب الثالث"
إجراءات الوساطة:
نظمت املادة  23من القانون الأحكام املتعلقة الو�ساطة ك�أحد الإجراءات البديلة
للتقا�ضي يف ق�ضايا الأحداث �ضمن ما يعرف يف املعايري الدولية بالتحويل وميكن تعريف
التحويل ب�أنه :نقل دعوى الطفل يف نزاع مع القانون امل�رشوط من الق�ضاء اجلنائي و�إحالتها
يف �أحوال كثرية �إىل خدمات الدعم املجتمعي ،بعيدا عن الإجراءات الر�سمية بهدف جتنب
الآثار ال�سلبية التي تنجم عن الإجراءات الالحقة يف �أثناء �إجراءات التقا�ضي الر�سمية (مثل
و�صمة االدانة واحلكم بالعقوبة) .
ويجد �إجراء التحويل �أ�صوله يف قواعد طوكيو التي حددت مفهومه و �رشوطه .حيث
تن�ص تن�ص القاعدة اخلام�سة من قواعد طوكيو على انه (ينبغي عند االقت�ضاء ،ومبا ال
يتعار�ض مع النظام القانوين ،تخويل ال�رشطة �أو النيابة العامة �أو غريهما من الأجهزة
املعنية مبعاجلة الق�ضايا اجلنائية �سلطة �إ�سقاط الدعوى املقامة على اجلاين متى ر�أت �أن
ال�سري فيها غري �رضوري حلماية املجتمع �أو منع اجلرمية �أو تعزيز احرتام القانون وحقوق
أمرا منا�س ًبا� ،أو يف حتديد
املجني عليهم .ولأغرا�ض البت فيما �إذا كان �إ�سقاط الدعوى � ً
الإجراءات ،ينبغي ا�ستحداث جمموعة من املعايري الثابتة يف كل نظام قانوين .ويف الق�ضايا
الب�سيطة ،يجوز لوكيل النيابة �أن يفر�ض تدابري غري احتجازية ح�سب االقت�ضاء")
والو�ساطة بني ال�ضحية واملعتدي هي يف جوهرها عملية لت�سهيل التوا�صل بني
ال�ضحية واملعتدي بعد ارتكاب جرمية يتم خاللها مناق�شة احلقائق وامل�شاعر وت�صويب
الو�ضع .وتراعي هذه العملية التبعات االجتماعية للجرمية وتعطي ال�ضحية فر�صة للم�شاركة
يف حل النزاع الذي �سببته اجلرمية .وتهدف عملية التوا�صل هذه �إىل التو�صل �إىل اتفاق –
مب�ساعدة الو�سيط – ميكن �أن يكون اعتذاراً و� /أو تعوي�ض ًا مالي ًا و� /أو تعوي�ض ًا غري مبا�رش
تكبدها ال�ضحية.
للخ�سائر التي ّ
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ووفق ًا للمعايري الدولية يف التحويل ون�ص املادة  23من قانون حماية الأحداث ف�إنه
ي�شرتط ل�صحة �إجراء الو�ساطة ا�ستجماع ال�رشوط التالية:
♦ ♦�أوالً :وجود مربرات معقولة :فيمكن �أن تتم الإحالة �إىل �أنظمة العدالة الإ�صالحية
فقط عندما يعتقد  -وفق ًا ملربرات معقولة – �أن الطفل اقرتف خمالفة للقانون.
♦ ♦ثانياً :مراعاة حق ال�ضحية واجلاين يف الت�شاور مع م�ست�شار قانوين ب�ش�أن العملية
الت�صاحلية ،و�إعالم ذوي الطفل �أو الو�صي عليه بكافة الإجراءات التي �سيتم اتباعها و�أخذ
املوافقة منهم عليها.
♦ ♦ثالثاً :متكني �أطراف العالقة (اجلاين واملجني عليه) من الإطالع على طبيعة
العملية الت�صاحلية والنتائج التي ميكن ان ترتتب على قرارهم.
♦ ♦رابعاً :الر�ضائية و االعرتاف :فال يجوز ارغام ال�ضحية واجلاين على امل�شاركة يف
العملية الت�صاحلية �أو قبول نتائجها �أو دفعهم �إىل ذلك بو�سائل جمحفة.
♦ ♦خام�ساً :من حيث نتائج الإتفاقات النا�شئة عن برامج العدالة الت�صاحلية ،بحيث
يكون للناجت نف�س و�ضعية القرار �أو احلكم الق�ضائي ،و بحيث يحول الإتفاق دون املالحقة
الق�ضائية ب�ش�أن نف�س الوقائع.
♦ ♦�ساد�ساً :يجب �أن تتفق العدالة الإ�صالحية دائم ًا مع املتطلبات الأ�سا�سية حلقوق
الإن�سان عند تطبيق العدالة.
♦ ♦�سابعاً :ال�رسية :تتخذ ال�رسية هنا معنى يختلف عن معنى ال�رسية ك�ضمانة من
�ضمانات حماكمة االحداث .
♦ ♦ثامناً :مراعاة مبد�أ التنا�سب بحيث تكون �أنظمة العدالة الإ�صالحية من�صفة،
وت�ضمن �أن القرارات املتخذة متنا�سبة مع حجم ال�رضر احلا�صل ,و�أال تت�ضمن الإجراءات �أو
التدابري الناجتة عنها اية عقوبات بدنية �أو �أية معاملة غري �إن�سانية �أو مهينة.
امل�رشع الفل�سطيني �أخذ ب�إجراء الو�ساطة �أمام نيابة الأحداث �أي
وعلى الرغم من �أن
ِّ
قبل �إحالة الدعوى للق�ضاء  ,ف�إن لنيابة الأحداث �إجراء الو�ساطة من خالل �أع�ضائها كما ان
لها الأ�ستعانة ب�رشطة الأحداث �أو مبر�شد الطفولة �أو �أحد الو�سطاء للقيام ب�إجراءات الة�ساطة
حتت �إ�رشافها بحيث يرفع الو�سيط تقريرا بنتيجة و�ساطته للنيابة ويتوىل مر�شد احلماية �أو
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�رشطة الأحداث الأ�رشاف على تنفيذ احلدث لأتفاقية الو�ساطة حتت �إ�رشاف النيابة العامة.

�أما االجراءات العملية الجراء الو�ساطة من قبل الو�سيط فيمكن تلخي�صها
باخلطوات التالية:
♦

♦اخلطوة االوىل- :

يقوم الو�سيط ببناء �ألفة تبث الطم�أنينة واالرتياح يف نفو�س �أطراف النزاع وي�رشح لهم
القواعد الأ�سا�سية للعملية التي �سيتم بها التعامل مع هذا النزاع و يو�ضح ب�أن دور الو�سيط
هو لي�س اتخاذ قرار ما بالنايبة عن �أطراف النزاع ،و�إمنا م�ساعدة الأطراف على الو�صول �إىل
اتفاق مقبول لكال الطرفني .يبني الو�سيط �أنه� /أنها لن ينحاز �إىل جانب دون الآخر .كما يتم
ال�رسية التامة.
الت�أكيد على �ضمان ّ
♦

♦اخلطوة الثانية- :

يقوم كل طرف برواية ما ح�صل ،وال�شخ�ص الذي يرفع ال�شكوى هو الذي يقوم عادة
برواية جانبه /جانبها من الق�صة �أوالً .ال ي�سمح بوجود مقاطعة �أثناء احلديث .بعدئذ ي�رشح
الطرف الآخر روايته من الأحداث و احلقائق.
♦

♦اخلطوة الثالثة- :

يحاول الو�سيط حتديد احلقائق والق�ضايا املتفق عليها ،وحتديد احتياجات
املتخا�صمني .ويتم هذا با�ستماع كل جانب للجانب الآخر ،وتلخي�ص وجهات نظر كل طرف،
والت�أكد عما �إذا كانت هذه هي احلقائق والق�ضايا كما يفهمها كل طرف ،يطلب الو�سيط يف
بع�ض الأحيان من املتخا�صمني تلخي�ص وجهات نظرهم من اجل الت�أكد من فهمها
♦

♦اخلطوة الرابعة- :

يطلب الو�سيط �أن يفكر املتخا�صمون بحلول حمتملة للم�شكلة .ي�ضع الو�سيط قائمة
مبجموعة احللول املمكنة ومن ثم يطلب من كل فريق �رشح م�شاعره /م�شاعرها حول كل
حل ممكن.
♦

♦اخلطوة اخلام�سة- :

ا�ستناداً �إىل م�شاعر الأطراف يقوم الو�سيط مبراجعة احللول املمكنة ويحاول حتديد حل
ميكن لكال الطرفني االتفاق عليه.
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♦اخلطوة ال�ساد�سة- :

يطلب الو�سيط �أن يفكر املتخا�صمون بحلول حمتملة للم�شكلة .ي�ضع الو�سيط قائمة
مبجموعة احللول املمكنة ومن ثم يطلب من كل فريق �رشح م�شاعره /م�شاعرها حول كل
حل ممكن.
♦

♦اخلطوة ال�سابعة- :

ا�ستناداً �إىل م�شاعر الأطراف يقوم الو�سيط مبراجعة احللول املمكنة ويحاول حتديد حل
ميكن لكال الطرفني االتفاق عليه.
♦

♦اخلطوة الثامنة- :

ي�ساعد الو�سيط الأطراف يف الو�صول �إىل اتفاق ي�ستطيع كليهما التعاي�ش معه .يكون
االتفاق خطياً .ويناق�ش الأطراف كذلك ما �سيح�صل �إذا ف�شل �أي منهما يف التعاي�ش مع
االتفاق.
اجلهات املخولة بالوساطة ومتى يتم مباشرتها

1 .1ع�ضو نيابة الأحداث.
2 .2يلزم مببا�رشة الو�ساطة من قبل ع�ضو نيابة الأحداث يف حال تعر�ض احلدث لإتخاذ
�إجراءات قانونية بحقه ب�سبب ارتكاب �أفعال معاقب عليه قانوناً.
3 .3يلزم بعر�ض الو�ساطة قبل اتخاذ �أي �إجراء وقبل حتريك الدعوى اجلزائية وحتديداً
الإ�ستجواب.
اجلرمية اليت جيوز فيها اجراء الوساطة

جترى الو�ساطة يف جميع املخالفات و اجلنح املتعلقة بجرب ال�رضر للمجني عليه
وي�شمل الدعاوى اجلزائية التي يكون فيها احلق العام هو املت�رضر وعدم وجود جمني عليه.
تثبيت عرض الوساطة وإصدار القرارات املتعلقة بالوساطة

1 .1تثبيت �إجراء الو�ساطة وت�شكيل فريق الو�ساطة من اجلهة املخت�صة مبوجب �إجراء
خطي.
2 .2يتم فتح حم�رض و�ساطة و ي�سجل فيه التاريخ و ال�ساعة واحل�ضور ومبا�رشة عر�ض
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الو�ساطة وموافقة االطراف على الو�ساطة وتكون هذه املرحلة الأوىل يف تثبيت الو�ساطة
باملح�رض على ان يتم اكماله مبا يتم الحقاً.
3 .3ي�شكل فريق الو�ساطة مبوجب تكليف من ع�ضو نيابة الأحداث ويحدد فيه �أ�سماء
و�صفة كل منهم ،من الأجهزة الر�سمية التي تتعامل مع احلدث و متويل �أمره ،ويجوز �إدخال
منظمات املجتمع املدين �أو �أي �شخ�ص من املجتمع املدين يكون ح�ضوره �رضوري ًا لإمتام
الو�ساطة.
4 .4على ع�ضو نيابة الأحداث �أن يعر�ض كافة الأوراق والأطراف على فريق الو�ساطة
لغايات امتامها مع مراعاة املتابعة والإ�رشاف من ع�ضو نيابة الأحداث على كل ما يتم من
الفريق وت�صويب �أي �إجراء �أو تعديل �أي �إجراء �أو النظر ب�أي �أمر ملح للبت فيه خالل اللقاءات.
اعرتاف احلدث

من �أهم الإ�شرتاطات القانونية التي يجب اثباتها مبح�رض الو�ساطة و قبل �أي اتفاق
ان يعرتف احلدث مبا ارتكبه يف �سبيل اخراج �سلبيته من داخله اىل ايجابيته من خالل
اعرتافه ،حيث �إن �إقرار احلدث ب�إجراء الو�ساطة بحقه وامتامها مبوجب �إعرتاف ي�صدر عنه
ال ميكن التذرع به قانون ًا يف حال عدم �إمتام الو�ساطة كون ذلك ال يدخل �ضمن نطاق �صحة
الإعرتاف الوارد يف قانون الإجراءات اجلزائية رقم  3ل�سنة  2001و هذا ما ن�ص عليه
قانون حماية الأحداث يف املادة ( 23فقرة) .4
القواعد اليت حتكم اجراءات الوساطة

1 .1تت�صف اجراءات الو�ساطة بال�رسية.
2 .2ال يجوز الإحتجاج ب�إجراءات الو�ساطة �أو مبا مت فيها من تنازالت الأطراف �أمام
�آي حمكمة �أو جهة.
3 .3ال يجوز توقيف احلدث �أثناء مرحلة الو�ساطة.
4 .4احلفاظ على حقوق الأطراف يف اللجوء للتقا�ضي يف �أية مرحلة من مراحل
الو�ساطة ،وذلك بالطلب من اجلهة التي تتوالها وقف اجراءات الو�ساطة و�إحالة النزاع �إىل
املحكمة .
�5 .5أن ال يكون م�ضمون الو�ساطة خم ًال بالآداب العامة �أو بالنظام العام �أو مي�س
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مب�صلحة احلدث الف�ضلى.
األثار القانونية للوساطة

�1 .1أثر الو�ساطة على الدعوى اجلزائية يكون بانق�ضائها على �أن ي�شمل ذلك جميع
الوقائع وحيثيات الواقعة امل�سندة يف الدعوى للحدث وحتول من عدم االدعاء ب�أي تهمة
تدخل يف الواقعة التي مت فيها الو�ساطة.
2 .2يف حال تعرث �إجراء الو�ساطة ُتعاد مبا�رشة الإجراءات القانونية وفق القانون �ضمن
العدالة الإجرائية للأحداث واالجراءات العقابية اال�صالحية و�إبالغ املجني عليه بذلك.
3 .3نتائج الو�ساطة:
▪

▪النجاح :انق�ضاء الدعوى اجلزائية.

▪

▪الف�شل :مبا�رشة اجراءات التحقيق.

اإلجراءات العملية للوساطة

1 .1عر�ض الو�ساطة من قبل ع�ضو النيابة.
2 .2تقدمي طلب خطي من احلدث �أو متويل �أمره �أو حماميه.
3 .3تثبيت املوافقة بعر�ض الدعوى على الو�ساطة.
4 .4توقيع الأطراف على املح�رض.
5 .5تعيني لقاء للبدء بالو�ساطة بني �أطراف النزاع وتبليغهم بها.
6 .6الإجتماع ب�أطراف النزاع يف لقاء �أويل يعقد  للتداول يف مو�ضوع النزاع وحثهم
على ت�سويته ودي ًا وم�ساعدتهم يف ذلك.
7 .7املبا�رشة يف �إتخاذ �إجراءات جدية لغايات ت�سوية النزاع املطروح �أمام نيابة
الأحداث وحماولة �إنهاء النزاع وت�سويته مع مراعاة و�ضع احلدث وظروفه وحتقيق
م�صلحته  الف�ضلى.
8 .8تكون الو�ساطة بلقاء او عدة لقاءات بني الأطراف ب�رشط �أن تكون جميع حما�رض
الو�ساطة مت�صلة ببع�ضها البع�ض.
9 .9تثبيت نتيجة الو�ساطة �أو �أي اتفاق �آخر يتو�صل �إليه الأطراف يف حم�رض الو�ساطة
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او ف�شلها.
1010تنظيم حم�رض وفق اال�صول القانونية و مبا يتفق و ن�ص املادة ( )23من قرار
بقانون رقم ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن حماية االحداث.
1111يجوز �أن تتم الو�ساطة بني االطراف بالرتا�ضي يف جميع الأحوال على ان يتم
�إخ�ضاع احلدث للتدابري املقرة يف قانون حماية الأحداث مع مراعاة م�صلحة احلدث الف�ضلى
يف اتخاذ �أي اجراء �إ�صالحي �أو وقائي.
�1212أن يتم تنظيم تقرير مر�شد حماية الطفولة والإ�ستئنا�س به يف �إمتام الو�ساطة
وو�ضع ر�ؤية �إ�صالحية للحدث بالتزامن مع الو�ساطة التي مت امتامها.
1313يف حال قيام جهات الإخت�صا�ص املذكورة �أعاله بالو�ساطة ال يحول ذلك من
اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى املتعلقة بالواقعة املرتكبة مبعزل عن احلدث.
1414على متويل امر احلدث الوفاء ب�أي التزامات مادية يتم �إقرارها على احلدث فيما
يخ�ص جرب ال�رضر للمجني عليه.
1515بعد تنفيذ و امتام الو�ساطة يعر�ض الأمر على النائب العام �أو احد م�ساعديه مبوجب
مذكرة حفظ لإتخاذ املقت�ضى القانوين.
املطلب الرابع:
مناذج عملية لعملية الوساطة
و�سوف نتناول يف هذا املطلب ثالثة مناذج خمتلفة عن عمليات و�ساطة وذلك على
الوجه التايل- :
♦

♦منوذج عن حم�ضـر الو�ساطة من قبل النيابة العامة:

بتاريخ  2017 / /واملوافق  ------ال�ساعة  ------وا�ستناداً اىل ن�ص املادة
( )23بفقراتها من قرار بقانون ب�ش�أن حماية االحداث رقم ( )4ل�سنة  ،2016و بح�ضور نحن
ع�ضو نيابة الأحداث ومر�شد حماية الطفولة و  ------------------ومتويل
امر احلدث وكاتب ال�ضبط قررنا عر�ض الو�ساطة على الأطراف حتقيق ًا للعدالة و للم�صلحة
الف�ضلى للحدث ،وقد وافق احلدث ومتويل �أمره واملجني عليه على الو�ساطة ،و بعد �س�ؤال
احلدث  ------------عمره  ------وفق الوثيقة املرفقة للمح�رض ،وبعد افهمه
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بالواقعة املن�سوبه له بلغة ب�سيطة قريبه لفهمه من خالل اال�ستعانه مبر�شد حماية الطفولة
وفق اال�ستدالالت املعرو�ضه علينا يف نيابة االحداث اجاب:
--------------------------------------------وبعد االعرتاف ال�رصيح من قبل احلدث وبح�ضور متويل �أمره بو�رش ب�إجراءات
الو�ساطة القا�ضي بتعهد احلدث ومتويل �أمره �إ�صالح ال�رضر احلا�صل للمجني عليه و /او
اتخاذ اجراء لتدابري الواردة يف هذا القرار بقانون التي تتنا�سب مع ت�أهيله ما عدا تدبري
الإيداع على النحو الآتي -
_______________________________________________1 .1
_______________________________________________2 .2
وعلى �أن يتم تنفيذ ما �سبق ذكره يف مدة �أق�صاها  ------من تاريخه؛ وعلى
�أن تتوىل �رشطة حماية الأ�رسة والأحداث ومر�شد حماية الطفولة العمل على تنفيذ بنود
الو�ساطة هذا حتت �إ�رشافنا على ان يتم تزويدنا بتقرير من اجلهات املكلفة يت�ضمن تنفيذ
الو�ساطة لغايات انق�ضاء الدعوى اجلزائية ،ويف حال عدم تنفيذ بنود اتفاق الو�ساطة هذا
يتم ال�سري يف �إجراءات الدعوى اجلزائية �أ�صوالُ.
و مت التواقيع �أدناه و يحرر ن�سخه لالطراف

♦ ♦منوذج و�ساطة وجناحها للنيابة الأحداث الفل�سطينية :بتهمة الإيذاء وهي
تهمة (جنحوية) :
�إفادة ال�شاهد امل�شتكي /ع ع /بديا /مواليد  /1974عامل /حامل هوية رقم ()
 /وبع َد �أدائه الق�سم القانوين �أجاب� /أنني والد املجني عليه القا�رص �س واعرف املتهمني
الأحداث حيث قامو بالتهجم على ابني القا�رص و�رضبه وانني علمت بالواقعه من ابني
القا�رص وقد تلقى العالح الالزم من مركز بديا الطبي وهو بحالة �صحية جيدة وقد انهى
عالجه وانني ت�صاحلت مع اولياء امور املتهمني االحداث جميع ًا مبوجب �صك �صلح
ع�شائري وب�صفتي ويل امر املجني عليه القا�رص فانني ا�سقط حقي ال�شخ�صي عن املتهمني
الأحداث جميع ًا وال ارغب مبتابعه ال�شكوى نهائي ًا و�أقبل بالو�ساطة .وهذه �شهادتي تليت
عليه ف�صدقها بتوقيعه وتاريخه.
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�إفادة ال�شاهد امل�شتكي� /س د� /سلفيت /مواليد  /1972عامل /حامل هوية رقم () /
وبع َد �أدائه الق�سم القانوين �أجاب� /أنني والد املجني عليه القا�رص و�أعرف املتهمني االحداث
حيث قامو بالتهجم على ابني القا�رص و�رضبه و�أنني علمت بالواقعه من ابني القا�رص وقد
تلقى العالح الالزم من مركز بديا الطبي وهو بحالة �صحية جيدة وقد �أنهى عالجه وانني
ت�صاحلت مع اولياء امور املتهمني الأحداث جميع ًا مبوجب �صك �صلح ع�شائري وب�صفتي
ويل امر املجني عليه القا�رص فانني ا�سقط حقي ال�شخ�صي عن املتهمني االحداث جميع ًا وال
ارغب مبتابعه ال�شكوى نهائي ًا و�أقبل بالو�ساطة .وهذه �شهادتي تليت عليه ف�صدقها بتوقيعه
وتاريخه.
�إفادة املجني عليه القا�رص /ي ع /بديا /مواليد  /2001 /2 /10طالب يف ال�صف
العا�رش ،معطى هوية رقم () وبعد ادائه الق�سم القانوين �أفاد �أنني اعرف املتهمني االحداث
جميع ًا حيث انهم بتاريخ الواقعه  2017 /3 /9و�أثناء عودتي من املدر�سة �أنا واملجني
عليه القا�رص �أقدموا جميعا على التهجم علي و�رضبي على انحاء متفرقة من ج�سدي انا
واملجني عليه القا�رص (�أ) وكان بحوزة �أحدهم ع�صا و�آخر مو�س وقد ت�سببو يف ايذائي
وانني احت�صلت على تقرير طبي من مركز بديا الطبي يفيد بحالتي ال�صحية وهو املعرو�ض
امامي الآن وانهيت عالجي وت�صاحلت مع املتهمني االحداث ومع �أولياء �أمورهم وال �أرغب
مبتابعة ال�شكوى واقبل بالو�ساطة من قبلكم وهذه �شهادتي تليت عليه ف�صدقها بتوقيعه.
�إفادة املجني عليه القا�رص� /أ د /بديا /مواليد  /2001 /5 /3طالب يف ال�صف
العا�رش ،معطى هوية رقم () وبعد ادائه الق�سم القانوين افاد انني اعرف املتهمني االحداث
جميع ًا حيث انهم بتاريخ الواقعه  2017 /3 /9و�أثناء عودتي من املدر�سة �أنا واملجني
عليه القا�رص (ي) �أقدموا جميعا على التهجم علي و�رضبي على انحاء متفرقة من ج�سدي
انا واملجني عليه القا�رص (ي) وكان بحوزة �أحدهم ع�صا و�آخر مو�س وهنا تالحظ النيابة
العامة وجود �شا�ش طبي يف مقدمة ر�أ�س املجني عليه وقد ت�سببو يف ايذائي و�أنني احت�صلت
على تقرير طبي من مركز بديا الطبي يفيد بحالتي ال�صحية وهو املعرو�ض �أمامي االن
وانهيت عالجي وت�صاحلت مع املتهمني االحداث ومع �أولياء �أمورهم وال �أرغب مبتابعة
ال�شكوى و�أقبل بالو�ساطة من قبلكم وهذه �شهادتي تليت عليه ف�صدقها بتوقيعه.

حم�رض الو�ساطة من قِبل النيابة العامة
بتاريخ اليوم واملوافق  2017 /3 /13ال�ساعة الواحدة ظهرا وا�ستناداً �إىل ن�صو�ص
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املادة ( 23وفقراتها) من القرار بقانون رقم ( )4ل�سنة 2016م ب�ش�أن حماية الأحداث،
وبح�ضورنا نحن وكيل نيابة الأحداث ومر�شد حماية الطفولة /ح�سن �إ�سليم من وزارة
التنمية الإجتماعية و�أولياء امور االحداث ------------ /وكاتب ال�ضبط قررنا
وافق
عر�ض الو�ساطة على الأطراف حتقيق ًا للعدالة وللم�صلحة الف�ضلى للأحداث .وقد
َ
الأحداث و�أولياء امورهم واملجني عليه /ي ع /بديا /معطى هوية رقم () و�أ د /بديا/
معطى هوية رقم () على الو�ساطة ،وبع َد �س�ؤال احلدث االول /كرم  ------مواليد/
 /2002 /1 /15واحلدث الثاين /معني ...مواليد  /2001 /8 /25واحلدث الثالث/
معتز  / ------مواليد  /2000 /5 /5واحلدث الرابع مثابر  / ------مواليد /9
 /1999 /9و احلدث اخلام�س /كرم  ------ز /مواليد  /2001 /8 /21و احلدث
وفق الوثائق املرفقة للمح�رض
ال�ساد�س� /سيف  / ------مواليد َ 2001 /3 /21
(�صورة فوت�ستاتية عن هوياتهم ال�شخ�صية وملحق هوية اولياء االمور احلا�رضين معهم) ،
وبع َد �إفهامهم بالواقعة املن�سوبة �إليهم وهي االيذاء البليغ خالف ًا لأحكام املادة  333من
قانون العقوبات رقم  16ل�سنة  1960حول واقعة قيامهم باالعتداء بال�رضب على املجني
عليهم بتاريخ الواقعه وذلك بلغة ب�سيطة قريبة لفهمه من خالل اال�ستعانة مبر�شد حماية
وفق اال�ستدالالت املعرو�ضة علينا يف نيابة الأحداث �أجاب –
الطفولة َ
▪ ▪احلدث االول :احنا يوم امل�شكلة تهاجمنا على �أيهم ويزن و�رضبناهم النو كان يف
م�شكلة باالول واحنا نادمني على ايل عملناه وما رح نكررها.
▪ ▪احلدث الثاين :احنا يوم امل�شكلة تهاجمنا على �أيهم ويزن و�رضبناهم النو كان يف
م�شكلة باالول واحنا نادمني على ايل عملناه وما رح نكررها.
▪ ▪احلدث الثالث :احنا يوم امل�شكلة تهاجمنا على �أيهم ويزن و�رضبناهم النو كان يف
م�شكلة باالول واحنا نادمني على ايل عملناه وما رح نكررها.
▪ ▪احلدث الرابع :احنا يوم امل�شكلة تهاجمنا على �أيهم ويزن و�رضبناهم النو كان يف
م�شكلة باالول واحنا نادمني على ايل عملناه وما رح نكررها.
▪ ▪احلدث اخلام�س :احنا يوم امل�شكلة تهاجمنا على �أيهم ويزن و�رضبناهم النو كان
يف م�شكلة باالول واحنا نادمني على ايل عملناه وما رح نكررها.
▪

▪احلدث ال�ساد�س :احنا يوم امل�شكلة تهاجمنا على �أيهم ويزن و�رضبناهم النو كان
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يف م�شكلة باالول واحنا نادمني على ايل عملناه وما رح نكررها.

وبع َد االعرتاف ال�رصيح من قِبل الأحداث وبح�ضور �أولياء امورهم ُبو�رش ب�إجراءات
الو�ساطة مت�ضمنة- :
 �أو ًال  -تعهد احلدث ومتويل �أمره �إ�صالح ال�رضر احلا�صل للمجني عليه بالعالج و
دفع كافة التكليف و فواتري العالج املرفق مع املح�رض.
 ثاني ًا  -واتخاذ �إجراء التدابري الواردة يف القرار بقانون التي تتنا�سب مع ت�أهيله
ما عدا تدبري الإيداع على النحو الآتي� :أن يتم ت�سليم االحداث جميع ًا اىل اولياء الأمور
احلا�رضين معهم ح�سب ن�ص املادة  2 /36من القرار بقانون رقم ( )4ل�سنة 2016م ب�ش�أن
حماية الأحداث.
�سبق ذكره يف مدة �أق�صاها �ستة �شهور من
مدة التنفيذ - :وعلى �أن يتم تنفيذ ما َ
تاريخه.
اجلهة املكلف بالت�أكد من التنفيذ و امتام الو�ساطة - :وعلى �أن تتوىل �رشطة حماية
الأ�رسة والأحداث ومر�شد حماية الطفولة العمل على تنفيذ بنود الو�ساطة هذا حتت �إ�رشافنا
على �أن يتم تزويدنا بتقرير من اجلهات املكلّفة تت�ضمن تنفيذ الو�ساطة لغايات انق�ضاء
الدعوى اجلزائية ،ويف حال عدم تنفيذ بنود اتفاق الو�ساطة هذا يتم ال�سري يف �إجراءات
الدعوى اجلزائية �أ�صوالً.

مت التوقيع �أدناه و ُيحرّر ن�سخة للأطراف
و ّ

كاتب ال�ضبط		

		
مر�شد حماية الطفولة

			
احلدث

		
ويل �أمر احلدث

املجني عليه

وكيل نيابة الأحداث

وبعد ورود كتاب من اجلهة املكلفة بتنفيذ بنود الو�ساطة و امتامها ب�شكل قاطع
�صدرت مذكرة احلفظ �أدناه:
حيث �أنه بتاريخ الواقعة  2017 /3 /9ويف بلدة بديا /ق�ضاء �سلفيت ويف �ساعات
ُ
أقدم ا لأحداث( ------------ /وهو من مواليد )2002 /1 /15
الظهرية � َ
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و ( ------------وهو من مواليد  )2001 /8 /25و ( ------------وهو
من مواليد  )2000 /5 /5و ( ------------وهو من مواليد )1999 /9 /9
و ( ------------وهو من مواليد  )2001 /8 /21و ( ------------وهو
رصين ... /البالغ من العمر 16
من مواليد  )2001 /3 /21على �رضب املجني عليهما القا� َ
حيث ت ّهجموا عليهما بالأيدي والع�صي اخل�شبية
�سنة و .....البالغ من العمر � 16سنة �أي�ض ًا ُ
وت�سببوا ب�إيذائهما يف �أنحاء متفرقة من ج�سدهما �إثر خالف �سابق يبنهم ُنقل على �أثرها
ّ
كالهما �إىل مركز بديا الطبي لتلقي العالج الالزم واحت�صلَ كل منهما على تقرير طبي
وكان فعل الأحداث جرمية ُمعاقب عليها قانوناً.
بحالته ال�صحية،
َ

هذا؛ وقد قامت نيابة الأحداث (�سلفيت) بالإجراءات التحقيقية التالية- :
 بتاريخ  2017 /3 /13مت �سماع املجني عليه القا�رص� /أيهم /بديا /والذي �أك ّد
الواقعة املو�صوفة عاليه ،و�أنه بحالة �صحية جيدة وقد �أنهى عالجه بالكامل وت�صالح مع
دونت �أقواله
الأحداث و�أولياء �أمورهم وال يرغب مبتابعة ال�شكوى ويقبل بالو�ساطة ،وقد ّ
على ال�صفحة الأوىل.
 بتاريخ  2017 /3 /13مت �سماع املجني عليه القا�رص /يزن /بديا /والذي
�أك ّد الواقعة املو�صوفة عاليه ،و� ّأن الأحداث تهجموا عليه وعلى املجني عليه القا�رص/
�أيهم وقاموا ب�رضبهما �إال �أنه بحالة �صحية جيدة وقد �أنهى عالجه بالكامل وت�صالح مع
دونت �أقواله
الأحداث و�أولياء �أمورهم وال يرغب مبتابعة ال�شكوى ويقبل بالو�ساطة ،وقد ّ
على ال�صفحة الثانية.
 بتاريخ  2017 /3 /13مت �سماع ال�شاهد امل�شتكي� /سامي /بديا /وهو والد
املجني عليه القا�رص� /أيهم /والذي �أكد الواقعة املذكورة عاليه ،و�أنه ب�صفته ويل �أمر
املجني عليه القا�رص ف�إنه ُي�سقط حقه ال�شخ�صي عن جميع الأحداث ،ويقبل بالو�ساطة ،وقد
دونت �أقواله على ال�صفحة الثالثة.
ّ
 بتاريخ  2017 /3 /13مت �سماع ال�شاهد امل�شتكي /عودة /بديا /وهو والد
املجني عليه القا�رص /يزن /والذي �أكد الواقعة املذكورة عاليه ،و�أنه ب�صفته ويل �أمر
املجني عليه القا�رص ف�إنه ُي�سقط حقه ال�شخ�صي عن جميع الأحداث ،ويقبل بالو�ساطة ،وقد
دونت �أقواله على ال�صفحة الرابعة.
ّ
تقرر وعلى �ضوء ما ور َد على ل�سان املجني عليهما
 بتاريخ ّ 2017 /3 /13
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و�أولياء �أمورهما تفعيل ن�ص املادة ( )23من القرار بقانون رقم  4ل�سنة  2016واملتعلق
رصين
بحماية الأحداث وعر�ض الو�ساطة على جميع الأطراف مبا فيهم املجني عليهما القا� َ
مت توثيق ذلك مبوجب حم�رض وذلك بوجود
وامل�شتكيان والأحداث و�أولياء �أمورهم ،وقد ّ
مر�شد حماية الطفولة من وزارة التنمية االجتماعية ،بع َد �إفهام جميع الأطراف احلا�رضين
ب�أهميتها لغايات �إنهاء اخلالف الناجت عن اجلرمية املُرتكبة و�إ�صالح ال�رضر احلا�صل
بامل�شتكي ،وقد متت الو�ساطة بعدما مت اال�ستماع �إىل الأحداث والذين �أكدوا �إقدامهم على
فعلتهم امل ّتمثلة بجرم الإيذاء املعاقب عليه بحدود املادة ( )333من قانون العقوبات
رصين وامل�شتكيان ورغبتهم
رقم  16ل�سنة 1960م
َ
وكان ذلك بقبول املجني عليهما القا� َ
يف عدم متابعة الق�ضية التحقيقية و�إ�سقاطه للحق ال�شخ�صي عن الأحداث والتزام �أولياء
�أمورهم ب�رضورة تطبيق بنود الو�ساطة املُتفق عليها مبا فيها جرب ال�رضر وعدم تكرار مثل
هذه الأفعال من قِبل الأحداث املذكورين عاليه ،وقد مت تكليف اجلهات املخت�صة ب�رضورة
وكان ذلك على ال�صفحات
تزويدنا بتقرير يت�ضمن تنفيذ الو�ساطة على �أر�ض الواقع �أم ال،
َ
الثانية والثالثة.
تقرر وعلى �ضوء ما ور َد يف حم�رض عر�ض الو�ساطة
 بتاريخ ّ 2017 /3 /13
امل ّنظم من قِبلنا ت�سليم الأحداث املذكورين عاليه �إىل �أولياء �أمورهم وذلك ملدة �ست �شهور؛
وذلك عم ًال ب�أحكام املادتني ( )3 /23و ( )2 /36من القرار بقانون رقم  4ل�سنة 2016م
ب�ش�أن حماية الأحداث.
وعليه؛ وا�ستناداً للتحقيقات اجلارية لدينا .وبتطبيق ن�ص املادة ( )23من القرار
بقانون رقم  4ل�سنة  2016واملتعلق بحماية الأحداث ولتوافر �رشوط تطبيق نظام الو�ساطة
مت عر�ض الو�ساطة من قِبل
ح�سبما ور َد يف ذات املادة املرقومة عاليه لدى نيابة الأحداث ّ
الأخرية على �أطراف الق�ضية التحقيقية مبا فيهم املجني عليه (امل�شتكي) واحلدث وويل
متكن جميع الأطراف من
�أمره وذلك بح�ضور مر�شد حماية الطفولة وحمامي الدفاع ،وقد ّ
�إمتام الو�ساطة وجناحها ب�إ�رشاف �رشطة الأحداث ومر�شد حماية الطفولة ،لكل هذه الأ�سباب
وعم ًال ب�أحكام املادة ( )4 /23من القرار بقانون رقم  4ل�سنة  2016ف� ّإن تنفيذ اتفاق
الو�ساطة من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل انق�ضاء الدعوى اجلزائية لذا؛ وحتقيق ًا للعدالة اجلنائية
ومراعا ًة مل�صلحة الطفل الف�ضلى ف�إنني �أرى و�إعما ًال لن�ص املادتني ( 1 /149و /152
�رشع يف
 )5من قانون االجراءات اجلزائية رقم � 3سنة  2001وحتديداً الأوىل منها والتي ُت ّ
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م�ضمونها �صالحية حفظ الأوراق بع َد االنتهاء من �إجراء التحقيق النق�ضاء الدعوى اجلزائية
مبوجب ن�صو�ص املواد الواردة يف القرار بقانون رقم  4ل�سنة 2016م ب�ش�أن حماية الأحداث
�أن يتم حفظ امللف املرقوم �أعاله حفظ ًا قطعي ًا ورفعه بكافة حمتوياته لعطوفة النائب العام
لإقرار املقت�ضى القانوين ،و�أفهم بتاريخ 2017 /4 /13م.
بعد ذلك �صدر قرار بحفظ الدعوى و انق�ضاها من النائب العام لدولة فل�سطني ح�سب
اال�صول و جتنيب االحداث من اخل�ضوع الجراءات التقا�ضي.
♦

♦منوذج عن ق�صة جناح و�ساطة و ا�صالح احلدث من خالل التدبري املتخذ- :

▪

▪الت�شخي�ص- :

احلدث وبتاريخ  2016 /11 /6مت توجيه تهمة ال�رسقة خالف ًا للمادة ()407
واعرتف احلدث بالتهمة املوجه اليه قامت نيابة االحداث باجراء الو�ساطة وبكفالة متويل
امره ومتابعة مر�شد حماية الطفولة للحدث.
▪

▪تقرير مر�شد حماية الطفولة

 الو�ضع ال�صحي- :
الو�ضع ال�صحي للطفل جيد وال يعاين من �أي امرا�ض تذكر وال يوجد �أي فرد من �أفراد
اال�رسة يعاين من �أي �أمرا�ض �أو م�شاكل �صحية.
 الو�ضع االقت�صادي- :
الأ�رسة متو�سطة احلال حيث الأب موظف متقاعد ويعمل الأب يف حمل لبيع الدهان.
 الو�ضع ال�سكني- :
تعي�ش الأ�رسة يف منزل ملك وهو بحالة جيدة.
 الت�شخي�ص النف�سي- :
احلدث لديه تهمة ال�رسقة ويعطي ما يقوم ب�رسقته ل�صاحب بقالة يف احلي ويريد ترك
املدر�سة.


التو�صية :بناء على ما �سبق ذكره - :حتويل الطفل للطبيب النف�سي.

♦

♦ملخ�ص حم�رض عر�ض و�ساطة من قبل نيابة االحداث

بتاريخ اليوم  2016 /11 /6قمت �أن وكيل نيابة الأحداث بعر�ض الو�ساطة بني
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امل�شتكي  ------------وبني احلدث  ------------وذلك على �أثر �رسقة
م�صاغ ذهبي من داخل خزانة غرفة نوم امل�شتكي والده ،حيث اعرتف املتهم احلدث ب�أنه هو
من قام ب�رسقة امل�صاغ الذهبي من داخل املنزل وبعر�ض الو�ساطة بني امل�شتكي واملتهم
احلدث �رصح امل�شتكي ب�أنه تنازل عن حقه ال�شخ�صي عن ابنه احلدث وان امل�رسوقات
ظهرت وال يريد متابعة هذه ال�شكوى كون ابنه احلدث هو من قام بال�رسقة وانه �ضحية
و�رصح املتهم احلدث بانه لن يكرر هذا الفعل و التدبري املتخذ هو يلتزم بعدم الذهاب اىل
مقاهي االنرتنت ويكلف مر�شد حماية الطفولة باملتابعة وعليه اقفل هذا املح�رض بح�ضور
مر�شد حماية الطفولة حممد من�صور وحمامي احلدث اال�ستاذ عماد دراغمة.
وعليه اقفل هذا املح�رض بتاريخ .2016 /11 /6
♦

♦النجاح التي مت حتقيقه من الو�ساطة - :بناء على ما �سبق ذكره:

 ملخ�ص احلالة
 باال�شارة للمو�ضوع �أعاله نعلم �سعادتكم ب�أن احلدث املذكور اعاله �أُحيل اىل
النيابة العامة بتاريخ  2016 /11 /6وذلك بتهمة ال�رسقة خالف ًا الحكام املادة ()407
من قانون العقوبات ل�سنة  1960حيث �أقدم وبتحري�ض من متهم �آخر بالغ على �رسقة
م�صاغ ذهبي من خزانة نوم والده امل�شتكي وبعد ان مت عر�ض الو�ساطة �رصح امل�شتكي ب�أنه
يرغب باجراء الو�ساطة وتنازل عن حقه ال�شخ�صي ،ومت تنظيم حم�رض و�ساطة بذلك وكلف
مر�شد حماية الطفولة باعدا تقرير عن احلدث ومتابعته حيث نظم مر�شد حماية الطفولة
تقريرعن حالة احلدث االجتماعية وكانت النتيجة �أن احلدث بحاجة �إىل تقييم نف�سي وقد
مت العمل على ذلك حتت ا�رشاف نيابة االحداث حيث مت اعادة احلدث اىل املدر�سة بعد �أن
كان مت�رسب منها وهو االن ملتزم بالدرا�سة ومتابع من قبل مر�شد املدر�سة ومت حفظ امللف
وانتهاء الدعوى اجلزائية بحقه.
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اهلوامش:
1 .1الأ�ستاذ  /بن الن�صيب عبد الرحمن  ،العدالة الت�صاحلية البديلة للعدالة اجلنائية  ،مقال
من�شور يف جملة املفكر  ،العدد احلادي ع�رش  ، ،كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية  ،جامعة
ب�سكرة  ،اجلزائر � ، 2014 ،ص . 357
2 .2اللواء الدكتور  /حممد الأمني الب�رشى  ،العدالة اجلنائية الت�صاحلية القائمة على
املجتمع (املفهوم والتطبيق)  ،مقالة من�شور يف جملة الفكر ال�رشطي  ،املجلد ، 16
العدد  ،4الإمارات املتحدة � ،2008،ص . 30
3 .3اللواء الدكتور  /حممد الأمني الب�رشى ،املرجع ال�سابق� ،ص .32
�4 .4سورة النور االية :رقم .22
�5 .5سورة ال�شوري االية رقم.40 :
 6 .6اللواء الدكتور  /حممد الأمني الب�رشى ،املرجع ال�سابق� ،ص. 52
 7 .7دكتور /حممد عبد القادر قوا�سمية ،جنوح االحداث فى الت�رشيع اجلزائري ،املو�س�سة
الوطنية للكتاب ،اجلزائر�،1992،ص.142
 8 .8ينظر ملزيد من التفا�صيل درا�سة للباحث الدكتور � /أحمد حممد براك ،الق�ضاء الع�شائري
يف فل�سطني التدخل واال�صالح ،2013 ،ولذات امل�ؤلف ،االطفال يف نزاع مع القانون
ونظام الق�ضاء الغري نظامي يف حمافظة اخلليل ،درا�سة الر�ض االن�سان.2013 ،
 9 .9الأ�ستاذ  /بن الن�صيب عبد الرحمن  ،املرجع ال�سابق � ،ص 367
 1010اللواء الدكتور  /حممد الأمني الب�رشى  ،املرجع ال�سابق �ص . -52 50
 1111الأ�ستاذ  /بن الن�صيب عبدالرحمن  ،املرجع ال�سابق � ،ص . 359
� 1212أن نظام العدالة اجلزائية للأحداث مكون من امل�ؤ�س�سات الر�سمية من ال�رشطة والنيابة
العامة واملحاكم ومراكز الأ�صالح والت�أهيل  ،وغري ر�سمية من نقابة املحامني والأطباء
والأخ�صائيني الإجتماعيني وكافة العاملني يف جمال الأحداث اجلانحني .
 1313الأ�ستاذ  /عالء ذيب معتوق ،العدالة الأ�صالحية للأحداث ومدى مواءمتها مع املعايري
واملبادئ الدولية ،ر�سالة ماج�ستري من�شورة ،دار الثقافة للن�رش والتوزيع  ،عمان ،
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� ، ، 2015ص . 59
 1414الأ�ستاذ  /بن الن�صيب عبد الرحمن  ،املرجع ال�سابق � ،ص 359
 1515اللواء الدكتور /حممد الأمني الب�رشى ،املرجع ال�سابق � ،ص 38
 1616الأ�ستاذ  /بن الن�صيب عبد الرحمن  ،املرجع ال�سابق � ،ص 363
 1717عدالة الأحداث دليل التدريبي  ،دليل املي�رس واملواد اخلا�صة بامل�شارك ،ا�صدارات
اليوني�سف واملنظمة الدولية لال�صالح اجلنائي� ،2007،ص. .135
 1818الأ�ستاذ  /عالء ذيب معتوق  ،املرجع ال�سابق � ،ص 62
 1919القا�ضي الدكتور /حممد الطراونة ،الأطر الإ�سرتاتيجية للتطبيق الفعال للإ�صالح
يف جمال عدالة الأحداث مبا يتما�شى مع املعايري الدولية ويتنا�سب مع الإحتياجات
الوطنية والإقليمية يف الدول العربية ،درا�سة للمنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي ،مركز
عمان لدرا�سات حقوق االن�سان ،عمان � ، 2006 ،ص. 8
 2020الدكتور  /حممد الطراونة ،املرجع ال�سابق� ،ص،-16 15القا�ضي القا�ضى الدكتور
 /نا�رص ال�سالمات  ،فل�سفة قانون الأحداث اجلديد �ضمن مفهوم العدالة الإ�صالحية ،
الأردن  . 2015 ،من�شور علي الرابط االنرتنت www.jc.jo
 2121عدالة الأحداث دليل التدريبي  ،املرجع ال�سابق� ،ص  ، 136الأ�ستاذ  /بن الن�صيب عبد
الرحمن  ،املرجع ال�سابق � ،ص  ، 369الأ�ستاذ  /عالء ذيب معتوق ،املرجع ال�سابق،
�ص ،87الأ�ستاذة /كر�ستني من�صور ،م�رشوع العدالة الإ�صالحية الأحداث يف الأردن
�إجنازات وحتديات  ،مقالة من�شورة ،م�ؤلف جماعي التجربة العربية يف جمال عدالة
الأحداث ،ا�صدارات اليوني�سف واملنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي � ،2007 ،ص 411
وما بعدها
2222اال�ستاذ  /عالء ذيب املعتوق  ،املرجع ال�سابق � ،ص  ، -92 88عدالة الأحداث الدليل
التدريبي  ،املرجع ال�سابق � ،ص -142 138
 2323عدالة االحداث الدليل التدربيي  ،املرجع ال�سابق� ،ص.142
 2424الأ�ستاذ  /بن الن�صيب عبد الرحمن  ،املرجع ال�سابق � ،ص . 371
2525ينظر الدكتور � ،أحمد حممد براك ،العقوبة الر�ضائية يف ال�رشيعة اال�سالمية واالنظمة
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اجلنائية املعا�رصة ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة الدكتوارة  ،كلية احلقوق – جامعة القاهرة،
� ،2010ص 111
 2626عدالة الأحداث دليل تدريبي  ،املرجع ال�سابق � ،ص 143
 2727ينظر يف جتربة الو�ساطة اجلنائية يف النظام الكندى ر�سالة الدكتوراة للباحث الدكتور
� /أحمد براك  ،املرجع ال�سابق � ،ص 127
 2828اال�ستاذ بن الن�صيب عبد الرحمن  ،املرجع ال�سابق � ،ص 371
 2929عدالة الأحداث دليل تدريبي  ،املرجع ال�سابق � ،ص 152
 3030ينظر يف نظام الو�ساطة اجلنائية ر�سالة الدكتور الباحث �/أحمد براك  ،املرجع ال�سابق،
�ص  472وما بعدها
 3131عدالة الأحداث الدليل التدريبي ،املرجع �سابق� ،ص 154
 3232الأ�ستاذ  /عالء ذيب معتوق  ،املرجع ال�سابق� ،ص 83
 3333عدالة الأحداث دليل التدابري  ،نف�س املو�ضع
 3434لأ�ستاذ  /عالء ذيب معتوق  ،نف�س املو�ضع
 3535ينظر عدالة الأحداث الدليل التدريبي  ،املرجع ال�سابق � ،ص  147وما بعدها
 3636الأ�ستاذ  /بن الن�صيب عبد الرحمن  ،املرجع ال�سابق � ،ص 372
 3737ون�شري ايل منوذج �إ�سرتايل من �إقليم واجا  :يعقد �إجتماع كبديل لإجراءات العدالة
التقليدية ويي�سرً ه �ضابط �رشطة وامل�شاركون هم  :املعتدون وال�ضحايا و�أ�رسهم
و�أ�صدقا�ؤهم و�أ�شخا�ص �أخرون ت�أثروا ب�شكل مبا�رش باجلرمية وتعقد الإجتماعات يف
الق�ضايا التي خ�ضعت لتحقيق �أويل و�إعرتف فيها املعتدي بالذنب  ،وب�رشط �أن تكون
م�شاركة املعتدين وال�ضحايا طوعية  ،ويقوم �ضابط �رشطة بتن�سيق كل �إجتماع ( �أو
م�س�ؤول �أخر �أو متطوع مدرب )  ،ويكمن دوره يف ت�شجيع امل�شاركني على التعبري عن
م�شاعرهم حول اجلرمية والتو�صل اىل �إتفاق بالإجماع حول �أف�ضل ال�سبل للحد من
ال�رضر الذي ت�سببت به اجلرمية  ،ويف العادة ت�شتمل الإتفاقيات على بع�ض الرتتيبات
اخلا�صة بالتعوي�ض والتكفري عن الذنب ومع �أنه يتم الإتفاق ب�شكل ر�سمي على هذه
الرتتبيبات �إال انها لي�ست ملزمة قانونياً .ينظر عدالة الأحداث الدليل التدريبي ،املرجع
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ال�سابق� ،ص148
 3838الأ�ستاذ  /بن الن�صيب عبد الرحمن  ،نف�س املو�ضع
3939منوذج لهذا اال�سلوب من نيوزيلندا � :إجتماع يف زمان ومكان حتددهما الأ�رسة
ويح�رضه املعتدي ال�شاب و�أ�رسته وال�ضحية وال�رشطة وحمامي ال�شاب – بعد تعيينه
– و�أي �أ�شخا�ص ترغب الأ�رسة يف دعوتهم وينظم الإجتماع من�سق عدالة ال�شباب الذي
ي�ؤدي دور املي�سرً والو�سيط بني الأ�رسة وال�رشطة وميكنه �أي�ض ًا دعوة �أ�شخا�ص �أخرين
لأداء دور املي�سرُ ( خا�صة �إن كان ذلك �أمراً مهم ًا يف ال�سياق الثقايف )  ،ويف العادة
ي�صف رجال ال�شطة – بعد التعريف والتحية – اجلرمية ثم يعرتف ال�شاب بتورطه فيها
�أو ينفيه  ،ويف حال عدم �إنكار الذنب ي�ستمر الإجتماع ب�أن ي�رشح ال�ضحية �أثر اجلرمية
عليه  ،ثم يتم ت�شارك الأراء حول كيفية حل امل�س�ألة  ،وتتداول الأ�رسة على �إنفراد وبعد
ذلك ينعقد الإجتماع جمدداً بح�ضور املخت�صني وال�ضحية للنظر فيما �إن كان اجلميع
متفقهون على التو�صيات واخلطط التي عر�ضتها الأ�رسة  .ينظر الدليل التدريبي  ،املرجع
ال�سابق � ،ص .148
 4040الأ�ستاذ  /عالء ذيب معتوق  ،املرجع ال�سابق�،ص .84
 4141عدالة الأحداث الدليل التدريبي  ،املرجع ال�سابق � ،ص .156
 4242نف�س املر�ضع.
 4343الأ�ستاذ  /بن الن�صيب عبد الرحمن  ،املرجع ال�سابق �،ص 372
 4444الأ�ستاذ  /عالء ذيب معتوق  ،املرجع ال�سابق �،ص 85
 4545عدالة الأحداث  ،الدليل التدريبي  ،املرجع ال�سابق � ،ص 158
 4646عدالة الأحداث الدليل التدريبي  ،املرجع ال�سابق � ،ص 158
 4747الأ�ستاذ  /عالء ذيب معتوق  ،املرجع ال�سابق �،ص 95
 4848عدالة الأحداث الدليل التدريبي ،املرجع ال�سابق � ،ص . 149
 4949الأ�ستاذ  /عالء ذيب معتوق  ،املرجع ال�سابق � ،ص 122
 5050اال�ستاذ  /عالء ذيب معتوق  /املرجع ال�سابق � ،ص.124
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 5151دكتورة  /زينب �أحمد عوين  ،ق�ضاء الأحداث  ،درا�سة مقارنة  ،الطبعة الأوىل  ،دار
الثقافة للن�رش والتوزيع  ،عمان � ، 2003 ،ص 72
 5252عدالة الأحداث الدليل التدريبي  ،املرجع ال�سابق � ،ص 107
 5353اللواء الدكتور /حممد الأمني الب�رشي  ،املرجع ال�سابق � ،ص  55وما بعدها.
 5454منذ �أن �أدرجت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مو�ضوع العدالة الت�صاحلية
(الو�ساطة)يف �أجندة الأعمال التح�ضريية مل�ؤمتر الأمم املتحدة العا�رش عام 1997
�رشعت عدة جهات حكومية وغري حكومية يف �إعداد مقرتحات ملبادئ العدالة
الت�صاحلية (الو�ساطة) ومن تلك املقرتحات ن�شري اىل - :
 م�سودة املبادئ الأ�سا�سية للعدالة الت�صاحلية املعدة بوا�سطة جمموعة العمل
امل�شكلة من قبل م�ؤمتر الأمم املتحدة التا�سع ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية .
 مقرتح املبادئ الأ�سا�سية للعدالة الت�صاحلية املعدة بوا�سطة جلنة خرباء املجل�س
الأوروبي عام 1999م .
 �إعالن " لوفان " ل�سنة  1997ال�صادر عن ال�شبكة الدولية لبحوث العدالة الت�صاحلية
(الو�ساطة).
 معايري العدالة الت�صاحلية (الو�ساطة) ال�صادرة عن �إحتاد العدالة الت�صاحلية
(الو�ساطة)الربيطاين . restorative justice consortium , UK
 املوجهات الأخالقية للتوفيق بني اجلاين وال�ضحية ال�صادرة عن جميعة التوفيق
بني ال�ضحايا واجلناة the victim -offender mediation association
 متطلبات برنامج احلوار بني ال�ضحايا واجلناة ال�صادرة عن الرابطة الأمريكية
للمحاميني عام . American bar association 1999اللواء الدكتور  ،حممد الأمني
الب�رشي  ،املرجع ال�سابق . 57 ،
 5555عدالة الأحداث الدليل التدريبي  ،املرجع ال�سابق � ،ص 86
Faget f. , la médiation pénale, une dialectique de l’ordre et du désordre,5656
.déviance et société trim. sept. 1993. ., p.49

 5757الأ�ستاذة /ماتي جوت�سن :ال�سيا�سة املتغرية ملعاملة �ضحايا اجلرمية ،بحث مقدم �إىل
الندوة الدولية حلماية حقوق �ضحايا اجلرمية ،القاهرة� ، 1989 ،ص.32 ،31
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 5858الدكتور /حمدي رجب عطية :دور املجني عليه يف �إنهاء الدعوى اجلنائية ،ر�سالة
الدكتوراة  ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة .366 ،1990
 5959الدكتور /حممد �سامي ال�شوا :الو�ساطة والعدالة اجلنائية ،اجتاهات حديثة يف الدعوة
اجلنائية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة ،1977 ،بند � ،861ص 123وما بعدها.
 6060الدكتور /حممد �سامي ال�شوا :املرجع ال�سابق ،بند� ،127ص.156
 6161روبرت �أ .باروخ بو�ش وجوزيف ب .فوجلر :حتقيق �أهداف الو�ساطة مواجهة املنازعات
عن طريق التمكني واالعرتاف املتبادل ،ترجمة �أ�سعد حليم ،الطبعة الأوىل ،اجلمعية
امل�رصية لن�رش املعرفة والثقافة العاملية ،القاهرة� ،1999 ،ص.7
 6262كارد �أ� .سليكيو :عندما يحتدم ال�رصاع دليل عملي ال�ستخدام الو�ساطة يف حل النزاعات،
ترجمة د .عال عبد املنعم ،الطبعة الأوىل ،الدار الدولية للن�رش والتوزيع ،القاهرة،1999 ،
�ص.10
 6363الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :الو�ساطة اجلنائية ودورها يف �إنهاء الدعوى
العمومية ،درا�سة مقارنة ،الطبعة الأوىل ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،2004 ،ص.17
 6464املعجم الوجيز :نخبة من كبار علماء اللغة ،:جممع اللغة العربية ،م�رص ،الهيئة العامة
ل�شئون املطابع الأمريية1997 ،م.
� ،ص668؛ الرازي :املختار ال�صحاح ،خمتار ال�صحاح ،طبعة جديدة ومنقحة وم�شكولة
خال من �سنة الن�رش� ،ص.483
ومميزة املواد ،دار احلديث ،القاهرةٍ ،
DeroccaF., lamédiationuneapproche: nouvelledansl'intérétducontribuab6565
.le. L'actualitéjuridique. 1993, pp.. 340 etss

 6666الدكتور ه�شام مف�ضي املجايل :الو�ساطة اجلزائية و�سيلة غري تقليدية يف حل النزاعات
اجلنائية ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتوراة ،كلية احلقوق ،جامعة عني �شم�س،2008 ،
�ص.76
6767

�CarbonnierJ.," Réflexionssurlamédiation" inlamédiation: unmodealter
nativederésolutiondesconflits, lausanne, 14et 15 novembre .1991public
ationsdel'mstitutSuissededroitcomparé, schulthesspolygraphisderverlag,
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.zurich, 1992, pp.11etss

6868

RuellanF., leconcitiateurcivil, entreutopieetrealité. J.c.p .103431 .1990.
.fortunet, laconcitiation: sanctionacceptée? Arch. Pol. Crim. .1984 p.118

 6969كاردا� .سليكيو :املرجع ال�سابق� ،ص 9وما بعدها.
Lazergesc., Médiation pénale ,Justice pénale et politique criminelle Rev. 7070
Sc. Crim. “1” janv. - mars 1997, p. ;186Guilbot M.etRojares., Laparticipation du minsitère pulelic à Lamédiation La participation du ministre public
..a La médiation, archives de politique criminelle,, 1992 n° 14 p.39
.lagadecJ., lenauveruGuidepratiquedudroit. Franceloisire. 1995, p.393 7171
.lexiquedestermesjuridiques, 13eéditioan ,2001, Dallaz, p.358 7272

 7373الدكتور /مدحت عبد احلليم رم�ضان :الإجراءات املوجزة لإنهاء الدعوى اجلنائية يف
�ضوء تعديالت قانون الإجراءات اجلنائية ،درا�سة مقارنة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
2000م � ،ص.22
 7474الدكتور /حممود طه جالل� :أ�صول التجرمي والعقاب يف ال�سيا�سة اجلنائية املعا�رصة،
درا�سة يف ا�سرتاتيجيات ا�ستخدام اجلزاء اجلنائي وت�أ�صيل ظاهرتي احلد من التجرمي
والعقاب ،ر�سالة دكتوراه من�شورة ،الطبعة الأوىل ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
2005م� ،ص.431
 7575الدكتور /حممد حكيم ح�سني احلكيم :النظرية العامة لل�صلح وتطبيقاتها يف املواد
اجلنائية ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتوراة من�شورة ،دار الكتب القانونية ،املحلة الكربى
القاهرة2005 ،م ،بند � ،52ص.427676الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.18
7777الدكتور /حمدي رجب عطية :دور املجني عليه يف �إنهاء الدعوى اجلنائية ،املرجع
ال�سابق� ،ص.354
7878الدكتور /ابراهيم عيد نائل :الو�ساطة اجلنائية ،طريقة م�ستحدثة يف �إدارة الدعوى
اجلنائية ،درا�سة يف النظام الإجرائي الفرن�سي ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة2001 ،م
Page | 140

"العدالة التصاحلية لألحداث"
"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

د .أمحد براك

� ،ص 16وما بعدها.
7979الدكتور /مدحت عبد احلليم رم�ضان :املرجع ال�سابق� ،ص.22
 8080الدكتور /عادل علي املانع :الو�ساطة يف حل املنازعات اجلنائية ،جملة احلقوق،
الكويت ،العدد رقم  4ل�سنة  30دي�سمرب� ،2006 ،ص.43
 8181الدكتور /عمر �سامل :نحو تي�سري الإجراءات اجلنائية ،درا�سة مقارنة ،الطبعة الأوىل دار
النه�ضة العربية ،القاهرة� ،1997 ،ص118؛
Le page -seznec B.., lestransactionandroitpenal. Thése, université de paris
x, nanterre, octobre 1955,., pp. 11 - 13

 8282الدكتور /ابراهيم عيد نايل :املرجع ال�سابق� ،ص.10
 8383الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.19
 8484الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.482
 8585روبرت �أ .باروخ بو�ش وجوزيف ب .فوجلر :املرجع ال�سابق� ،ص.8
 8686الدكتور /عمر �سامل :املرجع ال�سابق� ،ص.119
 8787الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.483
 8888الدكتور /عمر �سامل :املرجع ال�سابق� ،ص.120
8989ينظر يف هذا املعنى الدكتور /حممد حكيم ح�سني احلكيم :املرجع ال�سابق ،بند32
� ،-52ص.-42 38
9090ينظر يف هذا املعنى الدكتور /حممد �سيف الن�رص عبد املنعم :بدائل العقوبة ال�سالبة
للحرية يف الت�رشيعات اجلنائية احلديثة ،ر�سالة دكتوراة ،كلية احلقوق – جامعة
القاهرة2004 ،م� ،ص299؛ الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.484
9191الدكتور /عمر �سامل :املرجع ال�سابق� ،ص.120
9292الدكتور /حممد حكيم ح�سني احلكيم :املرجع ال�سابق ،بند� ،32ص.38
9393الدكتور  /عمر �سامل  ،نحو تي�سيري الإجراءات اجلنائية ،املرجع ال�سابق�،ص 120
Levy R. du suspect au coupable , le travail de la police judiciaries , 19879494
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,ed Geneve , pp . 109 - 111

9595الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.517
9696نف�س املرجع �ص.516
Lazerges c. , Médiation pénale. op. cit., p. ;1869797

الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.488
9898الدكتور /ابراهيم عيد نائل ،الو�ساطة اجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص58؛ الدكتور �أ�رشف
رم�ضان عبداحلميد؛ الو�ساطة اجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص.80
9999الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :الو�ساطةاجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص.80
Lazerges c.,médiation pénale, op. Cit. , p.186.
GuilBot M. et Rojare s., La participation du ministre public A La mé-10100
.diation, op. cit., no14, p.40
Lazerges c,médiation pénale, op. Cit, p.186; Bonafe - Schmitt J -p.,10101
la médiation pénale en France et Etats - unis, op. cit., p.29; Faget J.m la
.médiation, op. cit., p.50

10102الدكتور /ابراهيم عيد نائل ،الو�ساطة اجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص.59
Le Blois. Hoppe J.,la médiation pénale, comme mode de réponse10103
à la petite délinquance: états des lieux et perspectives, Rev. Sc. Crim.,
.1994, p.526
EKeu J -p., consenualisame et poursuiten droit penale compare. .10104
.Dorit poitiers 1991, pp 171 -174

10105الدكتور /ابراهيم عيد نائل :الو�ساطة اجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص59؛ وما
بعدها ،الدكتور �أ�رشف رم�ضان عبداحلميد :الو�ساطة اجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص.82
10106الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص60؛  ،الدكتور �أ�رشف رم�ضان
عبداحلميد :الو�ساطة اجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص،82
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BoNafe - Schmitt J -p. , la médiation pénale en France et aux Étals – unis,
L.G. J,1998. , p.13

10107الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص 61وما بعدها.
10108الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.84
BoNafe - Schmitt J -p. , op. cit. , pp.35etss

10109الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص ،84هام�ش رقم .3
11110الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبداحلميد :الو�ساطة اجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص،85
هام�ش رقم .2
11111الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص 85وما بعدها.
11112الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص63؛ وما بعدها ،الدكتور �أ�رشف
رم�ضان عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص 86وما بعدها.
11113الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص66؛ الدكتور �أ�رشف رم�ضان
عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.87
11114الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص71؛ الدكتور �أ�رشف رم�ضان
عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.88
11115الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص.72
11116الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.88
11117الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص 76وما بعدها.
11118ينظر يف املعنى الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص ،78الدكتور/
�أ�رشف رم�ضان عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص 89وما بعدها.
11119الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.90
12120الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص.79
12121الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.91
12122الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص.79
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12123الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص.80
12124الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.92
Bonafe - Schmitt J -p., la médiation pénale en franceFrance et aux12125
.Étals – unis, L.G. J,1998, p.106

12126الدكتور /ه�شام م�ضفي املجايل ،الو�ساطة اجلنائية ،و�سيلة غري تقليدية يف حل
النزاعات اجلنائية ،مرجع �سابق�،ص.85
12127ينظر يف هذا املعنى الدكتور /ا�سامة ح�سنني عبيد ،ال�صلح يف قانون الإجراءات
اجلنائية ،ماهيته والنظم املرتبطة به ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتوراه من�شورة ،الطبعة
الأوىل ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة2005 ،م� ،ص 491وما بعدها؛ الدكتور /ه�شام
مف�ضي املجايل ،املرجع ال�سابق� ،ص 86وما بعدها.
.Faget f. , la médiation pénale, op. cit., p.14712128

12129ينظر يف هذا املعنى الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد،املرجع ال�سابق� ،ص- 492
500؛ الدكتور /ه�شام مف�ضي املجايل،املرجع ال�سابق� ،ص� - 86ص.96
13130ينظر يف هذا املعنى:
GuilBot M. et Rojare s., La participation du ministre public a La médiation,
archives de politique criminelle,, 1992 n° 14., pp 41 -42.
.GuilBot M. et Rojare s., op. cit., p.4213131

13132الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص501
.GuilBot M. et Rojare s., op. cit., p.3313133

13134الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.502
Cairo (R.):La médiation pénale. Entre répression et réparation.13135
L’harmattan,1977 . p.123

13136الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.503
.Bonafe - Schmitt J -p, op. cit., p.2013137
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.GuilBotM. et Rojare S.,op. cit., p.4313138
IbId13139
.op. Cit, pp. 64 -6514140
.Guil Bot M. et Rojare s., op. Cit., p.4314141

.504 �ص، املرجع ال�سابق: �أ�سامة ح�سنني عبيد/الدكتور14142
Zubkowski ( Louis -Rabcewicz) , Rapport, génerl et resolutionltenu a14143
.Tokyo , Japan 14 -16 mars, 1983 rev. int. dr. pén, 1983,.., p.901
.Lazerges c., op. cit., p.18714144
.Bonafe - Schmitt J -p, op. cit., p.4014145

.469 �ص،440  بند، املرجع ال�سابق: حممد حكيم ح�سني احلكيم/الدكتور14146
.Faget J., op. cit., p.16614147

.470 �ص،440  بند، املرجع ال�سابق: حممد حكيم ح�سني احلكيم/الدكتور14148
.Bonafe - Schmitt J -p, op. cit., p.5014149
Cairo (R.), La médiation pénale. Entre répression et réparation.15150
L’harmattan,1977 , pp.8 etss, lazerges c. , op. cit, p.186, Bonafe - Schmitt
.J -p, op. cit., p.27

.525 �ص، املرجع ال�سابق: �أ�سامة ح�سنني عبيد/الدكتور15151
.42 �ص، املرجع ال�سابق: �أ�رشف رم�ضان عبداحلميد/الدكتور15152
Zu BKowski (Louis Kos -Rabcewicz), Rapport, génerl et resolutionl15153
tenu a Tokyo , Japan 14 -16 mars, 1983 rev. int. dr. pén, 1983, pp.845
. -900. pp.845 -900

42 �ص، املرجع ال�سابق: �أ�رشف رم�ضان عبداحلميد/ينظر يف هذا املعنى الدكتور15154
.46 �ص.Bonafe - Schmitt J -p, op. cit., p.2615155
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15156الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.47
15157الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.521
15158الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.47
15159الدكتور /حممد حكيم ح�سني احلكيم :املرجع ال�سابق ،بند � ،244ص.472
16160ينظر يف هذا املعنى الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص48
 �ص.50.Bonafe - Schmitt J -p, op. cit., p.5016161

16162الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.523
16163الدكتور /حممد حكيم ح�سني احلكيم :املرجع ال�سابق ،بند � ،242ص 472وما
بعدها.
16164الدكتور /حممد حكيم ح�سني احلكيم :املرجع ال�سابق ،بند � ،342ص.474
16165الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.523
.Bonafe - Schmitt J -p, op. cit., p.13. etss16166

16167الدكتور /ابراهيم عيد نائل :الو�ساطة اجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص.23
Lazerges c,médiation pénale, justice pénale et politique criminelle,16168
.Rev. Sc. Crim. “1” janv. - mars 1997,, p.194
Martin D., le Mouvement d’aide aux victims en Belgique francophone,16169
tedances - problems actuels et prerspectives, R.D.P. et de criminologie,

. .1988 - 1989, n° 8, pp.788etssم�شار �إليه يف م�ؤلف الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد
احلميد،املرجع ال�سابق97،
.Banafe - Schmitt J -p., op. cit., pp.14etss17170

17171الدكتور /ابراهيم عيد نائل ،املرجع ال�سابق� ،ص.24
17172الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد ،املرجع ال�سابق� ،ص506؛ الدكتور� /أ�رشف رم�ضان
عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.68
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.Bonafe - Schmitt J -P., op. cit, p.1717173
Bonafe - Schmitt J -p., op. Cit, p.1517174

.71 �ص، املرجع ال�سابق، ا�رشف رم�ضان عبد احلميد/الدكتور17175
506 �ص، املرجع ال�سابق، �أ�سامة ح�سنني عبيد/الدكتور17176
Bonafe - Schmitt J -p., op. Cit, p.1817177

506 �ص، املرجع ال�سابق، �أ�سامة ح�سنني عبيد/الدكتور17178
Bonafe - Schmitt J -p., op. Cit, p.1917179
Wester Ouisse v., convention et jurisdiction pénale, thése, universite18180
de Nante, faculté de droit et des sciences plitiques, ecole doctorale: droit
.et sociologie, 1999, p.450

.Bonafe - Schmitt J -P., op. Cit, pp.18 -20 :ينظر يف هذا املعنى18181
Guihal D., Droit répressif de l’ envirenment Hofnung. Economica,18182
.1997, n°234
.Guillaume - hofnung M., la médiation, que sais - je? P.u.f., 1995, p.9018183
.Ibid: p.7518184
.Lazerges c., op. cit., pp.148et ss18185
.Blanc G., la médiation pénale, J.C.P. 1994, p.21218186
Servidio -Delabre E., la mediation a ‘Chicago, Rev. sc crimDR. Pen,.18187
.n°1, jarv., mars 1986, p.200
Le Blois. Hoppe J.,la médiation pénale comme mode de réponse à la18188
petite délinquance: états des lieux et perspectives, Rev. Sc. Crim., 1994,
.n° 3, ., pp.525 etss

.354 �ص، املرجع ال�سابق: حمدي رجب عطية/الدكتور18189
.17 �ص، املرجع ال�سابق:الدكتور �إبراهيم عيد نائل19190
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19191الدكتور /مدحت رم�ضان :املرجع ال�سابق� ،ص.22
Cadiet L., Droit judiciaire privé. Litec. 1992, p.40419192

م�شار �إليه يف م�ؤلف الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.33
Bosly (H. -D.) et Devalkeneer (C.), La célérité dans la procédure pé-19193
nale en droit belge, R.I.D.P 1995, p.441
Le pege -Seznec B., op. Cit, p.1119194
.La zerges c., op. cit., p.18519195

19196الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص 37وما بعدها.
Guillaume - Hofnung M., la médiation, que sais - je? P.u.f., 1995,19197
.p.74

19198الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.32
.Guillaume - Hofnung M., op. Cit, p.2019199
.Le pege -SeznecB., op. cit., p.11 etss20200

20201الدكتور /حممد حكيم ح�سني احلكيم :املرجع ال�سابق� ،ص157؛ الدكتور� /أ�رشف
رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص37؛ الدكتور /مدحت حممد عبد العزيز ابراهيم:
ال�صلح والت�صالح يف قانون االجراءات اجلنائية ،املرجع ال�سابق ،بند� ،45ص.93
20202الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.36
Delmas - Marty M., les grands systéms de politique criminelle, puf,20203
coll, Themis, paris 1992t., p.162
.Le pege -SeznecB., op. Cit., pp.11etss20204

20205ينظر يف هذا املعنى الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص،530
�ص.532
20206الدكتور /حممد حكيم ح�سني احلكيم :املرجع ال�سابق ،بند� ،031ص.158
20207الدكتور� /أحمد ع�صام الدين مليجي :التطور احلديث لل�سيا�سة العقابية ،درا�سة
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مقارنة ،املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية القاهرة2000 ،م� ،ص.173
20208الدكتور /حممد �سيف الن�رص عبد املنعم :بدائل العقوبة ال�سالبة للحرية يف
الت�رشيعات اجلنائية احلديثة ،املرجع ال�سابق� ،ص.431
20209الدكتور /حممد حكيم ح�سني احلكيم :املرجع ال�سابق ،بند� ،721ص.153
21210الدكتور /حممد �أبو العال عقيدة :املبادئ التوجيهية حلماية �ضحايا اجلرمية يف
الت�رشيعات العربية ،درا�سة مقارنة ،جملة العلوم القانونية واالقت�صادية ،العدد الأول،
ال�سنة الرابعة والثالثون� ،1992 ،ص.158
21211الدكتور /حممد حكيم ح�سني احلكيم :املرجع ال�سابق ،بند � ،721ص 152وما
بعدها.
21212الدكتور /حممد �أبو العال عقيدة :تعوي�ض الدولة للم�رضور من اجلرمية ،درا�سة
مقارنة يف الت�رشيعات املعا�رصة والنظام اجلنائي الإ�سالمي ،الطبعة الثانية ،دار
النه�ضة العربية ،القاهرة� ،2004 ،ص ،184هام�ش رقم (.)2
21213الدكتور /حممد �سيف الن�رص عبد املنعم :املرجع ال�سابق� ،ص.432
21214الدكتور /حممد عبد العزيز حممد ال�سيد ال�رشيف :مدى مالءمة اجلزاءات اجلنائية
االقت�صادية يف ظل ال�سيا�سة اجلنائية املعا�رصة� ،ص356؛ الدكتور� /أحمد ع�صام
الدين مليجي :املرجع ال�سابق� ،ص 174وما بعدها.
;lazergesc., op. cit., p.19121215

الدكتور /مدحت عبد احلليم رم�ضان :الإجراءات املوجزة لإنهاء الدعوى اجلنائية،
املرجع ال�سابق� ،ص.39
.lazergesc., op. cit., p.19121216

21217الدكتور /حممد عبد اللطيف عبد العال ،مفهوم املجني عليه يف الدعوى اجلنائية،
دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،2006 ،ص.111
.Lazerges c. , op. cit., p19221218

21219الدكتور� /رشيف �سيد كامل ،احلق يف �رسعة الإجراءات اجلنائية  ،املرجع ال�سابق،
بند � ،60ص 140وما بعدها.
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.Blanc G., la médiation pénale, J.C.P. 1994.., p21322220

22221الدكتور /حممد عبد اللطيف عبد العال ،املرجع ال�سابق� ،ص ، 106الدكتور� /أ�سامة
ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.529
22222الدكتور� /رشيف �سيد كامل  ،املرجع ال�سابق ،بند � ،60ص.141
22223الدكتور /حممد عبد اللطيف عبد العال :مفهوم املجني عليه يف الدعوى اجلنائية،
دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،2006 ،ص 115وما بعدها.
.BlancG., op. cit., p.21322224
- lazergesc., op. cit., pp.189 19222225

22226ينظر يف هذا املعنى الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص 543وما
بعدها.
.lazergesc., Ibid22227
.ZuBkowsKI) louisKos - Rabcewicz), op. cit., p.89922228
.Blanc G., op. cit., p.21522229

23230حيث �أ�شارت الن�رشة ال�صادرة يف  18اكتوبر �سنة  1996من حق النيابة العامة يف
صال عن طبيعة مهمته دون �أن يكون له حق االحتجاج
�أن تطلب من الو�سيط تقريراً مف� ً
يف مواجهتها بواجب ال�رسية ينظر الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق،
�ص547؛ .p44.., op. cit., Bonafe - Schmitt J -p
23231الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد ،املرجع ال�سابق� ،ص.545
.zuBKowsKI) louisKos - Rabcewicz), Ibid23232
.bonafe - SchmittJ -P., op. cit, pp.44etss23233

23234الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.26
23235الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� :ص.546
;BlancG., op. Cit., p.21423236

الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص 548وما بعدها.
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.BlancG., Ibid23237
.ZuBKowskI) louisKos - Rabcewicz), Ibid23238
bonafe - SchmittJ -P., op. cit, p.4123239

24240الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.28
24241الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.27
Lwenga(E.), le cadre légal et réglementaira de la., médiation pénale24242
- en Franc, R.D.P.C, 2002, pp.1169 1170

24243الدكتور� /رشيف �سيد كامل :املرجع ال�سابق ،بند� ،06ص.144
24244الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.22
24245الدكتور� /رشيف �سيد كامل :املرجع ال�سابق ،بند� ،06ص ،143وما بعدها؛
BlancG., op. cit., p.213.

24246الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص22
.Zubkowski) louisKos - Rabcewicz), op. cit, p.91224247

24248الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.23
.blancG., IBid24249
GassinR., criminologie, précisdalloz . zeéd, paris, 1990, n° (18) pp.6325250
.etss

م�شار �إليه يف م�ؤلف الدكتور /حممد عبد اللطيف عبد العال :املرجع ال�سابق� ،ص،109
هام�ش رقم (.)2
25251الدكتور /حممد عبد اللطيف عبد العال :املرجع ال�سابق� ،ص.109
25252ينظر يف تعريف املجني عليه :الدكتور /فهد فالح مطر امل�صرييع :النظرية العامة
للمجنى عليه ،ر�سالة دكتوراه ،كلية احلقوق  -جامعة القاهرة� ،سنة 1991م.
� ،ص 60وما بعدها؛ الدكتور /حممود حممود م�صطفى ،حقوق املجني عليه يف
القانون املقارن ،الطبعة الأوىل ،مطبعة جامعة القاهرة1975 ،م � ،ص112؛ الدكتور/
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حممد �أبو العال عقيدة :املجني عليه ودوره يف الظاهرة الإجرامية ،درا�سة يف علم املجني
عليه والقانون اجلنائي الو�ضعي ،دار الفكر العربي ،طبعة الثانية� ،1991 ،ص 12وما
بعدها ،ولنف�س امل�ؤلف :تعوي�ض الدولة للم�رضور من اجلرمية ،درا�سة مقارنة يف الت�رشيعات
املعا�رصة والنظام اجلنائي الإ�سالمي ،الطبعة الثانية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،2004 ،
�ص 22وما بعدها.
25253الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.20
.Zubkwski) louiskos - rabcewicz), op. cit, p.89925254
., lazergesc., op. cit.091.p25255

25256الدكتور /مدحت عبد احلليم رم�ضان :الإجراءات املوجزة لإنهاء الدعوى اجلنائية،
املرجع ال�سابق� ،ص.25
Pin x., le consentement en matière pénale, LGDJ, Biblio thèque des .25257
sciences criminelles, t. 36, 2006, p.257

25258الدكتور /حممد عبد اللطيف عبد العال :املرجع ال�سابق� ،ص.108
.lazergesc., IBid25259

26260الدكتور /حممد عبد اللطيف عبد العال :املرجع ال�سابق� ،ص.123
26261الدكتور /حممد �سامي ال�شوا،الو�ساطة والعدالة اجلنائية ،اجتاهات حديثة يف
الدعوى اجلنائية ،املرجع ال�سابق .بند� ،441ص.107
wyvekens," Analyse de l'activite des Mainsons de justice et du droit du26262
tribunal de grande instance de lyon", ERPC, ministère de la justice, sept,
.1995, pp.15etss. Citéparlazergesc., op. cit., p. 190etnote (16), p.190

26263الدكتور /حممد �سامي ال�شوا ،،املرجع ال�سابق ،بند � ،491ص.109
26264الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص.98
26265الدكتور /حممد �سامي ال�شوا :املرجع ال�سابق ،بند� ،051ص.110
.Bonafe - SchmittJ -P., op. cit., p.8826266
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26267الدكتور /حممد �سامي ال�شوا :املرجع ال�سابق ،بند� ،151ص.112
26268الدكتور /ابراهيم عيد نائل ،املرجع ال�سابق� ،ص.160
.Bonafe - SchmittJ -P., op. cit., p.8926269

27270الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبداحلميد ،املرجع ال�سابق� ،ص.104
.Faget J., op. cit., p.4327271

27272الدكتور� /رشيف �سيد كامل ،املرجع ال�سابق ،بند� ،60ص.142
27273الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد ،املرجع ال�سابق� ،ص.536
.Lwenga (E.)., op. cit., pp.1170 -117227274

27275الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبداحلميد ،املرجع ال�سابق� ،ص.103
27276الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد ،املرجع ال�سابق� ،ص.534
27277الدكتور /حممد �سامي ال�شوا ،املرجع ال�سابق ،بند � ،151ص.112
27278الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد ،املرجع ال�سابق� ،ص 533وما بعدها.
27279الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.30
28280الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص.140
28281الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.539
28282الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص 140وما بعدها.
28283الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص.141
.Zubkowski) louiskos - Rabcewicz), op. cit., p.90028284

28285الدكتور /ا�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سبق� ،ص.541
28286الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص.141
28287الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.541
28288الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.57
28289الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص.142
Page | 153

د .أمحد براك

"العدالة التصاحلية لألحداث"
"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

د .أمحد براك

29290الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.550
.Bonafe - schmittJ -p., op. cit., p.8129291

29292الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.551
29293الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص.142
29294ينظر يف هذا املعنى الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.551
29295الدكتور /ابراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص142
29296الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.551
.Zubkowski) louiskos - Rabcewicz), op. cit., p.90029297
.Bonafe - SchmittJ -p., op. cit., p.7629298

29299الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص 85وما بعدها.
.Bonafe - SchmittJ -P., op. cit., p.7930300

30301ينظر يف هذا املعنى الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.59
30302الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.554
30303الدكتور� /إبراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص.144
30304الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.555
30305الدكتور� /إبراهيم عيد نائل :املرجع ال�سابق� ،ص514
30306الدكتور /عمر �سامل :نحو تي�سري الإجراءات اجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص.125
.Zubkowski)kos - Rabcewicz(, op. cit., p.90130307
.GuilBotM. etRojares., op. cit., p.5630308

30309الدكتور� /رشيف �سيد كامل :احلق يف �رسعة الإجراءات اجلنائية ،بند ،26املرجع
ال�سابق� ،ص.147
31310الدكتور /عمر �سامل :نحو تي�سري االجراءات اجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص.124
.GuilBotM. etRojares., op. cit., p.5631311
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31312الدكتور /ابراهيم عيد نائل :الو�ساطة اجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص.177
31313الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.101
bonafe - SchmittJ -p., lamédiationpénaleenfranceetauxÉtats - unis,31314
.op. cit, p.80

31315الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.558
31316الدكتور /ه�شام مف�ضي املجايل :املرجع ال�سابق� ،ص.314
31317الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.559
31318الدكتور /عمرو ابراهيم الوقاد :املرجع ال�سابق� ،ص.107
31319الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.559
.GuilBot M. Et Rojares., op. cit, p.5632320
Bornoz N. Et knoepfler J., la justice de proximité en Suisse, vers une32321
nécessaire redefinition, in la justice deproximité en Europe, pratiqueset
.enjeux, sars la direction de A. Wyve Kenset J., faget, eres, ,2001 p.88

م�شار �إليه يف م�ؤلف الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص.558
32322الدكتور� /شوقي ابراهيم عبد الكرمي عالم� ،إيقاف �سري الدعوى اجلنائية و�إنها�ؤها
بدون حكم يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتواره،
جامعة الأزهر – كلية ال�رشيعة والقانون1996 ،م �ص15؛ الدكتور /مبارك عبد
العزيز النويبت :الدعوى اجلنائية يف ال�رشيعة الإ�سالمية والقانون الو�ضعي ،ر�سالة
دكتوراة ،كلية ال�رشيعة والقانون بالقاهرة� ،1973 ،ص42؛ الدكتور /حمدي رجب عبد
الغني :نظام االتهام وحق الفرد واملجتمع يف اخل�صومة اجلنائية يف الفقه الإ�سالمي
والقانون الو�ضعي ،ر�سالة دكتوراة ،كلية ال�رشيعة والقانون بالقاهرة� ،1986 ،ص49؛
الدكتور /حممد ابراهيم زيد :حماية احلقوق الإن�سانية يف مرحلة املحاكمة يف ال�رشيعة
الإ�سالمية ،املجلة العربية للدفاع االجتماعي ،العدد العا�رش� ،سنة � ،1979ص.144
32323الدكتور /حممد حميي الدين عو�ض ،بدائل اجلزاءات اجلنائية يف املجتمع
الإ�سالمي ،دار الن�رش باملركز العربي للدرا�سات الأمنية والتدريب بالريا�ض1992 ،م
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� ،ص.19
32324الدكتور� /أحمد حممد يحيى حممد ا�سماعيل ،االمر اجلنائي وال�صلح يف الأنظمة
االجرائية املقارنة ،ر�سالة دكتواره ،كلية احلقوق  -جامعة القاهرة1985 ،م ،
�ص415؛ الدكتور� /شوقي ابراهيم عبد الكرمي عالم :املرجع ال�سابق� ،ص.224
32325الأ�ستاذ /عبد القادر عودة ،الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون الو�ضعي،
خال من �سنة الن�رش ،اجلزء الثاين� ،ص.168
اجلزء الثاين ،دار الكتاب العربي ،بريوتٍ ،
32326دكتور /حممد �سليم العوا ،يف �أ�صول النظام اجلنائي الإ�سالمي ،درا�سة مقارنة ،دار
املعارف ،القاهرة1979 ،م� ،ص.119
32327الأمام /حممد �أبو زهرة ،اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي ،اجلرمية ،دار الفكر
العربي ،القاهرة8991 ،م�،ص.238
�32328سورة البقرة الآية رقم.229 :
32329الإمام /تقي الدين بن تيمية،ال�سيا�سة ال�رشعية يف �إ�صالح الراعي والرعية ،مراجعة
وحتقيق د .علي �سامي الن�شار و�أحمد زكي عطية ،مكتبة الريا�ض احلديثة ،بدون �سنة
ن�رش� ،ص67و �ص.105
33330الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد،املرجع ال�سابق� ،ص.130
�33331سورة الن�ساء الآية رقم.149 :
�33332سنن �أبي داود ،املرجع ال�سابق ،اجلزء الرابع ،باب العفو عن احلدود مامل تبلغ
ال�سلطان� ،ص.813
33333عبد الرازق :امل�صنف ،اجلزء الثامن ،بريوت1392 ،هـ� ،ص298؛ م�شار �إليه يف
م�ؤلف الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.031
33334الإمام حممد �أبو زهرة ،املرجع ال�سابق� ،ص240؛ الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد
احلميد ،املرجع ال�سابق� ،ص.130
33335حممد ف�ؤاد عبد الباقي،املعجم املفهر�س لألفاظ احلديث ،اجلزء الثالث� ،ص431؛
م�شار �إليه يف م�ؤلف الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد،املرجع ال�سابق� ،ص.031
�33336أخرجه الإمام م�سلم يف �صحيحه ،كتاب احلدود ،باب :قطع ال�سارق ال�رشيف وغريه،
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والنهي عن ال�شفافة يف احلدود� ،ص.851
33337الدكتور /عبد الفتاح ال�صيفي ،الأحكام العامة للنظام اجلنائي يف ال�رشيعة
الإ�سالمية والقانون ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،2001 ،ص523؛ الأ�ستاذ /عبد
القادر عودة ،الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون الو�ضعي ،اجلزء الأول ،دار
خال من �سنة الن�رش� ،،ص.774
الكتاب العربي ،بريوتٍ ،
33338الإمام /حممد �أبو زهرة ،املرجع ال�سابق� ،ص.241
33339الأ�ستاذ /عبد القادر عودة ،املرجع ال�سابق ،اجلزء الثاين� ،ص.632
34340الدكتور /حممود طه جالل� ،أ�صوال لتجرمي والعقاب يف ال�سيا�سة املعا�رصة ،درا�سة
يف ا�سرتاتيجيات ا�ستخدام اجلزاء اجلنائي وت�أ�صيل ظاهرتي احلد من التجرمي والعقاب،
ر�سالة دكتوراه من�شورة ،الطبعة الأوىل ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة2005 ،م ،
�ص.375
34341الكا�ساين،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع ،اجلزء ال�سابع ،الطبعة الأوىل ،دار
الفكر ،لبنان1417 ،هـ 1996م � ،ص.132
34342الكا�ساين،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع ،اجلزء ال�سابع ،املرجع ال�سابق،
�ص 132وما بعدها.
34343الدكتور /ا�سامة ح�سنني عبيد،املرجع ال�سابق� ،ص.438
34344الأ�ستاذ /عبد القادر عودة،املرجع ال�سابق ،اجلزء الثاين� ،ص.455
34345الأ�ستاد /عبد القادر عودة،املرجع ال�سابق ،اجلزء الثاين� ،ص 485وما بعدها.
34346الكا�ساين،املرجع ال�سابق ،اجلزء ال�سابع� ،ص.56
34347الأ�ستاذ /عبد القادر عودة،املرجع ال�سابق ،اجلزء الثاين� ،ص.487
34348الأ�ستاذ /عبد القادر عودة،املرجع ال�سابق ،اجلزء الثاين� ،ص.487
34349الدكتور� /أ�سامة ح�سنني عبيد،املرجع ال�سابق� ،ص.437
35350الدكتور /حممود طه جالل،املرجع ال�سابق� ،ص.377
35351الدكتور /عو�ض �أحمد �إدري�س،الدية بني العقوبة والتعوي�ض يف الفقه الإ�سالمي
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املقارن ،ر�سالة دكتوراة من�شورة ،دار مكتبة الهالل ،لبنان ،الطبعة الأوىل،6891 ،
�ص.14
35352الدكتور حممد �سليم العوا ،املرجع ال�سابق� ،ص.225
35353الدكتور /عبد العزيز عامر ،التعزيز يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،ر�سالة دكتوراه ،كلية
احلقوق – جامعة القاهرة1955 ،م ،رقم .56 ،65
35354الأ�ستاذ /عبد القادر عودة،املرجع ال�سابق ،اجلزء الثاين� ،ص.99
35355الدكتور /حممد �سليم العوا،املرجع ال�سابق� ،ص.239
�35356سورة البقرة الآية رقم.178 :
35357جالل الدين ال�سيوطي،اجلامع ال�صغري يف �أحاديث الب�شري النذير ،املطبعة اخلريية،
م�رص1375 ،هـ ،اجلزء اخلام�س� ،ص 77وما بعدها.
�35358سورة الن�ساء الآية رقم.92 :
35359الأ�ستاذ /عبد القادر عودة،املرجع ال�سابق ،اجلزء الأول� ،ص82؛ الدكتور /عبد
العزيز عامر ،املرجع ال�سابق ،بنذ � ،66ص56؛ الدكتور� /شوقي ابراهيم عبد الكرمي
عالم ،املرجع ال�سابق� ،ص123؛ الدكتور /عبد الفتاح ال�صيفي،الأحكام العامة للنظام
اجلنائي يف ال�رشيعة الإ�سالمية والقانون ،املرجع ال�سابق� ،ص524
36360الإمام /حممد �أبو زهرة،املرجع ال�سابق� ،ص 82وما بعدها.
36361الأ�ستاذ /عبد القادر عودة،املرجع ال�سابق ،اجلزء الثاين� ،ص.168
36362الدكتور /حممود طه جالل،املرجع ال�سابق� ،ص.279
36363الأ�ستاذ /عبد القادر عودة،املرجع ال�سابق ،اجلزء الأول� ،ص.80
36364الأ�ستاذ /عبد القادر عودة،املرجع ال�سابق ،اجلزء الثاين� ،ص 184وما بعدها.
36365الدكتور /عبد الفتاح ال�صيفي،املرجع ال�سابق� ،ص.523
36366املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية ،كتاب الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية ،حتقيق
خال من �سنة الن�رش � ،ص.237
عماد زكي البارودي ،مطبعة املكتبة التوفيقية ،القاهرةٍ ،
36367الأ�ستاذ /عبد القادر عودة،املرجع ال�سابق ،اجلزء الأول� ،ص777؛ الدكتور� /رس
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اخلتم عثمان �إدري�س ،النظرية العامة لل�صلح يف القانون اجلنائي ،درا�سة ت�أ�صلية
تطبيقية مقارنة ،ر�سالة دكتواره ،كلية احلقوق جامعة القاهرة 1979 ،م � ،ص:343
الدكتور /ا�رشف رم�ضان عبد احلميد،املرجع ال�سابق� ،ص.137
36368الدكتور� /أ�رشف توفيق رم�ضان،املرجع ال�سابق� ،ص.137
36369الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد ،الو�ساطة اجلنائية ودورها يف �إنهاء
الدعوى العمومية ،درا�سة مقارنة ،الطبعة الأوىل ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
2004م�،ص.138
37370نف�س املرجع� :ص 40وما بعدها.
37371الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.151
Banafe - Schmitt J -p., La mediation pénale, en france et aux États -37372
.unis, op. cit., p.40

37373الدكتور /مدحت عبد احلليم رم�ضان الإجراءات املوجزة لإنهاء الدعوى اجلنائية
يف �ضوء تعديالت قانون الإجراءات اجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص.36
37374الدكتور /حممد �سيف الن�رص عبد املنعم :املرجع ال�سابق� ،ص.303
37375الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.146
37376الدكتور /حممد �سيف الن�رص عبد املنعم،بدائل العقوبة ال�سالبة للحرية يف
الت�رشيعات اجلنائية احلديثة ،املرجع ال�سابق� ،ص.303
37377الدكتور /مدحت عبد احلليم رم�ضان :املرجع ال�سابق� ،ص.38
37378الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.146
37379الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.148
38380الدكتور /عادل علي املانع ،الو�ساطة يف حل املنازعات اجلنائية ،جملة احلقوق،
الكويت ،العدد رقم  4ل�سنة  30دي�سمرب�،2006 ،ص 45
38381اللواء الدكتور حممد الأمني الب�رشي  ،املرجع ال�سابق � ،صفحة 57
38382الدكتور  /احلبيبي بيهي � :رشح قانون امل�سطرة اجلنائية اجلديد  ،اجلزء الأول ،
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الطبعة الأوىل  ،من�شورات املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية � ،سل�سة " م�ؤلفات
و�أعمال جامعية  ،املغرب � ، 2004 ،ص  85؛ الدكتورة لطيفة الداودي  :درا�سة يف
قانون امل�سطرة اجلنائية اجلديد رقم  -22 1ظهري �/ 3 /أكتوبر  ، 2002 /طبعة
 2005املطبعة والوراقة الوطنية احلي املحمدي – الداوديات – مراك�ش – املغرب ،
�ص  21وما بعدها .
38383ال�صلح الزجري درا�سة للمادة  41من قانون امل�سطرة اجلنائية اجلديد  ،من�شورات
ق�سم الدرا�سات والت�رشيع بوزارة العدل املغربية  ،من�شورة على موقع وزارة العدل
املغربية � ،ص  9على الرابط الألكرتوين
htpp//: www.justice.gov.ma/console/uploads/doc/etudeo42005 -do.

38384الدكتور  /جالل ثروت  :نظم الإجراءات اجلنائية  ،الإ�سكندرية  ،1997،بند 212
�،ص . 230
38385الدكتور  /حممد �سالم� :أهمية ال�صلح يف النظام املغربي  ،جملة املحاكم املغربية
 ،عدد  93مار�س � /إبريل  ، 2002 /املغرب � ،ص 51
38386ال�صلح الزجري ك املرجع ال�سابق �ص 3
38387ينظر يف هذا املعنى  :ال�صلح الزجري  :املرجع ال�سابق � ،ص  9وما بعدها ؛ الدكتور
 /احلبيب بيهي  :املرجع ال�سابق �ص  85؛ الدكتورة  /طليفة الداودي  :املرجع ال�سابق
� ،ص 22
Levy r. du suspect au coupavle .le tracail di la police judiciaries , 198738388
,ed geneve .pp .109 -111

38389الدكتور  /عمر �سامل  ،نحو تي�سيري الإجراءات اجلنائية ،املرجع ال�سابق �،ص 120
Levy R. du suspect au coupable , le travail de la police judiciaries ,39390
1987 ,ed Geneve , pp . 109 - 111

39391الدكتور  /ا�رشف رم�ضان عبد احلميد  :الو�ساطة اجلنائية  ،املرجع ال�سابق � ،ص
112
39392الدكتور  /حمدي رجب عطية  :دور املجني عليه يف �إنهاء الدعوى اجلنائية ،املرجع
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ال�سابق� ،ص 361
39393الدكتور  /حممد �سامي ال�شوا  :الو�ساطة والعدالة اجلنائية  /املرجع ال�سابق  ،بند
� ، 78ص 55
39394الدكتور  /ا�سامة ح�سنني عبيد  :ال�صلح يف قانون الإجراءات اجلنائية  ،املرجع
ال�سابق � ،ص 518
39395الدكتور  /حمدي رجب عطية  :دور املجني عليه يف �إنهاء الدعوى اجلنائية ،
املرجع ال�سابق � ،ص  362وما بعدها .
39396الدكتور � /أ�رشف رم�ضان عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص 114
39397الدكتور � /أ�سامة ح�سنني عبيد :املرجع ال�سابق � ،ص 519
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املراجع
ً
أوال :املراجع العربية:
1 .1الدكتور� /إبراهيم حامد طنطاوي ،ال�صلح اجلنائي يف نطاق املادتني  18مكرراً،
 18مكرراً (�أ)  ،ال�صلح اجلنائي يف نطاق املادتني  18مكرر اًو 18مكرراً (�أ) �إجراءات
جنائية ،درا�سة مقارنة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة2000 ،م.
2 .2الدكتور /ابراهيم عيد نائل ،الو�ساطة اجلنائية ،طريقة م�ستحدثة يف �إدارة الدعوى
اجلنائية ،درا�سة يف النظام الإجرائي الفرن�سي ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة2001 ،م.
3 .3الدكتور� /أحمد �أبو زيد ،احلكم املحلي والنظام ال�سيا�سي التقليدي يف �شمال �سيناء� ،ضمن
�أعمال م�ؤمتر العري�ش حول الإن�سان واملجتمع والثقافة يف �شمال �سيناء ،املركزالقومي
للبحوث االجتماعية واجلنائية ،القاهرة.19911 ،
4 .4اال�ستاذ /احمد اال�شقر ،مراجعة الت�رشيعات الفل�سطينية من منظور املعايري الدولية
حلقوق الطفل ،م�ؤ�س�سة انقاذ الطفل ،فل�سطني – ال�ضفة الغربية 20141979 ،م.
5 .5الدكتور� /أحمد عويدي العبادي ،الق�ضاء عند الع�شائرية االردنية ،ر�سالة دكتوراة
من�شورة ،طبعة �أوىل ،دار الب�شري للن�رش والتوزيع ودار العبادي للن�رش والتوزيع ،عمان
 الأردن.19822 ،6 .6الدكتور� /أحمد ع�صام الدين مليجي ،التطور احلديث لل�سيا�سة العقابية ،درا�سة مقارنة،
املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية القاهرة2000 ،م.
7 .7الدكتور� /أحمد فتحي �رسور ،القانون اجلنائي الد�ستوري ،الطبعة الثانية ،ا�صدارات دار
ال�رشوق ،القاهرة 2002 ،م.
 اجلرائم ال�رضيبية ،دار النه�ضة امل�رصية ،القاهرة.1990 ،
 نظرية البطالن يف قانون الإجراءات اجلنائية ،ر�سالة دكتوراة ،كلية احلقوق،
جامعة القاهرة1959 ،م
8 .8الدكتور� /أحمد حممد براك ،الق�ضاء الع�شائري يف فل�سطني التدخل واال�صالح.2013 ،
 االطفال يف نزاع مع القانون ونظام الق�ضاء غري النظامي يف حمافظة اخلليل،
درا�سة مل�ؤ�س�سة الأر�ض واالن�سان.2013 ،
Page | 162

"العدالة التصاحلية لألحداث"
"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

د .أمحد براك

 العقوبة الر�ضائية يف ال�رشيعة اال�سالمية واالنظمة اجلنائية املعا�رصة ،درا�سة
مقارنة ،ر�سالة الدكتوارة ،كلية احلقوق – جامعة القاهرة.2010 ،
 عدالة االحداث يف فل�سطني بني الواقع وامل�أمول مقال من�شورعلى االنرتنت
www. Ahmadbarak. com

9 .9الدكتور� /أحمد حممد يحيى حممد ا�سماعيل ،الأمر اجلنائي وال�صلح يف الأنظمة
االجرائية املقارنة ،ر�سالة دكتواره ،كلية احلقوق  -جامعة القاهرة1985 ،م.
1010الدكتور� /إدوار غايل الدهبي ،حق املدعي املدين يف اختيار الطريق اجلنائي �أو املدين،
الطبعة الثانية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.1984 ،
1111الدكتور /ا�سامة ح�سنني عبيد ،ال�صلح يف قانون الإجراءات اجلنائية ،ماهيته والنظم
املرتبطة به ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتوراه من�شورة ،الطبعة الأوىل ،دار النه�ضة
العربية ،القاهرة2005 ،م.
1212الدكتور� /أ�رشف توفيق �شم�س الدين :دور النيابة العامة يف النظام اجلرماين ،م�ستخرج
من جملة حقوق حلوان الدرا�سات القانونية والإقت�صادية ،ال�سنة الأوىل – العدد الثاين،
خال من جهة الن�رش2000 ،م.
يونيو  -دي�سمرب ٍ ،1999
1313الدكتور� /أ�رشف رم�ضان عبداحلميد ح�سن ،الو�ساطة اجلنائية ودورها يف �إنهاء الدعوى
العمومية ،درا�سة مقارنة ،الطبعة الأوىل ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة2004 ،م.
 مبد�أ الف�صل بني �سلطتي االتهام والتحقيق ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتوراه من�شورة،
خال من جهة الن�رش2003 ،م.
الطبعة الثانيةٍ ،
1414الدكتور /احلبيب يبيهي� :رشح قانون امل�سطرة اجلنائية اجلديد ،اجلزء الأول،
الطبعة الأوىل ،من�شورات املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية� ،سل�سة "م�ؤلفات
و�أعماجلامعية ،املغرب.2004 ،
1515الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع ،اجلزء ال�سابع ،الطبعة الأوىل ،دار الفكر،
لبنان1417 ،هـ 1996م.
1616املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية ،كتاب الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية ،حتقيق
خال من �سنة الن�رش.
عماد زكي البارودي ،مطبعة املكتبة التوفيقية ،القاهرةٍ ،
1717الرازي ،املختار ال�صحاح خمتار ال�صحاح ،طبعة جديدة ومنقحة وم�شكولة ومميزة
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خال من �سنة الن�رش.
املواد ،دار احلديث ،القاهرةٍ ،
1818املعجم الوجيز ،نخبة من كبار علماء اللغة ،:جممع اللغة العربية ،م�رص ،الهيئة العامة
ل�شئون املطابع الأمريية1997 ،م.
1919ال�صلح الزجري درا�سة للمادة  41من قانون امل�سطرة اجلنائية اجلديد ،من�شورات ق�سم
الدرا�سات والت�رشيع بوزارة العدل املغربية ،من�شورة على موقع وزارة العدل املغربية.
على الرابط الإلكرتوين
htpp// : www. justice. gov. ma/ console/ uploads/ doc/ etudeo42005 - do.

2020الأ�ستاذ /بن الن�صيب عبدالرحمن ،العدالة الت�صاحلية البديلة للعدالة اجلنائية ،مقال
من�شور يف جملة املفكر ،العدد احلادي ع�رش ،،كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة
ب�سكرة ،اجلزائر. 20144 ،
2121الإمام /تقي الدين بن تيمية ،ال�سيا�سة ال�رشعية يف �إ�صالح الراعي والرعية ،مراجعة
وحتقيق .علي �سامي الن�شار و�أحمد زكي عطية ،مكتبة الريا�ض احلديثة ،بدون �سنة ن�رش.
2222القا�ضي الدكتور /ثائر �سعود العدوان ،العدالة اجلنائية للأحداث ،درا�سة مقارنة ،دار
الثقافة للن�رش والتوزيع ،عمان.2012 ،
2323جالل الدين ال�سيوطي ،اجلامع ال�صغري يف �أحاديث الب�شري النذير ،اجلزء اخلام�س،
املطبعة اخلريية ،م�رص1375 ،هـ.
2424الدكتور /جالل ثروت :نظم الإجراءات اجلنائية ،الإ�سكندرية.1997 ،
2525الدكتورة /ح�سينة �رشون ،تطبيق الإتفاقيات الدولية �أمام القا�ضي اجلزئي ،جملة
العلوم الإن�سانية ،العدد احلادي ع�رش ،جامعة حممد خي�رض ب�سكره ،اجلزائر.
2626الدكتور /ح�سني اجلندي� ،رشح قانون الإجراءات اجلنائية ،بدون جهة ن�رش ،الطبعة
الثانية2000 /1999 ،م.
2727الدكتور /حمدي رجب عبد الغني :نظام االتهام وحق الفرد واملجتمع يف اخل�صومة
اجلنائية يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي ،ر�سالة دكتوراة ،كلية ال�رشيعة
والقانونبالقاهرة.1986 ،
2828الدكتور /حمدي رجب عطية :دور املجني عليه يف �إنهاء الدعوى اجلنائية ،ر�سالة
دكتواره ،كلية احلقوق – جامعة القاهرة1990 ،م.
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2929الأ�ستاذ /داوود درعاوي ،الأ�ستاذ ،جهاد ال�شوملي ،ق�ضاء الأحداث بني املمار�سة
والت�رشيع ،درا�سة مقارنة للت�رشيعات املتعلقة بالأحداث يف ال�ضفة الغربية
وتطبيقاتهاالعملية ،احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال فرع فل�سطني ،رام اهلل –
فل�سطني.2004 ،
3030اال�ستاذ /روبرت �أ .باروخ بو�ش واال�ستاذ /جوزيف ب .فوجلر ،حتقيق �أهداف الو�ساطة
مواجهة املنازعات عن طريق التمكني واالعرتاف املتبادل ،ترجمة �أ�سعد حليم ،الطبعة
الأوىل ،اجلمعية امل�رصية لن�رش املعرفة والثقافة العاملية ،القاهرة.
3131الدكتورة /زينب �أحمد عوين ،ق�ضاء الأحداث ،درا�سة مقارنة ،الطبعة الأوىل ،دار الثقافة
للن�رش والتوزيع ،عمان� ،2003 ،ص 72
3232الدكتور� /رس اخلتم عثمان �إدري�س ،النظرية العامة لل�صلح يف القانون اجلنائي ،درا�سة
ت�أ�صلية تطبيقية مقارنة ،ر�سالة دكتواره ،كلية احلقوق جامعة القاهرة 1979 ،م.
�3333سل�سلة القانون واملجتمع ( ، )1الق�ضاء غري النظامي� :سيادة القانون وحل النزاعات يف
فل�سطني ،معهد احلقوق – جامعة بري زيت ،فل�سطني.2006 ،
3434الدكتور� /شوقي ابراهيم عبدالكرمي عالم� ،إيقاف �سري الدعوى اجلنائية و�إنها�ؤها
بدون حكم يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتواره،
جامعةالأزهر – كلية ال�رشيعة والقانون1996 ،م.
3535الدكتور� /رشيف �سيد كامل :احلق يف �رسعة الإجراءات اجلنائية ،درا�سة مقارنة ،دار
النه�ضة العربية ،القاهرة2005 ،م.
3636الأ�ستاذ /عالء ذيب معتوق ،العدالة الأ�صالحية للأحداث ومدى مواءمتها مع املعايري
واملبادئ الدولية ،ر�سالة ماج�ستري من�شورة ،دار الثقافة للن�رش والتوزيع ،عمان.2015 ،
3737عدالة الأحداث دليل التدريبي ،دليل املي�رس واملواد اخلا�صة بامل�شارك ،ا�صدارات
اليوني�سف واملنظمة الدولية لال�صالح اجلنائي.2007 ،
3838الدكتور /عادل علي املانع ،الو�ساطة يف حل املنازعات اجلنائية ،جملة احلقوق،
الكويت ،العدد رقم  4ل�سنة  30دي�سمرب.2006 ،
3939الأ�ستاذ /عبد القادر عودة ،الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون الو�ضعي،
خال من �سنة الن�رش.
اجلزء الأول ،دار الكتاب العربي ،بريوتٍ ،
Page | 165

"العدالة التصاحلية لألحداث"
"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

د .أمحد براك

 الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي مقارن ًا بالقانون الو�ضعي ،اجلزء الثاين ،دار الكتاب
خال من �سنة الن�رش.
العربي ،بريوتٍ ،
4040الدكتور /عبد الفتاح ال�صيفي ،الأحكام العامة للنظام اجلنائي يف ال�رشيعة الإ�سالمية
والقانون ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.2001 ،
4141حق الدولة يف العقاب ،ن�ش�أته ،واقت�ضا�ؤه ،وانق�ضا�ؤه ،جامعة بريوت العربية . 1971
4242الدكتور /عو�ض �أحمد �إدري�س ،الدية بني العقوبة والتعوي�ض يف الفقه الإ�سالمي
املقارن ،ر�سالة دكتوراة من�شورة ،دار مكتبة الهالل ،لبنان ،الطبعة الأوىل.1986 ،
4343الدكتور /عبد العزيز عامر ،التعزيز يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،ر�سالة دكتوراه ،كلية احلقوق
– جامعة القاهرة1955 ،م.
4444الدكتور /عمر �سامل ،نحو تي�سيري الإجراءات اجلنائية ،درا�سة مقارنة ،الطبعة الأوىل دار
النه�ضة العربية ،القاهرة.1997 ،
4545الدكتور /عبد الكرمي خالد ال�شامي ،العدالة اجلنائية للأحداث يف فل�سطني ،ورقة عمل
مقدمة ملركز عمان لدرا�سات حقوق الإن�سان واملنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي،
وذلكللم�شاركة يف ور�شة العمل املتعلقة بتقييم التجربة العربية يف جمال عدالة
الأحداث من الفرتة  6 - 4فرباير  ،2007من�شور يف م�ؤلف جماعي التجربة العربية يف
جمال عدالة لأحداث ،عمان.2007 ،
4646الدكتور /علي عبد القادر ،املعاهدات الدولية �أمام القا�ضي اجلزائر ،بريوت دار
اجلامعية ،دون�سنة ن�رش.
4747الدكتور /عبد اهلل عادل خزنة كاتبي :الإجراءات اجلنائية املوجزة ،ر�سالة دكتواره،
كلية احلقوق  -جامعة القاهرة1980 ،م.
4848الدكتور /عو�ض حممد عو�ض ،املبادىء العامة يف قانون الإجراءات اجلنائية ،من�ش�أة
املعارف ،الإ�سكندرية2002 ،م.
4949الدكتور /عبد الر�ؤوف مهدي� ،رشح القواعد العامة للإجراءات اجلنائية ،دار النه�ضة
العربية ،القاهرة 2007 ،م.
5050الدكتور /علي �صادق �أبو هيف ،الدية يف ال�رشيعة الإ�سالمية وتطبيقها يف قوانني
وعادات م�رص احلديثة ،ر�سالة دكتوراة ،مرتجمة من اللغة الفرن�سية ،كلية احلقوق -
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جامعة القاهرة.19322 ،
5151الأ�ستاذ /عبا�س منر ،رجال الإ�صالح ودورهم يف حل النزاعات يف املجتمع الفل�سطيني،
مقالة من�شورة يف جريدة القد�س ،فل�سطني بتاريخ  ،2007 /11 /12العدد .13735
5252الأ�ستاذ /غاندي الربعي ،الق�ضاء والعرف الع�شائري :مقالة من�شورة يف الف�صلية،
�أ�صدارات الهيئة امل�ستقلة حلقوق االن�سان ،العدد  ،27بتاريخ ت�رشين �أول.2006 ،
5353الدكتور /فاروق م�صطفى ا�سماعيل ،اجلماعات العرفية ،درا�سة التكيف والتمثيل
الثقايف ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،اال�سكندرية1975 ،
5454امل�ست�شار /فايز ال�سيد اللم�ساوي ،الدكتور� /أ�رشف فايز اللم�ساوي :ال�صلح اجلنائي يف
جرائم قانوين العقوبات والإجراءات اجلزائية طبق ًا للقانون  174ل�سنة  98وقانون
التجارة 17ل�سنة  99والقوانني اجلنائية اخلا�صة ،الطبعة الثانية ،مكتبة رجال الق�ضاء،
القاهرة.2002 ،
5555الدكتور /فهد فالح مطر امل�صرييع :النظرية العامة للمجني عليه ،ر�سالة دكتوراه ،كلية
احلقوق – جامعة القاهرة� ،سنة 1991م.
5656الدكتورة /فوزيةعبدال�ستار ،الإدعاء املبا�رش يف الإجراءات اجلنائية ،درا�سة مقارنة،
الطبعة الثانية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة2003 ،م.
 5757الأ�ستاذ /كامل عبداملالك عمر ،القانون العريف و�أمن املجتمع القبلي� ،ضمن بحث
حق املواطن يف الأمن ،املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية ،القاهرة.2000 ،
الدكتور /كامل ال�سعيد� ،رشح الأحكام العامة يف قانون العقوبات :درا�سة مقارنة ،دار
الثقافة للن�رش والتوزيع ،عمان.2011 ،
5858اال�ستاذ /كارد �أ� .سليكيو ،عندما يحتدم ال�رصاع دليل عملي ال�ستخدام الو�ساطة يف
حل النزاعات ،ترجمة د .عال عبداملنعم ،الطبعة الأوىل ،الدار الدولية للن�رش والتوزيع،
القاهرة.1999 ،
5959الأ�ستاذة /كر�ستني من�صور ،م�رشوع العدالة الإ�صالحية الأحداث يف الأردن �إجنازات
وحتديات ،مقالة من�شورة ،م�ؤلف جماعي التجربة العربية يف جمال عدالة الأحداث،
ا�صدارات اليوني�سف واملنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي.2007 ،
6060الدكتورة /لطيفة الداودي :درا�سة يف قانون امل�سطرة اجلنائية اجلديد رقم 22 - 1
ظهري� /3 /أكتوبر ،2002 /طبعة  2005املطبعة والوراقة الوطنية احلي املحمدي
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–الداوديات – مراك�ش – املغرب.
6161الدكتور /م�أمون حممد �سالمة ،االجراءات اجلنائية يف الت�رشيع امل�رصي ،اجلزء الأول،
طبعة  ،2004 - 2003دار النه�ضة العربية ،القاهرة.
6262الدكتور /مبارك عبد العزيز النويبت :الدعوى اجلنائية يف ال�رشيعة الإ�سالمية والقانون
الو�ضعي ،ر�سالة دكتوراة ،كلية ال�رشيعة والقانون بالقاهرة.1973 ،
6363الأ�ستاذة /ماتي جوت�سن :ال�سيا�سة املتغرية ملعاملة �ضحايا اجلرمية ،بحث مقدم �إىل
الندوة الدولية حلماية حقوق �ضحايا اجلرمية ،القاهرة يف يناير .1989
6464اللواء الدكتور /حممد الأمني الب�رشى ،العدالة اجلنائية الت�صاحلية القائمة على املجتمع
(املفهوم والتطبيق)  ،مقالة من�شورة يف جملة الفكر ال�رشطي ،املجلد  ،16العدد ،4
الإمارات املتحدة.2008 ،
6565دكتور /حممد عبد القادر قوا�سمية ،جنوح االحداث يف الت�رشيع اجلزائري ،امل�ؤ�س�سة
الوطنية للكتاب ،اجلزائر.1992 ،
6666القا�ضي الدكتور /حممد الطراونة ،الأطر الإ�سرتاتيجية للتطبيق الفعال للإ�صالح يف
جمال عدالة الأحداث مبا يتما�شى مع املعايري الدولية ويتنا�سب مع الإحتياجات
الوطنيةوالإقليمية يف الدول العربية ،درا�سة للمنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي،
مركزعمان لدرا�سات حقوق االن�سان ،عمان.20066 ،
6767الدكتور /حممد �سيف الن�رص عبد املنعم ،بدائل العقوبة ال�سالبة للحرية يف الت�رشيعات
اجلنائية احلديثة ،ر�سالة دكتوراة ،كلية احلقوق – جامعة القاهرة2004 ،م.
6868الدكتور /حممد ابراهيم مزيد :حماية احلقوق الإن�سانية يف مرحلة املحاكمة يف
ال�رشيعة الإ�سالمية ،املجلة العربية للدفاع االجتماعي ،العدد العا�رش� ،سنة .1979
6969الدكتور /حممد حمي الدين عو�ض ،بدائل اجلزاءات اجلنائية يف املجتمع الإ�سالمي ،دار
الن�رش باملركز العربي للدرا�سات الأمنية والتدريب بالريا�ض1992 ،م.
7070الدكتور /حممد �سليم العوا ،يف �أ�صول النظام اجلنائي الإ�سالمي ،درا�سة مقارنة ،دار
املعارف ،القاهرة1979 ،م.
7171الإمام /حممد �أبو زهرة ،اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي ،اجلرمية ،دار الفكر
العربي ،القاهرة1998 ،م.
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7272الدكتور /حممد عبد اللطيف عبدالعال :مفهوم املجني عليه يف الدعوى اجلنائية ،دار
النه�ضة العربية ،القاهرة.2006 ،
7373الدكتور /حممد �سامي ال�شوا ،الو�ساطة والعدالة اجلنائية ،اجتاهات حديثة يف الدعوى
اجلنائية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1977 ،م.
7474الدكتور /حممد �سالم� :أهمية ال�صلح يف النظام املغربي ،جملة املحاكم املغربية،
املغرب ،عدد  93مار�س� /إبريل.2002 ،
7575الإ�ستاذ /حممد زياد حممد عبد الرحمن ،احلماية القانونية للأحداث اجلانحني يف
الت�رشيعات الفل�سطينية ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة النجاح – كلية احلقوق. 2007 ،
7676الدكتور /حممد حكيم ح�سني احلكيم :النظرية العامة لل�صلح وتطبيقاتها يف املواد
اجلنائية ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتوراة من�شورة ،دار الكتب القانونية ،املحلة الكربى
 القاهرة2005 ،م.7777الدكتور /حممد عيد الغريب :املركز القانوين للنيابة العامة ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة
دكتوراه من�شورة ،دار الفكر العربي ،القاهرة1979 ،م.
7878الدكتور /حممد �أبو العال عقيدة� :رشح قانون الإجراءات اجلزائية ،الطبعة الثانية منقحة
ومزيدة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة2001 ،م.
 املبادئ التوجيهية حلماية �ضحايا اجلرمية يف الت�رشيعات العربية ،درا�سة مقارنة،
 جملة العلوم القانونية واالقت�صادية ،العدد الأول ،ال�سنة الرابعة والثالثون.1992 ،
 تعوي�ض الدولة للم�رضور من اجلرمية ،درا�سة مقارنة يف الت�رشيعات املعا�رصة
والنظام اجلنائي الإ�سالمي ،الطبعة الثانية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.2004 ،
7979املجني عليه ودوره يف الظاهرة الإجرامية ،درا�سة يف علم املجني عليه والقانون
اجلنائي الو�ضعي ،دار الفكر العربي ،طبعة الثانية.1991 ،
8080الأ�ستاذ /م�صطفى حممود فراج ،و�سائل ت�سوية املنازعات يف �إطار جامعة الدول
العربية ،عمان الأردن ،مقالة من�شورة على املوقع االلكرتوين على العنوان التايل:
http:// www. Farrjlawyer. coml/ wasata. htm.

8181الدكتور /حممود طه جالل� ،أ�صول التجرمي والعقاب يف ال�سيا�سة املعا�رصة ،درا�سة يف
ا�سرتاتيجيات ا�ستخدام اجلزاء اجلنائي وت�أ�صيل ظاهرتي احلد من التجرمي والعقاب،
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ر�سالة دكتوراه من�شورة ،الطبعة الأوىل ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة2005 ،م
8282الدكتور /حممود حممود م�صطفى� ،رشح قانون العقوبات ،الق�سم العام ،دار النه�ضة
العربية ،القاهرة.1974 ،
 حقوق املجني عليه يف القانون املقارن ،الطبعة الأوىل ،مطبعة جامعة القاهرة،
1975م.
8383الدكتور /حممود كبي�ش ،م�ساهمة املجني عليه يف الإجراءات اجلنائية ،درا�سة
مقارنة بني ال�رشيعة الإ�سالمية والتطورات احلديثة والقانونني امل�رصي والفرن�سي،
الطبعةالأوىل ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة2001 ،م.
8484الدكتور /حممود جنيب ح�سنى� ،رشح قانون الإجراءات اجلنائية ،الطبعة الثالثة ،دار
النه�ضة العربية ،القاهرة1998 ،م.
 �رشح قانون العقوبات اللبناين ،الق�سم العام ،بريوت.1968 ،
8585الدكتور /مدحت عبداحلليم رم�ضان ،الإجراءات املوجزة لإنهاء الدعوى اجلنائية يف
�ضوء تعديالت قانون الإجراءات اجلنائية ،درا�سة مقارنة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
2000م
8686الت�رشيعات الفل�سطينية ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعةالنجاح – كليةاحلقوق.2007 ،
8787الدكتور /مدحت حممد عبدالعزيز �إبراهيم :ال�صلح والت�صالح يف قانون الإجراءات
اجلنائية ،درا�سة حتليلية مقارنة بني الت�رشيعني امل�رصي والفرن�سي طبقا لأحداث
التعديالتاملدخلة بالقانون رقم  174ل�سنة  ،1998الطبعة الأوىل ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة 2004م.
8888الأ�ستاذة /نادرة �شلهوب وم�صطفى عبدالباقي ،الق�ضاء وال�صلح الع�شائري
و�أثرهما على الق�ضاء النظامي يف فل�سطني� ،سل�سلة العدالة اجلنائية ( ، )5معهد احلقوق،
جامعةبريزيت ،فل�سطني.2003 ،
8989القا�ضي الدكتور /نا�رص ال�سالمات ،فل�سفة قانون الأحداث اجلديد �ضمن مفهوم
العدالة الإ�صالحية ،الأردن .2015 ،على رابط االنرتنت www.jc.jo
9090الأ�ستاذة /جناح حممود احللو ،اال�ستاذة� /آمنة مو�سى �أبوعني� ،إعادة الأحداث
وت�أهيلهم �ضمن املجتمع الفل�سطيني ،بحث مقدم ملركز عمان لدرا�سات حقوق
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الإن�سانواملنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي ،وذلك للم�شاركة يف ورقة العمل املتعلقة
بتقييم التجربة العربية يف جمال عدالة
9191الأحداث من الفرتة  6 - 4فرباير 2007م ،من�شور يف م�ؤلف جماعي ،التجربة
العربية يف جمال عدالة الأحداث ،عمان.2007 ،
9292الدكتور /ه�شام مف�ضي املجايل ،الو�ساطة اجلنائية ،و�سيلة غري تقليدية يف حل
النزاعات اجلنائية ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتوراه ،كليةاحلقوق – جامعة عني �شم�س،
2008م.
املواثيق واالتفاقيات واالعالنات الدولية:
�1 .1إتفاقية حقوق الطفل لعام .1989
2 .2الربوتوكول الإختياري التفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف املنازعات
امل�سلحة ل�سنة .2000
3 .3الإتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان روما 1950م.
4 .4قواعد االمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املجردين من حريتهم التي �إعتمدها م�ؤمتر
الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املنعقد يف هافانا خالل الفرتة
من  9 /7 – 8 /27لعام  1990والتي ن�رشت مبوجب قرار اجلميعة العامة للأمم
املتحدة رقم  45 /113تاريخ ( 19900 /12 /14قواعد طوكيو) .
�5 .5إعالن فيينا ب�ش�أن اجلرمية والعدالة ال�صادر عن م�ؤمتر الأمم املتحدة العا�رش ملنع
اجلرمية ومعاملة املجرمني املنعقد يف فيينا من � 17 - 10إبريل .2000
6 .6قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث لعام ( 1985قواعد
بكني) التي �أو�صى ب�إعتمادها م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة
املجرمني املنعقد يف ميالنو خالل الفرتة من � 1985 /9 /6 – 8 /26أو التي
�أعتمدتها اجلميعة العامة بقرارها رقم  22 /40تاريخ  9ت�رشين الثاين .1985
7 .7الإعالن العاملي حلقوق الطفل لعام .1959
8 .8مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث (مبادئ الريا�ض التوجيهية)
الذي اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم  112 /45تاريخ .1990 /12 /14
9 .9قواعد االمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املجردين من حريتهم (قواعد هافانا) لعام
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1990
1010املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء لعام .1990
1111م�ؤمتر الأمم املتحدة احلادي ع�رش الذي عقد يف بانكوك عا�صمة تايلند 2005
�1212إعالن ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لتوفري العدالة ل�ضحايا اجلرمية و�إ�ساءة �إ�ستعمال ال�سلطة
لعام .1985
1313القانون النموذجي لعدالة الأحداث� ،إ�صدار الأمم املتحدة لعام 1967م..
1414مبادئ اداب مهنة الطب املت�صلة بدور املوظفني ال�صحيني ال �سيما الأطباء يف حماية
امل�سجونني واملحتجزين من التعذيب وغري من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة لعام .1982
1515مدونة لقواعد �سلوك ملوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني لعام .1979
1616املبادئ التوجيهية ب�ش�أن دور املدعني العامني لعام .1990
1717العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية لعام .1966
1818امليثاق الإفريقي حلقوق ورفاه الطفل .1990
1919الإطار العربي للطفولة .2001
�2020إعالن القاهرة اخلا�ص مب�ؤمتر الطفولة .2001
2121الدليل الت�رشيعي النموذجي حلقوق الطفل العربي.
2222ميثاق الطفل العربي بتون�س .1983
التشريعات احمللية:
1 .1القانون اال�سا�سي الفل�سطيني املعدل .2003
2 .2قانون االجراءات اجلزائية الفل�سطينية رقم ( )3ل�سنة . .2001
3 .3قانون العقوبات الأردين رقم ( )16ل�سنة .1960
4 .4قانون املخدرات الفل�سطيني رقم ( )18ل�سنة 2015م
5 .5قانون العمل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة 2000م.
6 .6قانون ا�صالح الأحداث الأردين رقم ( )16ل�سنة .1954
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7 .7قانون الطفل الفل�سطيني املعدل رقم ( )7ل�سنة .2004
8 .8قانون املجرمني الأحداث الفل�سطيني رقم ( )2ل�سنة 1937م.
9 .9قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة .1976
1010قانون وزارة ال�شئون االجتماعية رقم ( )14ل�سنة .1956
1111قانون الرتبية والتعليم رقم ( )16ل�سنة .1954
1212قانون اجلن�سية االردين رقم ( )6ل�سنة .1954
1313مر�سوم اجلن�سية الفل�سطيني ل�سنة .1925
1414قانون االحوال املدنية رقم ( )2ل�سنة .1999
1515قانون العقوبات الفل�سطيني االنتدابي رقم ( )6ل�سنة .1936
1616قانون اخلدمة يف قوي االمن الفل�سطيني رقم ( )8ل�سنة .2005
التشريعات العربية:
1 .1قانون امل�سطرة اجلنائية املغربي اجلديد رقم 22 - 01ل�سنة .2015
2 .2قانون الأحداث االردين اجلديد رقم  32ل�سنة .2014
3 .3قانون حماية الطفل اجلزائري رقم  12 - 15ل�سنة.2015 /
4 .4قانون جملة الطفل التون�سي ال�صادر بالقانون عدد  92ل�سنة .1995
ً
ثانيا :املراجع االجنبية:
املراجع الفرنسية:
1. Blanc G. , la médiation pénale, J. C. P. 1994.
2. Bonafe - Schmitt J - p. , la médiation pénale en France et aux Étals – unis,
L. G. J,1998.
3. Bosly H - D et Devalkeneer c. , la ćelérite dans la procédure pénale en
droit belge, R. I. D. P 1995.
4. Carbonnier J. ," Réflexions sur la médiation" in la médiation: un mode
alternative de résolution des conflits, lau sanne, 14et 15 novembre
. 1991publications de l'mstitut Suisse de droit comparé, schulthess
polygraphisder verlag, zurich, 1992.
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5. Cadiet L. , Droit judiciaire privé. Litec. 1992.
6. Cairo (R.) : La médiation pénale. Entre répression et réparation.
L’harmattan,1977.
7. Demanet G. , la mediation pénale en droit belg au le magisrate de liaison,
un nouvel entremetteur, R. K. P. C. 1997..
8. De Nauw A. , les modes altermatife de reglement des conflitis en droit
pénale belg, R. D. P. C. 1997.
9. Derocca F. , la médiation une approche: nouvelle dans l'intérét du
contribuable. L'actualité juridique. 1993.
10. Desdevises M - C. , l’evaluation des experiences de médiation entre dé
linquants et victims: l'exemple britannique, Rev. sci. crim. Dr. pin, n,
1993, n°1.
11. Delmas - Marty M. , les grands systéms de politique criminelle, puf, coll,
Themis, paris 1992.
12. Faget f. , la médiation pénale, une dialectique de l’ordre et du désordre,
déviance et société trim. sept. 1993.
13. Faget f. , la médiation Essai Politique, pénale, Editions Erès, 1997.
14. Gassin R. , criminologie, précis dalloz. zeéd, paris, 1990, n° (18) .
15. GuilBot M. et Rojare s. , La participation du ministre public a La
médiation, archives de politique criminelle,, 1992 n° 14..
16. Guihal D. , Droit répressif de l’ envirenment Hofnung. Economica, 1997,
n°234..
17. Guillaume - hofnung M. , la médiation, que sais - je? P. u. f. , 1995.
18. lagadec J. , le nauveru Guide pratique du droit. France loisire. 1995.
19. lexique des termes juridiques, 13e éditioan ,2001, Dallaz
20. Le Blois. Hoppe J. ,la médiation pénale comme mode de réponse à la
petite délinquance: états des lieux et perspectives, Rev. Sc. Crim. , 1994.
21. Le page - seznec B. , les transactions en droit pénal. , thèse, université de
paris x, nanterre, octobre 1955
22. Lazerges c, médiation pénale, justice pénale et politique criminelle, Rev.
Sc. Crim. “1” janv. - mars 1997..
23. Levy R. du suspect au coupable , le travail de la police judiciaries , 1987
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,ed Geneve.
24. Martin D. , le Mouvement d’aide aux victims en Belgique francophone,
tedances - problems actuels et prerspectives, R. D. P. et de criminologie,
1988 - 1989, n° 8.
25. pradel J. La rapidité de l’instance pénale, Aspects de droit comparé, Rev.
26. Pénit, 1995. Bornoz N. et knoepfler J., la justice de proximité en Suisse,
vers une nécessaire redefinition, in la justice de proximité en Europe,
pratiqueset enjeux, sars la direction de A. wyve Kenset J., faget, eres,
,2001.
27. Ruellan F. , le concitiateur civil, entre utopie et realité. J. c. p. 103431.
1990. fortunet, la concitiation: sanction acceptée? Arch. Pol. Crim. .
1984.
28. Servidio - Delabre E. , la mediation a ‘Chicago, Rev. sc crimDR. Pen,.
n°1, jarv. , mars 1986..
29. Servidio - Delabre E. , la médiation Aux États - unis Archives de politique
criminelle, N°8, A, pedone, 1985..
30. wyvekens," Analyse de l'activite des Mainsons de justice et du droit du
tribunal de grande instance de lyon", ERPC, ministère de la justice, sept,
1995.
31. Wester Ouisse v. , convention et jurisdiction pénale, thése, universite de
Nante, faculté de droit et des sciences plitiques, ecole doctorale: droit et
sociologie, 1999.
32. Zu BKowski (Louis Kos - Rabcewicz) , Rapport, génerl et resolutionl tenu
a Tokyo , Japan 14 - 16 mars, 1983 rev. int. dr. pén, 1983.
33. Lwenga (E.) , le cadre légal et réglementaira de la médiation pénale en
Franc, R. D. P. C, 2002.

:املراجع االجنليزية

1. George J - R B. J. , Screening diversion and mediation in the United Stats,
New York, law school law review, no. 1 - 1984.

2. lahti Raimo, an the waving of measures in the systeme of sanction for
offences, vanimala, 1974, p. 20.
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املالحق:
1 .1قانون الطفل.
2 .2قانون حماية الأحداث.
�3 .3إتفاقية حقوق الطفل.

Page | 176

"العدالة التصاحلية لألحداث"
"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

د .أمحد براك

قانون الطفل الفلسطيين رقم ) (7لسنة  2004املع ّدل
مبوجب قرار بقانون رقم  19لسنة  2012بشأن تعديل قانون الطفل
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد الإطالع على القانون الأ�سا�سي املعدل ،وعلى قانون املجرمني الأحداث رقم ()2
ل�سنة  1937املعمول به يف حمافظات غزة وعلى قانون �إ�صالح الأحداث رقم  16ل�سنة
 1954املعمول به يف حمافظات ال�ضفة ،وعلى �إتفاقية حقوق الطفل ل�سنة  1989التي
وافقت عليها اجلمعية العمومية للأمم املتحدة بتاريخ 1989 /11 /20م ،وعلى املر�سوم
الرئا�سي رقم  2ل�سنة 1999م ال�صادر ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للطفولة والأمومة ،وعلى
م�رشوع القانون املقدم من جمل�س الوزراء ،وبناء على ما �أقره املجل�س الت�رشيعي بجل�سته
املنعقدة بتاريخ 2003 /8 /19م� ،أ�صدرنا القانون التايل : -
الفصل األول
أحكام عامة
مادة ( )1معدلة بنص املادة ( )2من قرار بقانون لسنة 2012

يكون للعبارات والكلمات التالية ،حيثما وردت يف هذا القانون املعاين املخ�ص�صة لها
�أدناه� ،إال �إذا دلت القرينة على خالف ذلك:
الطفل :كل �إن�سان مل يتم الثامنة ع�رشة من عمره.
مر�شد حماية الطفولة :املوظف العام يف وزارة التنمية االجتماعية الذي يعمل يف
دائرة حماية الطفولة ويخت�ص مبهمة تقييم حالة ومتابعة ق�ضايا الأطفال طبق ًا للقانون
واللوائح �أو الأنظمة ال�صادرة مبوجبه.
القا�ضي املخت�ص :القا�ضي املخت�ص بق�ضايا الأطفال.
اخلطر املحدق :كل عمل يهدد حياة الطفل �أو �سالمته �أو �صحته البدنية �أو النف�سية �أو
يعر�ضه خلطر االنحراف ب�شكل ال ميكنه تالفيه مبرور الوقت
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مادة ()2
يهدف القانون �إىل- :
1 .1االرتقاء بالطفولة يف فل�سطني مبا لها من خ�صو�صيات.
2 .2تن�شئة الطفل على االعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الوالء لفل�سطينـ
�أر�ضا وتاريخا و�شعبا
�3 .3إعداد الطفل حلياة حرة م�س�ؤولة يف جمتمع مدين مت�ضامن قائم على التالزم بني
الوعي باحلقوق وااللتزام بالواجبات وت�سوده قيم العدالة وامل�ساواة والت�سامح والدميقراطية.
4 .4حماية حقوق الطفل يف البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة و�آمنة ومتطورة.
5 .5توعية املجتمع بحقوق الطفل على �أو�سع نطاق ممكن با�ستخدام الو�سائل املنا�سبة.
�6 .6إ�رشاك الطفل يف جماالت احلياة املجتمعية وفقا ل�سنة ودرجة ن�ضجه وقدراته
املتطورة حتى ين�ش�أ على خ�صال حب العمل واملبادرة والك�سب امل�رشوع وروح االعتماد
على الذات.
7 .7تن�شئة الطفل على الأخالق الفا�ضلة وبخا�صة احرتام �أبويه وحميطة العائلي
واالجتماعي.

مادة ()3
1 .1يتمتع كل طفل بكافة احلقوق الواردة يف هذا القانون دون متييز ب�سبب جن�سه �أو
لونه �أو جن�سيته �أو دينه �أو لغته �أو �أ�صله القومي �أو الديني �أو االجتماعي �أو ثروته �أو �إعاقته
�أو مولده �أو والديه� ،أو �أي نوع �آخر من �أنواع التمييز.
2 .2تتخذ الدولة كافة التدابري املنا�سبة حلماية الأطفال من جميع �أ�شكال التمييز
بهدف ت�أمني امل�ساواة الفعلية واالنتفاع بكافة احلقوق الواردة يف هذا القانون.

مادة ()4
يجب الأخذ يف االعتبار- :
1 .1م�صلحة الطفل الف�ضلى يف جميع الإجراءات التي تتخذ ب�ش�أنه �سواء قامت بها
الهيئات الت�رشيعية �أو املحاكم �أو ال�سلطات الإدارية �أو م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية العامة
�أو اخلا�صة.
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2 .2حاجات الطفل العقلية والنف�سية والبدنية والأدبية مبا يتفق مع �سنه و�صحته وغري

مادة ()5
1 .1يتحمل والدا الطفل �أو من يقوم على رعايته م�س�ؤوليات م�شرتكة عن تربيته مبا
يكفل منوه وتطوره و�إر�شاده وتوفري احتياجاته مبا يتالءم مع قدراته املتطورة.
2 .2يجب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار �أهمية العمل الوقائي داخل العائلة يف جميع االجراءات
التي تتخذ ب�ش�أن الطفل وذلك حفاظ ًا على دورها الأ�سا�سي وت�أكيداً للم�س�ؤولية التي يتحملها
الوالدان �أو من يقوم على رعاية الطفل وتربيته و�إحاطته بالرعاية الالزمة من �أجل �ضمان
منوه وتطوره الطبيعي على الوجه الأكمل.

مادة ()6
تعمل الدولة على تهيئة الظروف املنا�سبة كافة والتي تكفل للأطفال حقهم يف
احل�صول على �أعلى م�ستوى ممكن من اخلدمات ال�صحية االجتماعية وحقهم يف التعليم
وامل�شاركة يف خمتلف �أوجه احلياة املجتمعية.

مادة ()7
1 .1للطفل يف جميع الظروف �أولوية التمتع باحلماية والرعاية والإغاثة.
2 .2تكفل الدولة �أولوية احلفاظ على حياة الأطفال وجميع حقوقهم يف حاالت الطوارئ
والكوارث والنزاعات امل�سلحة.
3 .3تتخذ الدولة التدابري املنا�سبة ملالحقة وم�سائلة كل من يرتكب بحق الأطفال
جرمية من جرائم احلرب �أو جرائم �ضد الإن�سانية.

مادة ()8
تتخذ الدولة الإجراءات والتدابري املنا�سبة ل�ضمان متتع الأطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة بالرعاية الالزمة يف املجاالت كافة وبخا�صة التعليم وال�صحة والت�أهيل املهني
لتعزيز اعتمادهم على النف�س و�ضمان م�شاركتهم الفاعلة يف املجتمع.

مادة ()9
ت�ضع الدولة ال�سيا�سات والربامج الكفيلة بتن�شئة الأطفال التن�شئة ال�صحيحة يف
Page | 179

"العدالة التصاحلية لألحداث"
"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

د .أمحد براك

املجاالت كافة يف �إطار من احلرية والكرامة الإن�سانية والقيم الروحية واالجتماعية ،مع
ومراعاة امل�س�ؤولية الأ�سا�سية واحلقوق والواجبات الواقعة على الوالدين �أو من يقوم على
رعاية الطفل.

مادة ()10
تلتزم امل�ؤ�س�سات والإدارات امل�س�ؤولة عن رعاية الأطفال وحمايتهم بتنفيذ ال�سيا�سات
والربامج التي ت�ضعها ال�سلطات املخت�صة يف جميع املجاالت.
الفصل الثاني
احلقوق األساسية

مادة ( )11معدلة بن�ص املادة ( )3من قرار بقانون ل�سنة 2012
1 .1لكل طفل احلق يف احلياة ويف الأمان على نف�سه.
2 .2تكفل الدولة �إىل �أق�صى حد ممكن منو الطفل وتطوره ورعايته.
3 .3يحظر اجراء التجارب الطبية �أو العلمية على الأطفال.
4 .4مع عدم االخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف قانون العقوبات اخلا�صة
باجلرائم الواقعة على اال�شخا�ص �أو �أي قانون �آخر ،يعاقب بغرامة ال تقل عن �ألف دينار وال
تزيد عن الفي دينار �أردين او ما يعادلها من العملة املتداولة قانونا كل من يخالف �أحكام
الفقرة (� )3أعاله ،وف�ضال عن ذلك يجوز احلكم ب�إغالق املحل الذي وقعت منه املخالفة
وميار�س املخالف �أعماله فيه ملدة م�ؤقتة ال تزيد عن �شهر واحد.

مادة ()12
1 .1لكل طفل احلق يف حرية الر�أي والتعبري مبا يتفق مع النظام العام والآداب العامة.
2 .2ت�ؤخذ �آراء الطفل مبا ت�ستحق من االعتبار وفقا ل�سنه ودرجة ن�ضجه.
3 .3تتاح للطفل الفر�صة للإف�صاح عن �آرائه يف االجراءات الق�ضائية �أو يف التدابري
االجتماعية �أو التعليمية اخلا�صة بظروفه.

مادة ()13
مع مراعاة واجبات وحقوق والدي الطفل �أو من يقوم على رعايته للطفل احلق يف
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احرتام حياته اخلا�صة ومينع تعري�ضه لأي تدخل تع�سفي �أو �إجراء غري قانوين يف حياته �أو
�أ�رسته �أو منزله �أو مرا�سالته وكذلك يحظر امل�سا�س ب�رشفه �أو �سمعته.

مادة ( )14معدلة بن�ص املادة ( )4من قرار بقانون ل�سنة 2012
1 .1مع مراعاة املعايري وال�ضوابط الواردة يف قانون العمل واللوائح ال�صادرة مبوجبه،
يحظر ت�شغيل الأطفال قبل بلوغهم �سن اخلام�سة ع�رشة.
2 .2يحظر ت�شغيل الأطفال �أو ا�ستخدامهم �أو تكليفهم ب�أي �أعمال �أو مهن خطرة �أو غريها
من الأعمال واملهن التي حتددها وزارة العمل ومن �ش�أنها �إعاقة تعليمهم �أو احلاق ال�رضر
ب�سالمتهم �أو ب�صحتهم البدنية �أو النف�سية مبا يف ذلك العمل لدى الأقارب من الدرجة الأوىل.
3 .3يعاقب بغرامة ال تقل عن �ألف دينار �أردين وال تزيد عن �ألفني دينار �أردين كل من
يخالف �أحكام هذه املادة .وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال الذين وقعت يف �ش�أنهم املخالفة
ضال عن ذلك يجب على وزير العمل يف حال التكرار وبتن�سيب
وت�ضاعف يف حالة التكرار ،وف� ً
من وزير التنمية االجتماعية �إغالق املن�ش�أة كليا �أو جزئيا.

مادة ()15
وفقا للقانون ي�سجل الطفل بعد والدته فورا يف ال�سجل املدين.

مادة ()16
لكل طفل احلق منذ والدته يف ا�سم ال يكون منطويا على حتقري �أو مهانة لكرامته �أو
منافيا للعقائد الدينية.

مادة ()17
لكل طفل احلق يف احرتام �شخ�صيته القانونية.

مادة ()18
لكل طفل فل�سطيني فور والدته احلق يف جن�سيته الفل�سطينية وفقا لأحكام القانون
اخلا�ص بذلك.
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الفصل الثالث
احلقوق األسرية

مادة ()19
1 .1لكل طفل احلق يف العي�ش يف كنف �أ�رسة متما�سكة ومت�ضامنة.
2 .2تتخذ الدولة التدابري الالزمة ل�ضمان التزام والدي الطفل �أو من يقوم على رعايته
بتحمل امل�س�ؤوليات والواجبات امل�شرتكة املنوطة بهما يف تربية الطفل ورعايته وتوجيهه
ومنائه على الوجه الأف�ضل.

مادة ()20
للطفل احلق يف معرفة والديه وتلقي رعايتهما ،وال يجوز ان ين�سب الطفل لغري والديه.

مادة ()21
مع مراعاة م�صلحة الطفل الف�ضلى للطفل املنف�صل عن والديه �أو عن �أحدهما احلق يف
االحتفاظ بعالقات �شخ�صية وات�صاالت مبا�رشة مع كال والديه وب�صورة منتظمة.

مادة ( )21مكرر  5معدلة بن�ص املادة ( )5من قرار بقانون ل�سنة 2012
مع عدم االخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س من �شهر
�إىل ثالث �سنوات كل من �أهمل يف طفل حتت رعايته.
الفصل الرابع
احلقوق الصحية

مادة ( )22معدلة بن�ص املادة ( )6من قرار بقانون ل�سنة 2012
1 .1للطفل احلق يف احل�صول على �أف�ضل م�ستوى ممكن من اخلدمات ال�صحية املجانية
مع مراعاة قانون ال�صحة العامة وقانون الت�أمني ال�صحي.
2 .2ال ت�ستويف اية ر�سوم عن تطعيم الأطفال.
3 .3على وزارة ال�صحة تقدمي اخلدمات ال�صحية املجانية للأطفال دون �سن ال�ساد�سة
وفقا لل�ضوابط واملعايري التي ت�ضعها ومبا ال يتعار�ض مع قانون ال�صحة العامة والقوانني
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االخرى ذات العالقة.

مادة ( )23معدلة بن�ص املادة ( )7من قرار بقانون ل�سنة 2012
1 .1على وزارة ال�صحة �إ�صدار بطاقة �صحية لكل طفل ت�سجل بياناتها يف �سجل خا�ص
مبكتب ال�صحة املخت�ص.
2 .2ي�صدر قرار من وزير ال�صحة بتنظيم هذه البطاقة ومنوذجها وبياناتها و�إجراءات
ا�صدارها.
3 .3يجب حفظ البطاقة ال�صحية يف امللف املدر�سي للطفل ،وتعر�ض على طبيب
املدر�سة عند كل منا�سبة يجري فيها ح�ص الطفل طبيا ،ويثبت بها كل ما يتعلق مبتابعة
احلالة ال�صحية للطفل.

املادة ()24
يجب �إجراء فح�ص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد �إال بعد الفح�ص
الطبي للت�أكد من خلو الزوجني مما ميكن �أن ي�ؤثر على حياة و�صحة ن�سلهما.

مادة ()25
تتخذ وزارة ال�صحة جميع التدابري املنا�سبة من �أجل تطوير قدراتها يف جمال الرعاية
ال�صحية الوقائية ولعالجية والإر�شاد ال�صحي املتعلقة ب�صحة الطفل وتغذيته وحمايته.

مادة ()26
تتخذ الدولة جميع التدابري املنا�سبة من �أجل:
1 .1وقاية الأطفال من خماطر التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.
2 .2قيام و�سائل الإعالم املختلفة بدور بناء وفعال يف جمال الوقاية والإر�شاد ال�صحي
وبخا�صة فيما يتعلق مبجاالت �صحة الطفل وتغذيته ومزايا الر�ضاعة الطبيعية والوقاية
من احلوادث وم�ضار التدخني.
3 .3دعم نظام ال�صحة املدر�سية ليقوم بدوره الكامل يف جمال الوقاية والإر�شاد
ال�صحي.
4 .4الوقاية من الأمرا�ض املعدية واخلطرية.
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مادة ( )27معدلة بن�ص املادة ( )8من قرار بقانون ل�سنة 2012
تعد �أعما ُال حمظورة ،وتقع حتت طائلة امل�ساءلة اجلزائية ،الأعمال التالية:
1 .1ا�ستخدام الطفل �أو تكليفه ب�أي عمل ،ب�أي �صورة كانت مبا يف ذلك يف �أماكن �إنتاج
ال�سجائر �أو املواد املخدرة �أو امل�ؤثرات العقلية �أو الإجتار بها �أو حيازتها �أو ترويجها �أو
نقلها.
�2 .2إنتاج �أو ترويج �أو ا�سترياد الألعاب �أو املواد غري املطابقة للموا�صفات واملعايري
ال�صحية �أو البيئية املحددة من اجلهات املخت�صة �أو التي ت�رض بالقيم املجتمعية.
3 .3مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر ،يعاقب كل من يخالف
�أحكام هذه املادة بغرامة ال تقل عن �ألف دينار �أردين � أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانوناً ،بالإ�ضافة �إىل م�صادرة الألعاب �أو املواد املخالفة ،وتت�ضاعف العقوبة يف حالة
ضال عن ذلك يجوز احلكم ب�إغالق املحل �أو املن�ش�أة التي متار�س تلك الأعمال
التكرار ،وف� ً
املحظورة ملدة م�ؤقتة ال تزيد عن �شهر واحد.

مادة ()28
وفق ًا للقانون يعفى من جميع ال�رضائب والر�سوم والأجهزة التعوي�ضية والت�أهيلية
وامل�ساعدة وو�سائل النقل الالزمة لإ�ستخدام الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة.
الفصل اخلامس
احلقوق اإلجتماعية

مادة ( )29معدلة بن�ص املادة ( )9من قرار بقانون ل�سنة 2012
1 .1للطفل احلق يف الإنفاق عليه من طعام وك�سوة وم�سكن وتطبيب وتعليم.
2 .2يتحمل واجب الإنفاق على الطفل والده �أو من يتوىل رعايته قانون ًا
3 .3يتحمل �صندوق النفقة �أداء نفقة الطفل يف حال عجز ال�شخ�ص امللزم بالإنفاق �أو
ثبوت امتناع املحكوم عليه بالنفقة عن �أدائها.

مادة ()30
لكل طفل احلق يف م�ستوى معي�شي مالئم لنموه البدين والعقلي والروحي والإجتماعي
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وتتخذ الدولة كافة الإجراءات والتدابري ال�رضورية لت�أمني هذا احلق.

مادة ()31
وفق ًا للقواعد وال�رشوط التي ت�ضعها الدولة وم�ؤ�س�ساتها للأطفال الآتي بياناتهم احلق
يف احل�صول على امل�ساعدات الإجتماعية- :
1 .1الأطفال الأيتام �أو جمهويل الن�سب.
2 .2الأطفال يف م�ؤ�س�سات الرعاية الإجتماعية.
�3 .3أطفال املطلقة �أو املهجورة الذين ال عائل لهم.
لهم.

�4 .4أطفال امل�سجون �أو املفقود �أو العاجز عن العمل ب�سبب املر�ض �أو الإعاقة وال عائل
�5 .5أطفال الأ�رس التي دمرت بيوتها �أو احرتقت
6 .6الأطفال املعوقون �أو املر�ضى ب�أمرا�ض مزمنة.
7 .7الأطفال التو�أم (ثالثة فما فوق) .

مادة ()32
للطفل املحروم من بيئته العائلية الطبيعية ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة احلق يف الرعاية
البديلة من خالل:
1 .1الأ�رسة احلا�ضنة (البديلة) التي تتوىل كفالته ورعايته.
2 .2م�ؤ�س�سات الرعاية الإجتماعية العامة �أو اخلا�صة �إذا مل تتوفر الأ�رسة احلا�ضنة.
الفصل السادس
احلقوق الثقافية

مادة ()33
1 .1للطفل احلق يف طلب جميع �أنواع املعلومات والأفكار وتلقيها وتقلها و�إذاعتها مبا
ال يتعار�ض مع النظام العام والآداب العامة.
2 .2تعمل الدولة على جت�سيد هذا احلق وفق ما ت�سمح به �إمكاناتها ،ولها يف �سبيل ذلك
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�إلزام و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة وغريها تخ�صي�ص جزء من براجمها
ومواردها لت�أمني التمتع الفعلي بهذا احلق.

مادة ()34
وفق ًا للقانون يجوز تكوين جمعيات خا�صة بالطفل وله حرية االن�ضمام �إىل اجلمعيات
والنوادي ،وعقد الإجتماعات العامة.

مادة ()35
للطفل احلق يف امل�شاركة الوا�سعة يف حتديد وتنفيذ الربامج الرتفيهية والثقافية
والعلمية والتي تتفق مع النظام العام والآداب العامة وذلك ت�أكيداً حلقه يف امتالك املعرفة
وو�سائل االبتكار والإبداع.

مادة ()36
يحظر ن�رش �أو عر�ض �أو تداول �أو حيازة م�صنفات مطبوعة �أو مرئية �أو م�سموعة تخاطب
غرائز الطفل الدنيا �أو تزين له ال�سلوكيات املخالفة للنظام العام والآداب العامة �أو يكون من
�ش�أنها ت�شجيعه على الإنحراف.
الفصل السابع
احلقوق التعليمية

مادة ()37
1 .1وفق ًا لأحكام القانون:
لكل طفل احلق يف التعليم املجاين يف مدار�س الدولة حتى �إمتام مرحلة التعليم
الثانوي.
التعليم الزامي حتى امتام مرحلة التعليم الأ�سا�سية العليا كحد �أدنى.
2 .2تتخذ الدولة جميع التدابري املنا�سبة ملنع الت�رسب املبكر للأطفال من املدار�س.

مادة ()38
تتخذ الدولة جميع التدابري املنا�سبة والفعالة بهدف �إلغاء خمتلف �أ�شكال التمييز يف
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التمتع بحق التعليم والعمل على حتقيق ت�ساوي الفر�ص الفعلية بني جميع الأطفال.

مادة ()39
تتخذ الدولة التدابري كافة من �أجل:
1 .1تعزيز م�شاركة التالميذ و�أولياء �أمورهم يف القرارات اخلا�صة بالأطفال.
2 .2املحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات �أو و�ضع الربامج التي تهدف �إىل
حظر كافة �أ�شكال العنف يف املدار�س مهما كان م�صدرها.

مادة ()40
لكل طفل يف املدر�سة احلق يف وقت الراحة وملزاولة الألعاب والأن�شطة املنا�سبة ل�سنه
وللم�شاركة بحرية يف احلياة الثقافية ويف الفنون.

مادة ()41
1 .1للطفل ذي الإحتياجات اخلا�صة احلق يف التعليم والتدريب بنف�س املدار�س واملراكز
املعدة للتالميذ.
2 .2يف حاالت الإعاقة اال�ستثنائية تلتزم الدولة ت�أمني التعليم والتدريب يف ف�صول �أو
مدار�س �أو مراكز خا�صة �رشيطة �أن:





تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي ومالئمة حلاجات الطفل.
تكون قريبة من مكان �إقامته و�سه ًال الو�صول �إليها.
توفر التعليم ب�أنواعه وم�ستوياته ح�سب �إحتياجاتهم.
توفر امل�ؤهلني تربوي ًا لتعليمهم وتدريبهم ح�سب �إعاقتهم.

الفصل الثامن
احلق يف احلماية

مادة ()42
1 .1للطفل احلق يف احلماية من �أ�شكال العنف �أو الإ�ساءة البدنية �أو املعنوية �أو اجلن�سية
�أو الإهمال �أو التق�صري �أو الت�رشد �أو غري ذلك من �أ�شكال �إ�ساءة املعاملة �أو الإ�ستغالل.
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2 .2تتخذ الدولة كافة التدابري الت�رشيعية والإدارية والإجتماعية والرتبوية والوقائية
الالزمة لت�أمني احلق املذكور.

مادة ()43
مينع ا�ستغالل الأطفال يف الت�سول كما مينع ت�شغيلهم يف ظروف خمالفة للقانون �أو
تكليفهم بعمل من �ش�أنه �أن يعيق تعليمهم �أو ي�رض ب�سالمتهم �أو ب�صحتهم البدنية �أو النف�سية.
مادة ( )44معدلة بن�ص املادة ( )10من قرار بقانون ل�سنة 2012
يعد من احلاالت ال�صعبة التي تهدد �سالمة الطفل �أو �صحته البدنية �أو النف�سية ويحظر
تعري�ضه لها:
1 .1فقدانه لوالديه وبقا�ؤه دون �سند عائلي.
2 .2تعري�ضه للإهمال والت�رشد.
3 .3التق�صري البني واملتوا�صل يف تربيته ورعايته.
�4 .4إعتياد �سوء معاملته وعدم �إحاطة من يقوم برعايته ب�أ�صول الرتبية ال�سليمة.
5 .5ا�ستغالله جن�سي ًا �أو اقت�صادي ًا �أو يف الإجرام املنظم �أو يف الت�سول.
�6 .6إعتياده مغادرة حمل �إقامته �أو تغيبه عنه بدون �إعالم.
�7 .7إنقطاعه عن التعليم بدون �سبب.
8 .8تعري�ضه للزواج ب�إكراه.

مادة ( )45معدلة بن�ص املادة ( )8من قرار بقانون ل�سنة 2012
الغيت هذه املادة مبوجب املادة ( )8من القرار بقانون رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن
تعديل قانون الطفل الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة .2004

مادة ()46
1 .1يحظر �إ�ستخدام الأطفال يف الأعمال الع�سكرية �أو النزاعات امل�سلحة وعلى الدولة
�إتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة ل�ضمان ذلك.
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2 .2تتخذ الدولة التدابري املنا�سبة للت�أهيل البدين والنف�سي و�إعادة الإندماج الإجتماعي
للأطفال من �ضحايا املنازعات امل�سلحة �أو من احلاالت ال�صعبة املبينة يف املادة ( )44من
هذا القانون.

مادة ( )47معدلة بن�ص املادة ( )11من قرار بقانون ل�سنة 2012
1 .1يعترب معر�ض ًا خلطر الإنحراف �إذا:


وجد �أو عا�ش �أو ا�شتغل يف بيئة تت�صل ب�أعمال الت�سول �أو الدعارة �أو الف�سق �أو ف�ساد

اخللق �أو القمار �أو املخدرات �أو نحوها من الأعمال غري امل�رشوعة �أو بخدمة من يقومون
بها.


كان خارج ًا عن �سلطة �أبويه �أو من يقوم على رعايته.



تكرر هروبه من البيت �أو املدر�سة �أو املعهد.



�ألف النوم ب�أماكن غري معدة للإقامة �أو املبيت.



تردد على الأماكن امل�شبوهة �أخالقي ًا �أو �إجتماعي ًا �أو خالط املت�رشدين �أو الفا�سدين.



ارتكب فع ًال جمرم ًا كان �سيالحق عليه جزائي ًا لوال �أنه مل يتم الثانية ع�رشة من

عمره وقت �إرتكابه.
2 .2على الدولة اتخاذ تدابري الرعاية �أو الإ�صالح املنا�سبة �إذا وجد الطفل يف بيئة
تعر�ض �سالمته الأخالقية �أو النف�سية �أو البدنية �أو الرتبية خلطر الإنحراف.

مادة ( )48معدلة بن�ص املادة ( )19من قرار بقانون ل�سنة 2012
الغيت هذه املادة مبوجب املادة ( )19من القرار بقانون رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن
تعديل قانون الطفل الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة .2004

مادة ( )49معدلة بن�ص املادة ( )19من قرار بقانون ل�سنة 2012
الغيت هذه املادة مبوجب املادة ( )19من القرار بقانون رقم ( )19ل�سنة 2012
ب�ش�أن تعديل قانون الطفل الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة .2004
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الفصل التاسع
آليات احلماية

مادة ( )50معدلة بن�ص املادة ( )12من قرار بقانون ل�سنة 2012
1 .1تن�ش�أ بوزارة التنمية االجتماعية دائرة ت�سمى دائرة حماية الطفولة ت�ضم عدداً من
مر�شدي حماية الطفولة.
2 .2ي�صدر جمل�س الوزراء يتن�سب من وزير التنمية االجتماعية اللوائح اخلا�صة بالآليات
والتدابري التي حتدد موا�صفات مر�شدي حماية الطفولة واخت�صا�صاتهم وطرق تعاملهم مع
اجلهات والهيئات الإجتماعية ذات العالقة.

مادة ()51
1 .1يتمتع مر�شدو حماية حماية الطفولة ب�صفة ال�ضبط الق�ضائي وذلك يف جمال
تطبيق �أحكام هذا القانون.
2 .2يجب على مر�شد حماية الطفولة قبل مبا�رشته ملهامه �أداء اليمني على النحو
املعمول به يف فل�سطني بالن�سبة مل�أمور ال�ضابطو الق�ضائية.

مادة ()52
توكل ملر�شد حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي والعالجي يف جميع احلاالت التي
تهدد �سالمة الطفل �أو �صحته البدنية �أو النف�سية وخا�صة احلاالت املبينة باملادتني ( 44و
 )47من هذا القانون.

مادة ( )53معدلة بن�ص املادة ( )13من قرار بقانون ل�سنة 2012
1 .1على كل �شخ�ص �إبالغ مر�شد حماية الطفولة كلما تبني له �أن هناك ما يهدد �سالمة
الطفل �أو �صحته البدنية �أو النف�سية� ،أو يعر�ضه خلطر االنحراف.
2 .2يكون الإبالغ وجوب ًا على املربني والأطباء واالخ�صائيني الإجتماعيني وغريهم
ممن تعهد �إليهم حماية الأطفال والعناية بهم.
3 .3يعاقب بغرامة ال تزيد على مائتي ديناراً وال تقل عن مائة دينار �أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة كلم من يخالف �أحكام البند (� )2أعاله.
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مادة ( )54معدلة بن�ص املادة ( )14من قرار بقانون ل�سنة 2012
1 .1على كل �شخ�ص بالغ م�ساعدة �أي طفل يطلب منه �إبالغ مر�شد حماية الطفولة
مبعاناة ذلك الطفل �أو �أخذ �أخوته �أو �أي طفل �آخر من �إحدى احلاالت املبينة باملادتني ()44
 )47( .من القانون.
2 .2يعاقب بغرامة ال تزيد عن مائتي دينار �أردين وال تقل عن مائة دينار �أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانون ًا كل ما يخالف �أحكام هذه املادة.

مادة ()55
ال يجوز ملر�شد احلماية �أو لأي �شخ�ص �آخر الإف�صاح عن هوية من قام بواجب الإبالغ
�إال بر�ضى املبلغ عنه �أو يف احلاالت التي يحددها القانون.

مادة ( )55مكرر  15معدلة بن�ص املادة ( )15من قرار بقانون ل�سنة 2012
�1 .1إذا ت�ضمن البالغ املقدم وفق ًا للمادتني ( )54 .53من هذا القانون وجود خطر
حمدق بالطفل ،فعلى مر�شد حماية الطفولة �إجراء فح�ص �أويل للت�أكد من جدية البالغ يف
غ�ضون � 24ساعة من تلقي البالغ ،ويف احلاالت الأخرى يجري الفح�ص خالل � 72ساعة
من تلقي البالغ.
2 .2لغايات تطبيق الأحكام الواردة يف هذا الف�صل يكون الإبالغ ب�أي و�سيلة ممكنة.

مادة ( )56معدلة بن�ص املادة ( )16من قرار بقانون ل�سنة 2012
1 .1على مر�شد حماية الطفولة بعد تلقي �أي بالغ القيام ب:
 مقابلة الطفل والقائم على رعايته للإ�ستماع �إىل �أقوالهم وردودهم حول الوقائع
مو�ضوع الإبالغ.
 الدخول مبفرده �أو م�صطحب ًا من يرى وجوده مفيداً �إىل �أي مكان يوجد فيه الطفل
مع وجوب �إظهار بطاقة تثبت �صفته ،و�إذا تعذر عليه الدخول ب�إمكانه الإ�ستعانة بال�رشطة،
و�إذا كان املكان م�سكن ،ي�ستح�صل �أمر ق�ضائي بالدخول.
 �إجراء التحقق و�أخذ التدابري الوقائية املالئمة يف �ش�أن الطفل مبا يف ذلك منع كل
�إت�صال بني الطفل والأ�شخا�ص الذين من �ش�أنهم �أن يت�سببوا له مبا يهدد �سالمته �أو �صحته
البدنية �أو النف�سية �أو يعر�ضونه خلطر الإنحراف.
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2 .2مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف قانون العقوبات اخلا�صة بجرائم
الإعتداء على موظف عام �أثناء قيامه مبهام وظيفته يعاقب بغرامة ال تزيد عن خم�سمائة
دينار �أردين وال تقل عن مائتي دينار �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا (حذف) كل من
مينع مر�شد حماية الطفولة من القيام مبهامه �أو يعرقل التحقق كالإدالء مبعلومات خاطئة
�أو تعمد �إخفاء احلقيقة ب�ش�أن و�ضع الطفل.

مادة ( )57معدلة بن�ص املادة ( )17من قرار بقانون ل�سنة 2012
�إذا ثبت ملر�شد حماية الطفولة عدم وجود ما يهدد �سالمة الطفل �أو �صحته البدنية �أو
النف�سية �أو ما يعر�ضه خلطر الإنحراف ،يعد تقريراً بذلك يرفعه �إىل دائرة حماية الطفولة،
ويعلم بذلك الطفل والقائم على رعايته ومن قام بالإبالغ.
الفصل العاشر
تدابري احلماية

مادة ( )58معدلة بن�ص املادة ( )18من قرار بقانون ل�سنة 2012
�إذا ثبت ملر�شد حماية الطفولة وجود ما يهدد �سالمة الطفل �أو �صحته البدنية �أو النف�سية
�أو يعر�ضه خلطر الإنحراف يتخذ ب�ش�أنه الإجراء املنا�سب وذلك ب�إقرتاح تدابري مالئمة ذات
ال�صبغة الإتفاقية �أو يقرر رفع الأمر �إىل القا�ضي املخت�ص.

مادة ( )59معدلة بن�ص املادة ( )19من قرار بقانون ل�سنة 2012
1 .1لرفع ما يهدد �سالمة الطفل �أو �صحته البدنية �أو النف�سية� /أو ما يعر�ضه خلطر
الإنحراف ملر�شد حماية الطفولة �أن يتفق مع والدي الطفل �أو من يقوم برعايته �إبقاء الطفل
يف عائلته �رشيطة:
 التزام والدي الطفل �أو من يقوم على رعايته باتخاذ الإجراءات الالزمة لرفع التهديد
�أو اخلطر عن الطفل و�إبقائه حتت رقابة دورية من مر�شد حماية الطفولة.
 تنظيم طرق التدخل الإجتماعي من قبل اجلهات املعنية بتقدمي اخلدمات الالزمة
للطفل وعائلته.
 �أخذ جميع الإحتياطات الالزمة ملنع كل ات�صال بني الطفل والأ�شخا�ص الذين من
�ش�أنهم �أن يت�سببوا له فيما يهدد �سالمته �أو �صحته البدنية �أو النف�سية.
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2 .2يف حال مل يتو�صل املر�شد �إىل التدابري االتفاقية املن�صو�ص عليها يف الفقرة
الأوىل من هذه املادة �أو مت خمالفتها من قبل والدي الطفل �أو من يقوم على رعايته فله،
وبعد احل�صول على موافقة من القا�ضي املخت�ص خالل ع�رشين يوم ًا من اتخاذ التدبري،
بطلب ما يلي:
1 .1اتخاذ تدبري �أو �أكرث من تدابري الرعاية التالية:
 .أت�سليم الطفل م�ؤقت ًا ملن ي�ستطيع القيام برعايته وتتوفر فيه ال�ضمانات الأخالقية
من بني الأ�شخا�ص �أو اجلهات الآتي ذكرها:
 من له والية �أو و�صاية عليه.
 �أحد �أفراد �أ�رسته �أو �أقاربه.
 �أ�رسة بديلة م�ؤقتة تتعهد برعايته وفق ًا ملعايري و�ضوابط ت�صدر مبوجب الئحة
ت�صدر عن جمل�س الوزراء.
 جهة خمت�صة برعاية الأطفال ومعرتف بها ر�سمياً؟
.بمنع الطفل من ارتياد �أماكن معينة
.تمنع الطفل من مزاولة عمل معني.
2 .2اتخاذ تدبري �أو �أكرث من تدابري ا ٌ�صالح التالية:
 و�ضع الطفل حتت املراقبة الإجتماعية يف بيئته الطبيعية
 �إلزام الطفل بواجبات معينة ك�إحلاقه بدورات تدريبية مهنية �أو ثقافية �أو ريا�ضية
�أو اجتماعية منا�سبة.
 �إيداع الطفل م�ؤقت ًا لدى عائلة �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة اجتماعية �أو تربوية �أو �صحية
مالئمة عامة �أو خا�صة.

مادة ()60
�1 .1إذا قرر مر�شد حماية الطفولة �إتخاذ التدابري املالئمة ذات ال�صبغة الإتفاقية يقوم
بالإت�صال بالطفل وبوالديه �أو مبن يقوم برعايته بق�صد الو�صول �إىل �إتفاق جماعي يتنا�سب
مع حالة الطفل و�إحتياجاته.
2 .2يف حال الو�صول �إىل اتفاق يتم تدوينه وتالوته على خمتلف الأطراف مبن يف ذلك
Page | 193

"العدالة التصاحلية لألحداث"
"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

د .أمحد براك

الطفل �إذا بلغ �سنه الثالثة ع�رش عاماً.

مادة ()61
يقوم مر�شد حماية الطفولة ب�صفة دورية مبا يلي:
 متابعة نتائج ا ٌتفاقية املربمة ب�ش�أن الطفل.
 مراجعة الإتفاقية مبا ي�ضمن قدر الإمكان �إبقاء الطفل يف حميطه العائلي وعدم
ف�صله عن �أبويه �أو ارجاعه �إليهما يف �أقرب وقت ممكن.
 �إعالم القا�ضي املخت�ص بكل امللفات املتعهد بها �ضمان ملخ�ص �شهري ما مل
يطلب القا�ضي وجوب رفع كامل امللف �إليه.
 توعية وتوجيه الطفل وم�ساعدة الوالدين �أو من يقوم على رعايته مبا يحقق للطفل
ال�سالمة وال�صحة البدنية والنف�سية.

مادة ()62
يجب على مر�شد حماية الطفولة �إعالم والدي الطفل �أو من يقوم على رعايته والطفل
الذي بلغ �سنه الثالثة ع�رش عام ًا بحقهم يف رف�ض التدبري املقرتح عليهم.

مادة ( )63معدلة بن�ص املادة ( )20من قرار بقانون ل�سنة 2012
على مر�شد حماية الطفولة رفع الأمر �إىل القا�ضي املخت�ص يف حالة:
1 .1عدم الو�صول �إىل �إتفاق خالل ع�رشين يوم ًا من تاريخ تعهده بهذه احلالة.
2 .2نق�ض الإتفاق من قبل الوالدين �أو من يقوم برعايته �أو من قبل الطفل الذي بلغ �سنه
الثالثة ع�رش عام ًا
3 .3مع مراعاة �أحكام املادة ( )59من هذا القانون للقا�ضي املخت�ص �أن يقرر �إتخاذ
التدابري الالزمة حلماية الطفل.

مادة ()64
�ألغيت هذه املادة مبوجب املادة  21من القرار بقانون رقم ( )19ل�سنة  ،2012ب�ش�أن
تعديل قانون الطفل الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة .2004
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مادة ( )65معدلة بن�ص املادة ( )22من قرار بقانون ل�سنة 2012
1 .1تطبق على حاالت اخلطر املحدق بالطفل �أحكام اجلرم امل�شهود.
2 .2على مر�شد حماية الطفولة وفق ًا للفقرة ( )1من هذه املادة �أن يبادر ب�إخراج الطفل
من املكان املوجود فيه ولو بالإ�ستعانة بالقوة اجلربية وو�ضعه مبكان �آمن.
3 .3على مر�شد حماية الطفولة احل�صول على �إذن ق�ضائي م�ستعجل للإ�ستمرار يف
التدابري املتخذة يف احلاالت املبينة يف هذه املادة.

مادة ()66
يقوم مر�شد احلماية ب�إعالم والدي الطفل �أو من يقوم على رعايته بالإجراءات والتدابري
التي �أتخذت من �أجل حماية الطفل ورعايته.

مادة ( )66مكرر  22معدلة بن�ص املادة ( )23من قرار بقانون ل�سنة 2012
1 .1قبل �إ�صدار �أي قرار من القا�ضي املخت�ص:
.

أيكون لوالدي الطفل �أو من يقوم على رعايته احلق يف املثول �أمام القا�ضي.
.بيكون للطفل املعني بالأمر املثول �أمام القا�ضي �إذا كان �سنه ودرجة ن�ضجه

ت�سمحان بذلك ،و�إال كلف مر�شد حماية الطفولة �أو �أي �شخ�ص �آخر يراه القا�ضي منا�سب ًا لنقل
وجهة نظر الطفل.
.تيعطى احلق يف الكالم �أمام القا�ضي لكل �شخ�ص يثبت �أن لديه ما يقوله ويحقق
م�صلحة الطفل ،وللقا�ضي �إعطاء هذا احلق ما مل ي�شكل ذلك �إ�رضاراً بامل�صلحة الف�ضلى
للطفل.
2 .2لأي طرف من الأطراف التقدم �إىل القا�ضي بطلب مراجعة القرار الذي �أ�صدره
بخ�صو�ص الطفل املحتاج �إىل حماية �أو رعاية ،وللقا�ضي قبول �أو رف�ض هذا الطلب ،ويكون
قراره بالقبول �أو الرف�ض ملزماً.
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الفصل احلادي عشر
معاملة األطفال اجلاحنني
مادة ( )67معدلة بن�ص املادة ( )24من قرار بقانون ل�سنة 2012
ال جتوز امل�ساءلة اجلزائية للطفل الذي مل يتم الثانية ع�رشة من عمره.

مادة ()68
ال يجوز �إخ�ضاع �أي طفل للتعذيب اجل�سدي �أو املعنوي �أو لأي منط من �أمناط العقوبة
�أو املعاملة القا�سية �أو املهينة �أو احلاطة بالكرامة الإن�سانية.

مادة ()69
1 .1لكل طفل �أ�سندت �إليه تهمة احلق يف معاملة تتنا�سب مع �سنه وحتمي �رشفه وكرامته
وتي�رس �إعادة �إندماجه وقيامه بدور بناء يف املجتمع.
2 .2تتخذ الدولة كافة الت�رشيعات والتدابري االزمة لت�أمني ذلك احلق.
3 .3تعطى الأولوية للو�سائل الوقائية والرتبوية ويتجنب قدر الإمكان الإلتجاء �إىل
التوقيف الإحتياطي والعقوبات ال�سالبة للحرية.

مادة ( )69مكرر  25معدلة بن�ص املادة ( )25من قرار بقانون ل�سنة 2012
ت�ستمر حماكم ال�صلح والبداية بالنظر يف ق�ضايا الأحداث �إىل حني �إن�شاء حماكم
خمت�صة بق�ضايا الأحداث.
الفصل الثاني عشر

مادة ( )70معدلة بن�ص املادة ( )26من قرار بقانون ل�سنة 2012
ملجل�س الوزراء �إن�شاء جمل�س ي�سمى (املجل�س الوطني للطفل) تكون له ال�شخ�صية
الإعتبارية ،ي�شكل وينظم مبوجب نظام ي�صدره جمل�س الوزراء لهذا اخل�صو�ص.

مادة ()71
يخت�ص املجل�س مبتابعة اجلهود الالزمة لرعاية الطفولة وحمايتها.
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الفصل الثالث عشر
األحكام اخلتامية

مادة ()72
ال تخل �أحكام هذا القانون ب�أية ت�رشيعات �أخرى معمول بها تكفل للطفل التمتع
بطريقة �أف�ضل بكافة احلقوق واحلريات العامة وب�أوجه احلماية والرعاية.

مادة ( )73معدلة بن�ص املادة ( )28من قرار بقانون ل�سنة 2012
ي�صدر جمل�س الوزراء اللوائح التنفيذية املتعلقة بالأ�رس البديلة امل�ؤقتة وتلك املتعلقة
ب�إجراءات احلماية ومنح احلقوق وفق ًا لأحكام هذا القانون.

مادة ( )73مكرر  27معدلة بن�ص املادة ( )27من قرار بقانون ل�سنة 2012
دون امل�سا�س ب�أية عقوبات �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر ،يعاقب من يخالف �أحكام
هذا القانون وفق ًا للآتي- :
يعاقب من يخالف �أحكام املواد ( )2 /27 - 13بغرامة مالية ال تقل عن خم�سمائة
دينار �أردين وال تزيد عن �ألف دينار ،وت�ضاعف العقوبة يف حال التكرار.
يعاقب من يخالف �أحكام املادة ( )36بغرامة ال تقل عن خم�سمائة دينار وال تزيد
عن �ألف دينار ،وللجهة املخت�صة مبنح الرتاخي�ص يف حال التكرار �أن توقف رخ�صة كل من
يخالف �أحكام هذه املادة.

مادة ()75
على جميع اجلهات املخت�صة ،كل فيهما يخ�صه ،تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل به
بعد ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية
�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ 2004 /8 /15 :ميالدية املوافق /29 :جماد �آخر/
 1425هجرية.
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قرار بقانون رقم )(4لسنة 2016م بشأن محاية األحداث

رئي�س دولة فل�سطني
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
ا�ستناداً لأحكام القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003م وتعديالته ،ال �سيما �أحكام
املادة ( )43منه ،ولأحكام قانون العقوبات رقم ( )74ل�سنة 1936م وتعديالته ،املعمول
به يف املحافظات اجلنوبية ،وعلى �أحكام قانون املجرمني الأحداث رقم ( )2ل�سنة 1937م
وتعديالته ،املعمول به يف املحافظات اجلنوبية ،وعلى �أحكام قانون �إ�صالح الأحداث
رقم ( )16ل�سنة 1954م وتعديالته ،املعمول به يف املحافظات ال�شمالية ،وعلى �أحكام
قانون العقوبات رقم ( )16ل�سنة 1960م وتعديالته ،املعمول به يف املحافظات ال�شمالية،
وعلى �أحكام قانون الإجراءات اجلزائية رقم ( )3ل�سنة 2001م ،وعلى �أحكام قانون الطفل
وبناء على تن�سيب جمل�س الوزراء بتاريخ
الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة 2004م وتعديالته،
ً
2012 /12 /18م ،وتاريخ 2014 /04 /22م ،وعلى ال�صالحيات املخولة لنا ،وحتقيق ًا
للم�صلحة العامة ،وبا�سم ال�شعب العربي الفل�سطيني� ،أ�صدرنا القرار بقانون الآتي:
الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة
مادة ()1

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة يف هذا القرار بقانون املعاين املخ�ص�صة
لها �أدناه ،ما مل تدل القرينة على خالف ذلك :الوزارة :وزارة التنمية االجتماعية .الوزير:
وزير التنمية االجتماعية .احلدث :الطفل الذي مل يتجاوز �سنه (� )18سنة ميالدية كاملة
وقت ارتكابه فع ًال جمرماً� ،أو عند وجوده يف �إحدى حاالت التعر�ض لالنحراف ،ويحدد
�سن احلدث بوثيقة ر�سمية ،ف�إذا ثبت عدم وجودها ُيقدر �سنه بوا�سطة خبري تعينه املحكمة
�أو نيابة الأحداث ح�سب مقت�ضى احلال .دائرة حماية الطفولة :هي الدائرة التابعة لوزارة
التنمية االجتماعية ،املعنية مببا�رشة ومتابعة �ش�ؤون الأحداث والأطفال املعر�ضني للخطر
وخطر االنحراف طبق ًا لقانون الطفل وهذا القرار بقانون والأنظمة ال�صادرة مبوجبهما.
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مر�شد حماية الطفولة :املوظف العام يف وزارة التنمية االجتماعية الذي يعمل يف دائرة
حماية الطفولة ،ويخت�ص مبهمة تقييم حالة ومتابعة ق�ضايا الأطفال طبق ًا للقانون
واللوائح والأنظمة ال�صادرة مبوجبه .دار الرعاية االجتماعية :هي دار مالحظة ورعاية
وت�أهيل الأحداث والأطفال املعر�ضني للخطر وخطر االنحراف ،وهي �أي م�ؤ�س�سة �إ�صالحية،
حكومية� ،أو �أهلية ،يعتمدها الوزير بالتن�سيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة
العامة للتحفظ على الأطفال ومالحظتهم ،و�إيواء و�إ�صالح وت�أهيل الأحداث والأطفال
املعر�ضني للخطر وخطر االنحراف علمي ًا ومهنياً ،لإعادة ت�أهيلهم ودجمهم يف املجتمع،
وتنظم مبوجب تعليمات ي�صدرها الوزير لهذا اخل�صو�ص .املحكمة :املحكمة املخت�صة
بالنظر يف ق�ضايا الأحداث والأطفال املعر�ضني للخطر وخطر االنحراف .نيابة الأحداث:
النيابة املخت�صة مبتابعة ق�ضايا الأحداث والأطفال املعر�ضني للخطر وخطر االنحراف.
�رشطة الأحداث :ال�رشطة املخت�صة ب�أعمال جمع اال�ستدالالت وال�ضبط الق�ضائي بق�ضايا
الأحداث والأطفال املعر�ضني خلطر االنحراف .متويل �أمر الطفل :ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن
رعاية الطفل وح�ضانته �سواء كان والده �أو والدته �أو وليه �أو و�صيه �أو الأ�رس البديلة التي
حتت�ضن الطفل �أو �أي �شخ�ص �آخر يتوىل رعايته.
مادة ()2

بناء على تقرير مر�شد حماية الطفولة وما
تقدر املحكمة م�صلحة الطفل الف�ضلى ً
تنظره من بينات ،على �أن يت�ضمن ذلك احرتام حقوق الطفل املرعية و�سبل �إ�صالحه و�رسعة
اندماجه يف املجتمع.
مادة ()3

يجب �أن يهدف كل قرار يقع اتخاذه ب�ش�أن الأحداث �إىل �إبقاء الطفل يف حميطه الأ�رسي
مع �إعطاء االعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة وعدم ف�صل الطفل عن والديه �أو متويل
�أمره �إال �إذا تبني لل�سلطة الق�ضائية �أن هذا الف�صل �رضوري ل�صيانة م�صلحة الطفل الف�ضلى،
ويجب �أن يكفل القرار للطفل احلق يف موا�صلة التمتع مبختلف ظروف احلياة واخلدمات
املالئمة حلياته وحلاجياته ول�سنه واملتنا�سب مع املحيط الأ�رسي.
مادة ()4

ي�ضمن هذا القرار بقانون للطفل املنف�صل عن والديه �أو �أحدهما حق املحافظة ب�صورة
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منتظمة على العالقات ال�شخ�صية وعلى االت�صاالت لكال والديه ومتويل �أمره وبقية �أفراد
عائلته ،وال يجوز منعه من االت�صال بهم ،ويحق له �أثناء تنفيذ التدبري التمتع ب�إجازة دورية
وحمدودة املدة �إال �إذا قررت املحكمة املخت�صة خالف ذلك وفق ًا مل�صلحة الطفل الف�ضلى.
مادة ()5

1 .1ال ي�س�أل جزائي ًا من مل يتم الثانية ع�رشة من عمره وقت ارتكابه فع ًال جمرم ًا �أو عند
وجوده يف �إحدى حاالت التعر�ض خلطر االنحراف.
2 .2مع مراعاة ما ورد يف قانون الطفل النافذ ،يعترب معر�ض ًا خلطر االنحراف الطفل
الذي تقل �سنه عن (� )12سنة �إذا حدثت منه واقعة ت�شكل جناية �أو جنحة ،وتتم �إحالته
ملر�شد حماية الطفولة ملتابعته.
مادة ()6

�إذا وقع الفعل املكون للجرمية من حدث حتت ت�أثري مر�ض عقلي �أو نف�سي �أو �ضعف
عقلي �أفقده القدرة على الإدراك �أو االختيار� ،أو كان وقت اجلرمية م�صاب ًا بحالة مر�ضية
�أ�ضعفت على نحو ج�سيم �إدراكه �أو حرية اختياره ،يتوىل مر�شد حماية الطفولة بالتن�سيق مع
النيابة ب�إيداعه ب�أحد امل�شايف �أو املراكز املتخ�ص�صة.
مادة ()7

1 .1لكل حدث احلق يف معاملة تتنا�سب مع �سنه وحتمي �رشفه وكرامته وتي�رس اندماجه
يف املجتمع ،ويحظر �إخ�ضاع احلدث للتعذيب اجل�سدي �أو املعنوي �أو العقوبة �أو املعاملة
القا�سية �أو املهينة �أو احلاطة بالكرامة الإن�سانية.
2 .2ال يحكم على احلدث بعقوبة الإعدام �أو العقوبات املالية.
3 .3يحظر ا�ستخدام القيود مع احلدث �إال يف احلاالت التي يبدي فيها من التمرد �أو
ال�رشا�سة ما ي�ستوجب ذلك ،وبالقدر الالزم فقط.
4 .4تعطى الأولوية للو�سائل الوقائية والرتبوية والت�أهيلية ،ويتجنب اللجوء �إىل
التوقيف االحتياطي والتدابري ال�سالبة للحرية وبخا�صة ق�صرية املدة �إال يف احلاالت
ال�صعبة ،ومبا يتفق مع م�صلحة الطفل الف�ضلى.
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مادة ()8

تعترب ق�ضايا الأحداث من الق�ضايا امل�ستعجلة ،ويراعى يف جميع الأحوال الإفراج عن
احلدث املوقوف احتياطي ًا يف �أي مرحلة من مراحل التحقيق �أو املحاكمة� ،رشيطة �أال ي�شكل
ذلك خطورة عليه و�أال ي�رض ب�سري العدالة.
مادة ()9

1 .1تعترب امللفات اخلا�صة بالأحداث ملفات �رسية ،يحظر ن�رشها �أو ال�سماح لغري
حمامي احلدث �أو متويل �أمره �أو مر�شد حماية الطفولة االطالع عليها دون �إذن خا�ص من
املحكمة� ،أو نيابة الأحداث �إذا كان امللف قيد التحقيق .2 .يحظر ن�رش ا�سم و�صورة احلدث
�أو �أي معلومات تدل على �شخ�صيته �أو ن�رش وقائع التحقيق واملحاكمة �أو ملخ�صها يف �أي
و�سيلة من و�سائل الن�رش ،ويجوز للمحكمة ال�سماح بن�رش احلكم النهائي ،على �أال يذكر فيه
�سوى الأحرف الأوىل من ا�سم احلدث �أو كنيته �أو لقبه.
مادة ()10

يجب �أن يكون للحدث يف اجلنايات واجلنح حمامي ًا للدفاع عنه� ،سواء يف مرحلة
التحقيق االبتدائي �أو املحاكمة ،ف�إذا مل يوكل متويل �أمره حمامياً ،تتوىل النيابة �أو املحكمة
على ح�سب الأحوال ندبه على نفقتها.
مادة ()11

1 .1يحظر و�ضع �أي عالمة مميزة على �أي وثيقـة علمية �أو مهنية للحدث تدل على �أنها
�صادرة عن دار الرعاية االجتماعية .2 .ال ت�رسي �أحكام التكرار على الأحداث ،وال ت�سجل
الأحكام ال�صادرة بحقهم يف ال�سجل العديل ،وال تعترب من الأ�سبقيات ،وال تطبق بحقهم
العقوبات التكميلية والتبعية عدا امل�صادرة و�إغالق املحل.
مادة ()12

�إن مدد التقادم املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلزائية وقانون العقوبات
النافذة واملتعلقة باجلرائم والعقوبات والتدابري الإ�صالحية وااللتزامات املدنية و�سقوط
الدعوى اجلزائية تخف�ض �إىل ن�صفها يف جميع جرائم الأحداث.
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مادة ()13

1 .1لكل حدث حمكوم عليه بالإيداع يف دار الرعاية االجتماعية احلق يف تلقي التعليم
حتى انتهاء مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،ويجب على دار الرعاية االجتماعية اتخاذ الإجراءات
الالزمة لتمكني احلدث من �إعمال هذا احلق.
2 .2تعمل دار الرعاية االجتماعية على متكني احلدث من ا�ستكمال مرحلة التعليم
الثانوي كلما �أمكن ذلك.
مادة ()14

يعفى الأحداث من �أداء �أية ر�سوم �أو م�صاريف �أمام جميع املحاكم يف الدعاوى
املتعلقة بهذا القرار بقانون.
الفصل الثاني
إجراءات مجع االستدالالت والتحقيق االبتدائي مع األحداث
مادة ()15

تتوىل �أعمال اال�ستدالالت يف كل ما يتعلق بالأحداث �أو الأطفال املعر�ضني خلطر
االنحراف �رشطة متخ�ص�صة يف كل حمافظة ح�سب مقت�ضى احلال ،وي�صدر بتخ�صي�صها
قرار من وزير الداخلية ،ويراعى عند تخ�صي�صها �أن تت�ضمن عنا�رص من الإناث.
مادة ()16

 .1تخ�ص�ص مبوجب �أحكام هذا القرار بقانون نيابة للأحداث والأطفال املعر�ضني
خلطر االنحراف ،وتتوىل كل ما يتعلق بالأحداث والأطفال املعر�ضني خلطر االنحراف لدى
املحكمة .2 .جتري نيابة الأحداث التحقيق طبق ًا للإجراءات املقررة بقانون الإجراءات
اجلزائية النافذ ،ما مل تتعار�ض مع �أحكام هذا القرار بقانون ،ويقوم ع�ضو النيابة مبا�رشة
بتكليف مر�شد حماية الطفولة بجميع الأعمال والأبحاث االجتماعية الالزمة للتو�صل �إىل
�إظهار احلقيقة ومعرفة �شخ�صية الطفل والو�سائل املنا�سبة لإ�صالحه وحمايته.
مادة ()17

يتابع مر�شد حماية الطفولة احلدث من مرحلة التحقيق وحتى املحاكمة ،ويقدم تقريراً
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�أولي ًا لع�ضو النيابة عن حالة و�سلوك احلدث ،بالإ�ضافة �إىل تقرير مف�صل للمحكمة عند
�إحالة الدعوى �إليها.
مادة ()18

1 .1يف حال القب�ض على احلدث يف حالة التلب�س ،يتم ت�سليمه فوراً ل�رشطة الأحداث.
2 .2على �رشطة الأحداث �إعالم متويل �أمره ومر�شد حماية الطفولة فور القب�ض عليه �أو
ت�سلمه وفق ًا للفقرة ال�سابقة.
3 .3يجب عر�ض احلدث املقبو�ض عليه على نيابة الأحداث خالل مدة (� )24ساعة من
حلظة القب�ض عليه.
مادة ()19

ال يجري ا�ستجواب احلدث �إال بح�ضور مر�شد حماية الطفولة ومتويل �أمره وحماميه،
ويجوز �إجراء التحقيق دون ح�ضور متويل �أمره �إذا اقت�ضت م�صلحة الطفل الف�ضلى �أو ظروف
الدعوى ذلك.
مادة ()20

1 .1ال يجوز توقيف احلدث� ،إال �أنه �إذا كانت ظروف الدعوى ت�ستدعي خالف ذلك جاز
لنيابة الأحداث الأمر بتوقيفه يف �إحدى دور الرعاية االجتماعية حتت مالحظة مر�شد
حماية الطفولة املتابع وتقدميه عند كل طلب ،على �أال تزيد مدة التوقيف عن (� )48ساعة
ما مل ت�أمر املحكمة مبدها وفق ًا لقواعد التوقيف املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات
اجلزائية النافذ.
2 .2يجوز بد ًال من الإجراء املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة الأمر بت�سليم احلدث �إىل
�أحد والديه �أو متويل �أمره للمحافظة عليه وتقدميه عند كل طلب ،ويعاقب عند الإخالل بهذا
الواجب بغرامة ال تتجاوز خم�سمائة دينار �أردين �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
3 .3يجوز للمحكمة �إخالء �سبيل احلدث املوقوف �إذا وجدت يف الدعوى �أو يف حالة
احلدث ما ي�ستدعي ذلك ،وب�رشط �أن يقدم متويل �أمره كفالة ت�ضمن ح�ضور احلدث يف �أي
دور من �أدوار التحقيق �أو املحاكمة.
4 .4يف حال عدم وجود دور للرعاية االجتماعية يو�ضع احلدث يف حمل توقيف خا�ص
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بالأحداث.
5 .5ميكن للحدث املوقوف التمتع ب�إجازة يف العطل الر�سمية و�أية �أيام �أخرى حمددة
وفق ًا ملا تقرره املحكمة بطلب من نيابة الأحداث �أو احلدث نف�سه �أو مر�شد حماية الطفولة
�أو من ميثله.
�6 .6إذا �أمت احلدث (� )18سنة �أثناء فرتة التوقيف جاز للمحكمة �أن متدد توقيفه يف
�إحدى دور الت�أهيل والرعاية.
7 .7ال يجوز �أن ي�ستمر توقيف احلدث يف جميع الأحوال �أكرث من احلد الأدنى للعقوبة
املقررة يف القانون على الفعل املخالف للقانون املوقوف ب�سببه.
مادة ()21

تتخذ التدابري الالزمة لف�صل الأحداث وفق ًا لت�صنيف خمالفتهم والتدابري املحكوم بها
عليهم ،كما تتخذ التدابري الالزمة لف�صل الأحداث املوقوفني عن املحكومني ،واملوقفني
البالغني.
 .2ال يجوز اجلمع بني الأحداث �أو الأطفال املعر�ضني للخطر �أو خلطر االنحراف بني
الذكور والإناث ب�إيداعهم دار رعاية اجتماعية واحدة �أو يف �أق�سام واحدة .3 .على �رشطة
الأحداث �أن تتخذ التدابري الالزمة ملنع اختالط �أي حدث جتري حماكمته �أمام املحكمة �أو
�أثناء نقله من املحكمة و�إليها �أو �أثناء االنتظار قبل مثوله �أمام املحكمة �أو بعدها باملتهمني
البالغني.
مادة ()22

يجب عر�ض احلدث �أو الطفل املعر�ض خلطر االنحراف فور توقيفه �أو �إيداعه على
جهة طبية معتمدة ل�ضمان تقدمي الرعاية ال�صحية الوقائية والعالجية التي تتطلبها حالته
البدنية �أو العقلية.
مادة ()23

1 .1على نيابة الأحداث من تلقاء نف�سها وقبل حتريك الدعوى اجلزائية عر�ض الو�ساطة
يف جرائم اجلنح واملخالفات بني املجني عليه واحلدث ،وذلك مبوافقة احلدث �أو متويل
�أمره واملجني عليه �إذا بدا لنيابة الأحداث �أن من �ش�أن هذا الإجراء �إ�صالح ال�رضر احلا�صل
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باملجني عليه� ،أو �إنهاء اال�ضطراب الذي �أحدثته اجلرمية� ،أو الإ�سهام يف ت�أهيل فاعله،
ولها يف �سبيل ذلك اال�ستعانة ب�رشطة الأحداث �أو مبر�شد حماية الطفولة �أو �أحد الو�سطاء،
�رشيطة اعرتاف احلدث بالواقعة املن�سوبة �إليه .2 .للحدث �أو متويل �أمره �أو حماميه طلب
�إجراء الو�ساطة وفق ًا لأحكام هذه املادة .3 .يف حالة جناح الو�ساطة يتم حترير حم�رض
بذلك ،موقع من جميع الأطراف وت�سلم ن�سخة منه لكل طرف ،ويت�ضمن اتفاق الو�ساطة تعهد
احلدث حتت �ضمان متويل �أمره بتنفيذ التزام �أو �أكرث من االلتزامات املحددة يف حم�رض
االتفاق ك�إ�صالح ال�رضر احلا�صل للمجني عليه �أو �إجراء مراقبة طبية �أو اخل�ضوع لعالج �أو
حتى عدم االت�صال مع �أي �شخ�ص �أو منعه من ارتياد �أماكن حمددة قد ت�سهل عودة احلدث
للإجرام� ،أو االتفاق على �إيقاع �إحدى التدابري الواردة يف هذا القرار بقانون التي تتنا�سب مع
ت�أهيله ما عدا تدبري الإيداع ،وذلك يف الأجل املحدد يف االتفاق� ،رشيطة �أن ال تزيد تلك املدة
عن (� )3سنوات ،وتتوىل �رشطة الأحداث ومر�شد حماية الطفولة العمل على تنفيذ بنود اتفاق
الو�ساطة حتت �إ�رشاف نيابة الأحداث .4 .يرتتب على تنفيذ اتفاق الو�ساطة انق�ضاء الدعوى
اجلزائية ،وال �أثر لذلك على حقوق املت�رضر من اجلرمية يف رفع دعوى مدنية �أمام املحكمة
املخت�صة ،ويف حال عدم تنفيذ بنود الو�ساطة ،يتم ال�سري يف �إجراءات الدعوى اجلزائية مع
الأخذ بعني االعتبار ما مت تنفيذه من قبل احلدث ،وال يعتد باعرتاف احلدث �أثناء �إجراء
الو�ساطة بعد �إحالته للمحكمة املخت�صة .5 .يعترب �إجراء الو�ساطة قاطع ًا للتقادم ،ويراعى
يف �إجرائها ال�رسعة املمكنة.
الفصل الثالث
أصول حماكمة األحداث
مادة ()24

1 .1تن�ش�أ يف دائرة كل حمكمة هيئة �أو �أكرث خمت�صة بنظر ق�ضايا الأحداث.
2 .2للمحكمة �أن تنعقد �أيام العطل الأ�سبوعية والر�سمية والفرتات امل�سائية �إذا اقت�ضت
ال�رضورة �أو م�صلحة الطفل الف�ضلى ذلك.
3 .3يجوز �أن تنعقد املحكمة يف مكان وجود دور الرعاية االجتماعية.
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مادة ()25

قا�ض فرد بدرجة قا�ضي حمكمة بداية للنظر يف اجلنايات
1 .1ت�شكل هيئة املحكمة من ٍ
واجلنح واملخالفات� ،أو يف �إحدى حاالت التعر�ض للخطر �أو خلطر االنحراف.
2 .2ال تنعقد املحكمة �إال بح�ضور مر�شد حماية الطفولة وع�ضو نيابة الأحداث ،وعلى
املحكمة وقبل الف�صل يف �أمر احلدث �أن تناق�ش مر�شد حماية الطفولة� .3 .إن مل يفند تقرير
مر�شد حماية الطفولة من قبل �أطراف الدعوى �أو املحكمة ذاتها ف�إنه يعترب �أ�سا�س ًا لتقدير
حالة احلدث وم�صلحته ،ويجب �أن يكون منتج ًا يف حكم املحكمة.
مادة ()26

1 .1تخت�ص املحكمة دون غريها بالنظر يف �أمر الأحداث �أو الأطفال املوجودين يف
�إحدى احلاالت ال�صعبة التي تهدد �سالمة الطفل البدنية �أو النف�سية �أو املعر�ضني خلطر
االنحراف ،وفق ًا لأحكام قانون الطفل النافذ.
�2 .2إذا كان الفعل املجرم امل�سند للحدث باال�شرتاك مع بالغ ،وجب حماكمة احلدث
وحده �أمام املحكمة.
مادة ()27

1 .1يعني االخت�صا�ص املكاين للمحكمة وفق ًا للرتتيب الآتي� :أ .حمل وقوع الفعل
املجرم� ،أو الذي توافرت فيه �إحدى حاالت التعر�ض خلطر االنحراف �أو �إحدى احلاالت التي
تهدد �سالمة الطفل وفق ًا لأحكام قانون الطفل النافذ.ب .حمل �إقامة الطفل �أو حمل �سكنه �أو
�سكن متويل �أمره.ج .حمل �إلقاء القب�ض عليه.د .مكان وجود دار الرعاية االجتماعية التي
�أودع فيها الطفل ب�صفة م�ؤقتة �أو م�ستمرة �أو ال�شخ�ص الذي �سلم �إليه.
2 .2للمحكمة �أن تتخلى عن الق�ضية وحتيلها �إىل حمكمة �أخرى �إذا اقت�ضت م�صلحة
الطفل الف�ضلى ذلك ،على �أال ين�ش�أ عن هذا التخلي ما يعرقل �سري املحاكمة.
مادة ()28

يجوز للوزارة �إن�شاء مكتب للدفاع االجتماعي يف املحكمة ،بحيث ي�شتمل على
خمت�صني يف الإر�شاد النف�سي واالجتماعي بالإ�ضافة ملر�شد حماية الطفولة ،وللقا�ضي
اال�ستعانة ب�أي جهة �أخرى لال�ستئنا�س بر�أيها �إذا اقت�ضت امل�صلحة الف�ضلى للحدث �أو للطفل
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املعر�ض خلطر االنحراف ومتطلبات العدالة ذلك.
مادة ()29

1 .1يبلغ متويل �أمر احلدث وحماميه بكل �إجراء مما يوجب القانون �إعالنه �إىل احلدث
وكل حكم ي�صدر يف �ش�أنه.
2 .2يجري �إبالغ احلدث مبوعد املحاكمة والأحكام ال�صادرة بحقه بوا�سطة متويل
�أمره وحماميه ،و�إذا تعذر ذلك فيجري التبليغ �إىل احلدث بالذات� ،أو �إىل و�صي خا�ص تعينه
املحكمة لذات الغر�ض.
3 .3يف حال تعذر تبليغ احلدث �أو متويل �أمره ،تطبق �أ�صول التبليغ املن�صو�ص عليها
يف قانون �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية النافذ ملثل هذه احلالة.
مادة ()30

1 .1تنعقد جل�سات املحكمة ب�صورة �رسية حتت طائلة البطالن ،وال جتوز حماكمة
احلدث �إال بح�ضور متويل �أمره ومر�شد حماية الطفولة بالإ�ضافة ملحاميه ،ومن جتيز له
املحكمة احل�ضور ب�إذن خا�ص وفق ًا للقانون.
2 .2ت�رشح املحكمة عند البدء يف املحاكمة بلغة ب�سيطة خال�صة التهمة املوجهة �إىل
احلدث وت�س�أله عنها.
�3 .3إذا اعرتف احلدث باجلرم ي�سجل اعرتافه بكلمات �أقرب ما تكون �إىل الألفاظ التي
ا�ستعملها يف اعرتافه ،ثم ت�ستمع املحكمة �إىل تقرير مر�شد حماية الطفولة ومداخالت �أطراف
الدعوى ،ثم تف�صل بالدعوى� ،إال �إذا بدت لها �أ�سباب كافية تق�ضي بغري ذلك.
�4 .4إذا مل يعرتف احلدث باجلرم ت�رشع املحكمة ب�سماع �شهود الإثبات ،ويجوز لها �أو
ملتويل �أمره �أو حماميه مناق�شة ال�شهود.
�5 .5إذا تبني للمحكمة لدى االنتهاء من �سماع بينة الإثبات وجود �أدلة بحق احلدث،
ت�سمع �شهادة �شهود الدفاع ،وي�سمح للحدث �أن يتقدم بدفاعه ،كما ي�سمح ملتويل �أمره �أو
حماميه بالإ�ضافة ملر�شد حماية الطفولة مب�ساعدته يف ذلك.
6 .6ت�سمع املحكمة تقرير مر�شد حماية الطفولة ،ويجوز للحدث �أو متويل �أمره بالإ�ضافة
ملحاميه �أن يناق�ش مر�شد حماية الطفولة و�أن يفند تقريره ،كما يجوز ذلك للمحكمة.
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7 .7للمحكمة �أن ت�أمر ب�إخراج احلدث من اجلل�سة بعد �س�ؤاله� ،أو ب�إخراج �أحد من الذين
ذكروا يف الفقرة الأوىل من هذه املادة يف �أي وقت �إذا ر�أت �رضورة لذلك ،على �أنه ال يجوز
�إخراج حمامي احلدث �أو مر�شد حماية الطفولة ،كما ال يجوز للمحكمة احلكم بالإدانة �إال بعد
�إفهام احلدث مبا مت يف غيبته من �إجراءات ،وللمحكمة �إعفاء احلدث من ح�ضور املحاكمة
بناء على تو�صية من مر�شد حماية الطفولة �أو من
بنف�سه �إذا ر�أت �أن م�صلحته تقت�ضي ذلك �أو ً
نيابة الأحداث ،ويف هذه احلالة يعترب احلكم ح�ضورياً.
8 .8بعد االنتهاء من �سماع البينات ودرا�ستها تف�صل املحكمة بالدعوى وت�صدر حكمها
يف جل�سة علنية وفق الأ�س�س املذكورة يف املادة ( )9من هذا القرار بقانون.
9 .9يتبع �أمام املحكمة يف جميع الأحوال القواعد والإجراءات املقررة يف قانون
الإجراءات اجلزائية النافذ ما مل ين�ص هذا القرار بقانون على خالف ذلك.
مادة ()31

1 .1تتوىل املحكمة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بو�ضع حد لالنتهاكات التي ميكن �أن
يتعر�ض لها احلدث يف حياته اخلا�صة كحجز الكتب �أو الت�سجيالت �أو ال�صور �أو الأفالم �أو
املرا�سالت �أو �أي وثيقة �أخرى مت�س من �سمعته �أو �رشفه �أو �سمعة عائلته �أو �رشفها.
2 .2عند ال�رضورة الق�صوى ميكن �أن تتخذ الإجراءات املذكورة يف الفقرة ال�سابقة
من قبل ع�ضو نيابة الأحداث مبوجب طلب يقدم من احلدث �أو �أحد �أفراد �أ�رسته �أو �إحدى
امل�ؤ�س�سات املخت�صة بالطفولة ،ويكون قاب ًال للطعن �أمام املحكمة .3 .على املكلفني من
قبل قا�ضي الأحداث ونيابة الأحداث �أن يحر�صوا عند قيامهم ب�إعداد امللف االجتماعي على
احرتام حرمة العائالت واحلياة اخلا�صة للحدث.
مادة ()32

�إذا ر�أت املحكمة �أن حالة احلدث البدنية �أو العقلية �أو النف�سية ت�ستلزم فح�صه قبل
الف�صل يف الدعوى لها �أن تقرر و�ضعه حتت املالحظة يف �أحد الأماكن املنا�سبة واملعتمدة
املدة التي تلزم لذلك ،ويوقف ال�سري يف الدعوى �إىل �أن يتم هذا الفح�ص.
مادة ()33

تخ�ضع الأحكام والقرارات ال�صادرة مبقت�ضى هذا القرار بقانون لالعرتا�ض واال�ستئناف
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والطعن بالنق�ض وفق �أحكام قانون الإجراءات اجلزائية النافذ ،وت�شكل دوائر خا�صة يف
حماكم اال�ستئناف للنظر يف ق�ضايا الأحداث �أو الأطفال املعر�ضني خلطر االنحراف ،ويجوز
ملتويل �أمر احلدث بالإ�ضافة ملحاميه �أن ينوب يف هذه الإجراءات عن احلدث.
مادة ()34

1 .1يجوز ا�ستئناف الأحكام ال�صادرة عن املحكمة �أمام دوائر اال�ستئناف امل�شكلة لهذه
الغاية.
2 .2ال يجوز ا�ستئناف الأحكام التي ت�صدر بالتوبيخ �أو بت�سليم احلدث لـوالديه �أو ملتويل
�أمره� ،إال لبطالن يف احلكم �أو يف الإجراءات.
3 .3يجوز �أن تنعقد حمكمة اال�ستئناف يف مكان وجود دور الرعاية االجتماعية التي
و�ضع فيها احلدث.
مادة ()35

�إذا حكم على حدث باعتبار �أن �سنه جتاوزت الثامنة ع�رش ،ثم ثبت ب�أوراق ر�سمية �أنه
مل يتجاوزها ،ترفع نيابة الأحداث الأمر �إىل املحكمة التي �أ�صدرت احلكم لإعادة املحاكمة
والق�ضاء ب�إلغاء حكمها و�إحالة الأوراق �إىل نيابة الأحداث للت�رصف فيها ،ويف هذه احلالة
يوقف تنفيذ احلكم ،ويجوز توقيف احلدث طبق ًا للمادة ( )20من هذا القرار بقانون� .2 .إذا
حكم على متهم باعتباره حدث ،ثم ثبت ب�أوراق ر�سمية �أنه جتاوز الثامنة ع�رش ،يجوز للنيابة
العامة �أن ترفع الأمر �إىل املحكمة التي �أ�صدرت احلكم لإعادة حماكمته وفق ًا للقانون.3 .
يف جميع الأحوال يجب على املحكمة املحال �إليها الدعوى مراعاة ما مت تنفيذه من عقوبة
�أو تدبري.
الفصل الرابع
التدابري
مادة ()36

يحكم على احلدث الذي مل يبلغ �سن اخلام�سة ع�رش �إذا ارتكب فع ًال جمرم ًا �إحدى التدابري
الآتية:
1 .1التوبيخ.
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2 .2الت�سليم.
3 .3الإحلاق بالتدريب املهني.
4 .4الإلزام بواجبات معينة.
5 .5االختبار الق�ضائي.
�6 .6أمر املراقبة االجتماعية.
7 .7الإيداع يف �إحدى دور الرعاية االجتماعية.
8 .8الإيداع يف �إحدى امل�شايف املتخ�ص�صة.
مادة ()37

يكون التوبيخ بتوجيه املحكمة اللوم والت�أنيب �إىل احلدث على ما �صدر منه ،وحتذيره
ب�أال يعود �إىل مثل هذا ال�سلوك مرة �أخرى.
مادة ()38

ي�سلم احلدث �إىل �أحد والديه �أو �إىل من له الوالية �أو الو�صاية عليه ،ف�إذا مل تتوافر يف
�أيهما ال�صالحية للقيام برتبيته �سلم �إىل من يكون �أه ًال لذلك من �أفراد �أ�رسته ،ف�إن مل يوجد،
�سلم �إىل �أ�رسة بديلة موثوق بها لتتعهد برتبيته وفق ًا للأحكام الواردة يف قانون الطفل
النافذ.
مادة ()39

يكون الإحلاق بالتدريب املهني ب�أن تعهد املحكمة باحلدث �إىل �أحد املراكز املخ�ص�صة
لذلك وحتدد املحكمة يف حكمها مدة هذا التدبري ،على �أال تزيد مدة بقاء احلدث يف اجلهات
امل�شار �إليها عن (� )3سنوات.
مادة ()40

يكون الإلزام بواجبات معينة بحظر ارتياد �أنواع من املحال� ،أو بفر�ض احل�ضور
يف �أوقات حمددة �أمام �أ�شخا�ص �أو هيئات معينة� ،أو املواظبة على بع�ض االجتماعات
التوجيهية� ،أو غري ذلك من القيود التي حتدد بقرار من الوزير ،ويكون احلكم بهذا التدبري
ملدة ال تقل عن (� )6أ�شهر وال تزيد على (� )3سنوات.
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مادة ()41

1 .1يكون االختبار الق�ضائي بو�ضع احلدث يف بيئته الطبيعية حتت توجيه و�إ�رشاف
مر�شد حماية الطفولة مع مراعاة الواجبات التي حتددها املحكمة ،وال يجوز �أن تزيد مدة
االختبار الق�ضائي على (� )3سنوات.
�2 .2إذا ف�شل احلدث يف االختبار الق�ضائي ،للمحكمة �أن تتخذ ما تراه منا�سب ًا من
التدابري الواردة يف املادة ( )36من هذا القرار بقانون ،بعد مناق�شة مر�شد حماية الطفولة
ونيابة الأحداث.
مادة ()42

�1 .1أمر املراقبة االجتماعية هو الأمر ال�صادر مبقت�ضى هذا القرار بقانون بو�ضع
احلدث حتت �إ�رشاف مر�شد حماية الطفولة بال�رشوط التي تراها املحكمة �رضورية لت�أمني
ح�سن �سلوك احلدث� ،رشيطة �أن ال يقل عن �سنة وال يزيد على (� )5سنوات.
2 .2للمحكمة �أن تفر�ض على احلدث الذي يخالف �أي �رشط من �رشوط �أمر املراقبة
االجتماعية� ،إحدى التدابري الواردة يف املادة ( )36من هذا القرار بقانون ،والتي تتنا�سب
مع حالته ،وغرامة ال تتجاوز خم�سمائة دينار �أردين على متويل �أمره حال ثبوت تق�صريه.
وبناء على طلب من نيابة
3 .3يجوز للمحكمة التي �أ�صدرت �أمر املراقبة االجتماعية
ً
الأحداث �أو من مر�شد حماية الطفولة �أو من احلدث �أو متويل �أمره �أن تلغي الأمر �أو �أن تعدله
بعد �أن تطلع على تقرير مر�شد حماية الطفولة بهذا ال�ش�أن.
�4 .4إذا �أدين احلدث بجرم �أثناء نفاذ �أمر املراقبة االجتماعية ال�صادر بحقه ،يلغى الأمر
وتقرر املحكمة تدبرياً �آخر بح�سب ما ورد يف املادة ( )36من هذا القرار بقانون� ،إال �إذا
بناء على تن�سيب
اقت�رص احلكم على التوبيخ �أو الت�سليم ،ففي هذه احلالة يجوز للمحكمة ً
مر�شد حماية الطفولة �أن تقرر اال�ستمرار ب�أمر املراقبة االجتماعية.
مادة ()43

1 .1يكون �إيداع احلدث يف �إحدى دور الرعاية االجتماعية التابعة للوزارة �أو املعرتف
بها منها ،و�إذا كان احلدث من ذوي الإعاقة يكون الإيداع يف مركز منا�سب لت�أهيله ،وحتدد
املحكمة يف حكمها مدة الإيداع ومكانه.
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2 .2يجب �أال تزيد مدة الإيداع عن (� )5سنوات يف اجلنايات ،ويجوز للمحكمة �أن ت�ستبدل
تدبري الإيداع بعد احلكم به ب�إحدى التدابري املن�صو�ص عليها يف املادة ( )36من هذا القرار
بقانون.
3 .3ال يفر�ض تدبري الإيداع يف اجلنح واملخالفات ،ويحكم على احلدث يف هذه احلالة
ب�إحدى التدابري الأخرى املن�صو�ص عليها يف املادة ( )36من هذا القرار بقانون.
مادة ()44

1 .1يودع املحكوم عليه يف �أحد امل�شايف �أو املراكز املتخ�ص�صة باجلهة التي يتلقى
فيها العناية التي تطلبها حالته.
2 .2تتوىل املحكمة الرقابة الدورية على بقائه حتت العالج.
بناء
3 .3ال يجوز �أن تزيد �أي فرتة منها على (� )6أ�شهر ،ما مل تتطلب حالته �أكرث من ذلك ً
على تقرير طبي ،ويعر�ض على املحكمة خالل تلك الفرتة التقارير الطبية.
4 .4للمحكمة �أن تقرر �إخالء �سبيله �إذا تبني لها �أن حالته ت�سمح بذلك.
�5 .5إذا بلغ احلدث �سن احلادية والع�رشين ،وكانت حالته ت�ستدعي ا�ستمرارعالجه ،نقل
�إىل �إحدى امل�ست�شفيات �أو املراكز املخ�ص�صة لعالج الكبار.
مادة ()45

�إذا ارتكب احلدث جرميتني �أو �أكرث وجب احلكم عليه بتدبري واحد منا�سب ،ويتبع ذلك
�إذا ظهر بعد احلكم بالتدبري �أن احلدث ارتكب جرمية �أخرى �سابقة �أو الحقة على ذلك احلكم.
مادة ()46

�1 .1إذا ارتكب احلدث الذي �أمت اخلام�سة ع�رش ،ومل جتاوز الثامنة ع�رش من عمره �إحدى
اجلنايات فيحكم عليه بو�ضعه يف �إحدى دور الرعاية االجتماعية ،وذلك وفق ًا للآتي�:أ .مدة
ال تزيد على (� )9سنوات� ،إذا كانت اجلرمية من اجلنايات امل�ستحقة عقوبة الإعدام.ب .مدة
ال تزيد على (� )7سنوات� ،إذا كانت اجلرمية من اجلنايات امل�ستحقة عقوبة ال�سجن امل�ؤبد.ج.
مدة ال تزيد على (� )5سنوات� ،إذا كانت اجلرمية من اجلنايات الأخرى.
�2 .2إذا ارتكب احلدث جنحة ت�ستلزم احلب�س ،يو�ضع يف دار الرعاية االجتماعية مدة
ال تتجاوز ثلث مدة العقوبة املن�صو�ص عليها يف القانون ،ويجوز للمحكمة بد ًال من احلكم
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بالإيداع �أن حتكم عليه ب�إحدى التدابري املن�صو�ص عليها يف املادة ( )36من هذا القرار
بقانون �أو احلكم عليه بتدبري باخلدمة للم�صلحة العامة وفق ًا للقوانني النافذة.
3 .3يف حال احلكم بوقف تنفيذ العقوبة ،فعلى قا�ضي الأحداث �أن يقرن ذلك ب�إحدى
التدابري املن�صو�ص عليها يف املادة ( )36من هذا القرار بقانون ،با�ستثناء تدبري التوبيخ.
4 .4ال تخل الأحكام ال�سابقة يف �سلطة املحكمة يف تطبيق �أحكام الظروف الق�ضائية
املخففة الواردة يف قانون العقوبات النافذ يف احلدود امل�سموح بتطبيقها قانون ًا على الفعل
املجرم املقرتف من احلدث.
الفصل اخلامس
تنفيذ األحكام واإلشراف عليها
مادة ()47

1 .1يخت�ص قا�ضي املحكمة التي يجري التنفيذ يف دائرتها بالآتي� :أ .الف�صل يف جميع
املنازعات و�إ�صدار القرارات والأوامر املتعلقة بتنفيذ الأحكام ال�صادرة على احلدث �أو الطفل
املعر�ض خلطر االنحراف .ب .الرقابة على تنفيذ الأحكام والتدابري ال�صادرة على احلدث �أو
الطفل املعر�ض خلطر االنحراف.
2 .2يتقيد القا�ضي عند الف�صل بالإ�شكال يف التنفيذ بالقواعد املن�صو�ص عليها يف
قانون الإجراءات اجلزائية النافذ.
3 .3يتوىل قا�ضي الأحداث وع�ضو نيابة الأحداث مهام التفتي�ش على دور الرعاية
االجتماعية ومراكز التدريب املهني ومعاهد الت�أهيل املهني وامل�شايف املتخ�ص�صة ،وغري
ذلك من اجلهات املخت�صة والواقعة يف دائرة اخت�صا�صها ،وذلك كل (� )3أ�شهر على الأقل.
مادة ()48

1 .1يتوىل مر�شد حماية الطفولة الإ�رشاف على تنفيذ التدابري املن�صو�ص عليها يف هذا
القرار بقانون ،ومالحظة املحكوم عليه بها وتقدمي التوجيهات له وللقائمني على تربيته
وعليه �أن يرفع �إىل املحكمة والنيابة تقارير دورية كل (� )3أ�شهر عن �سلوك وحالة احلدث
الذي يتوىل �أمره والإ�رشاف عليه.
2 .2للمحكمة باال�ستناد �إىل التقارير املقدمة لها من مر�شد حماية الطفولة �أو بطلب من
احلدث �أو الطفل املعر�ض خلطر االنحراف �أو متويل �أمره �أو نيابة الأحداث تعديل �أو �إنهاء
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التدابري املتخذة من قبلها كلما ر�أت موجب ًا لذلك �ضمن ال�رشوط والأحوال املبينة يف هذا
القرار بقانون.
3 .3على متويل �أمر احلدث �إخبار مر�شد حماية الطفولة يف حالة موت احلدث �أو مر�ضه
�أو تغيري �سكنه �أو غيابه دون �إذن وعما ي�ستجد على �سلوك احلدث.
مادة ()49

1 .1يجري تنفيذ الأحكام ال�صادرة عن املحكمة حتت �إ�رشاف نيابة الأحداث.
2 .2يكون تنفيذ التدابري ال�سالبة للحرية املحكوم بها على احلدث يف دور الرعاية
االجتماعية.
مادة ()50

ين�ش�أ لكل حدث ملف للتنفيذ ي�ضم �إليه ملف املو�ضوع تودع فيه جميع الأوراق املتعلقة
بتنفيذ احلكم ال�صادر عليه ،ويثبت فيه ما ي�صدر يف �ش�أن التنفيذ من قرارات و�أوامر و�أحكام،
ويعر�ض هذا امللف على املحكمة قبل اتخاذ �أي �إجراء من الإجراءات املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )47من هذا القرار بقانون.
مادة ()51

1 .1يجوز للمحكمة بناء على طلب من النائب العام �أو الوزير وبتن�سيب من مر�شد حماية
الطفولة الإفراج عن احلدث �أو الطفل املعر�ض خلطر االنحراف بعد ق�ضاء ثلث مدة التدبري
املحكوم بها عليه �إذا كان الإفراج ين�صب يف م�صلحة الطفل الف�ضلى.
2 .2يخ�ضع احلدث املفرج عنه مبقت�ضى الفقرة ال�سابقة لتدبري االختبار الق�ضائي وفق ًا
لن�ص املادة ( )41من هذا القرار بقانون.
مادة ()52

�إذا خالف احلدث حكم التدبري املفرو�ض عليه مبقت�ضى �إحدى املواد (،39 ،38
 ، )42 ،41 ،40ت�أمر املحكمة بعد �سماع نيابة الأحداث و�أقوال مر�شد حماية الطفولة
واحلدث ب�إطالة مدة التدبري مبا ال يجاوز ن�صف احلد الأق�صى املقرر باملواد امل�شار �إليها
�أو �أن ت�ستبدل به تدبرياً �آخر يتفق مع حالته ،مع مراعاة �أحكام املادة ( )36من هذا القرار
بقانون.
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مادة ()53

1 .1فيما عدا التدبري املن�صو�ص عليه يف املادة ( )37من هذا القرار بقانون ،للمحكمة
�أن ت�أمر ب�إنهاء التدبري �أو بتعديل كيفيته �أو ب�إبداله ،بعد اطالعها على التقارير املقدمة �إليها
بناء على طلب نيابة الأحداث �أو احلدث �أو متويل �أمره.
من مر�شد حماية الطفولة �أو ً
�2 .2إذا رف�ض الطلب امل�شار �إليه يف الفقرة ال�سابقة ،فال يجوز جتديده �إال بعد مرور ()3
�أ�شهر على الأقل من تاريخ رف�ضه ،ويكون احلكم ال�صادر بهذا ال�ش�أن غري قابل للطعن.
مادة ()54

1 .1يكون احلكم ال�صادر على احلدث بالتدابري واجب النفاذ املعجل.
2 .2ال ينفذ �أي تدبري �أغفل تنفيذه �سنة كاملة من يوم النطق به �إال بقرار ي�صدر من
بناء على طلب النيابة بعد �أخذ ر�أي مر�شد حماية الطفولة.
املحكمة ً
مادة ()55

1 .1ينتهي التدبري حتم ًا ببلوغ املحكوم عليه �سن احلادية والع�رشين ،ومع ذلك يجوز
بناء على طلب نيابة الأحداث �أو مر�شد حماية الطفولة احلكم
للمحكمة يف مواد اجلنايات ً
بو�ضع املحكوم عليه حتت االختبار الق�ضائي ،وذلك ملدة ال تزيد على �سنتني.
�2 .2إذا كانت حالة املحكوم عليه ب�إيداعه �إحدى امل�شايف املتخ�ص�صة ت�ستدعي ا�ستمرار
عالجه ف�إنه ينقل �إىل �إحدى امل�شايف التي تنا�سب حالته وفق ًا ملا ن�صت عليه املادة ()44
من هذا القرار بقانون.
الفصل السادس
العقوبات
مادة ()56

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تزيد على �ألف دينار �أردين �أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،من �سلم �إليه حدث ًا و�أهمل
�أداء �أحد واجباته �إذا ترتب على ذلك ارتكاب احلدث فع ًال جمرم ًا �أو تعر�ض لإحدى حاالت
االنحراف.
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مادة ()57

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تزيد على خم�سمائة دينار �أردين �أو
ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،عدا الوالدين والأجداد
والزوج ،كل من �أخفى حدث ًا �أو معر�ض ًا خلطر االنحراف حكم بت�سليمه ل�شخ�ص �أو جهة طبق ًا
لأحكام هذا القرار بقانون� ،أو دفعه للفرار �أو �ساعده على ذلك.
مادة ()58

يعاقب كل من يحول دون تنفيذ القرارات والتدابري امل�أخوذ بها جتاه احلدث باحلب�س
مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تتجاوز خم�سمائة دينار �أردين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
مادة ()59

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تتجاوز �ألف دينار �أردين �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،كل من نال �أو حاول النيل من احلياة اخلا�صة للحدث� ،سواء كان ذلك
بن�رش �أو ترويج ملخ�ص اجلل�سات والقرارات ال�صادرة عن الهيئات الق�ضائية �أو �أخبار تتعلق
مبا يدور باجلل�سات التي تعالج فيها ق�ضايا الأحداث ،وذلك بوا�سطة الكتب �أو ال�صحافة �أو
الإذاعة �أو التلفزة �أو ال�سينما �أو ب�أي و�سيلة �أخرى� ،أو بن�رش �أو ترويج �صور من �ش�أنها �أن
تطلع العامة على هوية الطفل متهم ًا كان �أو مت�رضراً ،مع م�صادرة املطبوعات �أو امل�صنفات
الفنية املخالفة.
الفصل السابع
أحكام انتقالية وختامية
مادة ()60

�إىل حني تعيني ق�ضاة �أحداث متخ�ص�صون ،يتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلى تخ�صي�ص
هيئات لنظر ق�ضايا الأحداث ،وفق ًا لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة ()61

جميع الدعاوى املنظورة �أمام اجلهات الق�ضائية والتي �أ�صبحت مبوجب هذا القرار
بقانون من اخت�صا�ص حماكم الأحداث حتال �إىل املحاكم املذكورة بحالتها ما مل تكن
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حمجوزة للنطق باحلكم فيها.
مادة ()62

تطبق الأحكام الواردة يف قانون العقوبات وقانون الإجراءات اجلزائية وقانون الطفل
النافذة فيما مل يرد به ن�ص يف هذا القرار بقانون.
مادة ()63

ال يقبل االدعاء باحلق املدين �أمام املحكمة ،وال مينع ذلك من العمل بالو�ساطة ح�سب
الإجراءات املن�صو�ص عليها بهذا القرار بقانون.
مادة ()64

تن�ش�أ مبقت�ضى �أحكام هذا القرار بقانون دائرة يف وزارة التنمية االجتماعية خا�صة
بالأحداث والأطفال املعر�ضني للخطر �أو خلطر االنحراف ت�سمى “دائرة حماية الطفولة”،
ويق�سم العمل يف تلك الدائرة وفق ًا للتخ�ص�صات املناطة بها مبوجب تعليمات ت�صدر عن
الوزير بهذا اخل�صو�ص.
مادة ()65

1 .1يلغى العمل بالقوانني الآتية� :أ .قانون املجرمني الأحداث رقم ( )2ل�سنة 1937م
وتعديالته ،املعمول به يف املحافظات اجلنوبية .ب .قانون �إ�صالح الأحداث رقم ( )16ل�سنة
1954م وتعديالته ،املعمول به يف املحافظات ال�شمالية.
2 .2يلغى كل ما يتعار�ض مع �أحكام هذا القرار بقانون.
مادة ()66

ي�صدر جمل�س الوزراء اللوائح التنفيذية الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار بقانون،
وي�صدر الوزير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذها.
مادة ()67

يعر�ض هذا القرار بقانون على املجل�س الت�رشيعي يف �أول جل�سة يعقدها لإقراره.
مادة ()68

على اجلهات املخت�صة كافة ،كل فيما يخ�صه ،تنفيذ �أحكام هذا القرار بقانون ،ويعمل
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به بعد ( )30يوم ًا من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ 2016 /02 /04 :ميالدية املوافق /25 :ربيع
الثاين 1437 /هجرية

حممود عبا�س
رئي�س دولة فل�سطني
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
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إتفاقية حقوق الطفل

ملخ�ص احلقوق من اتفاقية حقوق الطفل
فيما يلى ملخ�ص الهم حقوق الطفل- :
▪

�أف�ضل.

▪للأطفال احلق يف البقاء مع �أُ�رسهم� ،أو مع �أولئك الذين يتولون رعايتهم على نحو

▪

▪للأطفال احلق يف احل�صول على غذاء كاف وماء نظيفة.

▪

▪للأطفال احلق يف التمتع مب�ستوى معي�شة الئق.

▪

▪للأطفال احلق يف الرعاية ال�صحية.

▪

خا�صني.
▪للأطفال املعوقني احلق يف رعاية وتدريب َّ

▪

▪للأطفال احلق يف اللعب.

▪

▪للأطفال احلق يف التعليم املجاين.

▪

▪للأطفال احلق يف احلفاظ على �سالمتهم ويف عدم �إهمالهم.

▪

▪ال يجوز ا�ستخدام الأطفال ك�أيد عاملة رخي�صة �أو كجنود.

▪

▪ينبغي ال�سماح للأطفال با�ستخدام لغتهم ومزاولة �شعائرهم الدينية وثقافتهم.

▪

▪للأطفال احلق يف التعبري عن �آرائهم ويف عقد االجتماعات للتعبري عن وجهات

نظرهم.

اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم
املتحدة  25 /44امل�ؤرخ يف � 20رشين الثاين /نوفمرب  1989تاريخ بدء النفاذ� 2 :أيلول/
�سبتمرب  ،1990وفقا للمادة 49

الديباجة
�إن الدول الأطراف يف هذه االتفاقية� ،إذ ترى �أنه وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق الأمم
املتحدة ،ي�شكل االعرتاف بالكرامة املت�أ�صلة جلميع �أع�ضاء الأ�رسة الب�رشية وبحقوقهم
املت�ساوية وغري القابلة للت�رصف� ،أ�سا�س احلرية والعدالة وال�سلم يف العامل ،و�إذا ت�ضع يف
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اعتبارها �أن �شعوب الأمم املتحدة قد �أكدت من جديد يف امليثاق �إميانها باحلقوق الأ�سا�سية
للإن�سان وبكرامة الفرد وقدره ،وعقدت العزم على �أن تدفع بالرقى االجتماعي قدما وترفع
م�ستوى احلياة يف جو من احلرية �أف�سح ،و�إذا تدرك �أن الأمم املتحدة قد �أعلنت ،يف الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان وفى العهدين الدوليني اخلا�صني بحقوق الإن�سان� ،أن لكل �إن�سان
حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات الواردة يف تلك ال�صكوك ،دون �أي نوع من �أنواع التمييز
كالتمييز ب�سبب العن�رص �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غريه �أو
الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو الرثوة �أو املولد �أو �أي و�ضع �آخر ،واتفقت على ذلك ،و�إذ
ت�شري �إىل �أن الأمم املتحدة قد �أعلنت يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان �أن للطفولة احلق
يف رعاية وم�ساعدة خا�صتني ،واقتناعا منها ب�أن الأ�رسة ،باعتبارها الوحدة الأ�سا�سية
للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع �أفرادها وبخا�صة الأطفال ،ينبغي �أن توىل
احلماية وامل�ساعدة الالزمتني لتتمكن من اال�ضطالع الكامل مب�س�ؤولياتها داخل املجتمع،
و�إذ تقر ب�أن الطفل ،كي ترتعرع �شخ�صيته ترعرعا كامال ومتنا�سقا ،ينبغي �أن ين�ش�أ يف
بيئة عائلية يف جو من ال�سعادة واملحبة والتفاهم ،و�إذ ترى �أنه ينبغي �إعداد الطفل �إعدادا
كامال ليحيا حياة فردية يف املجتمع وتربيته بروح املثل العليا املعلنة يف ميثاق الأمم
املتحدة ،وخ�صو�صا بروح ال�سلم والكرامة والت�سامح واحلرية وامل�ساواة والإخاء ،و�إذ ت�ضع
يف اعتبارها �أن احلاجة �إىل توفري رعاية خا�صة للطفل قد ذكرت يف �إعالن جنيف حلقوق
الطفل لعام  1924وفى �إعالن حقوق الطفل الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف  20ت�رشين
الثاين /نوفمرب  1959واملعرتف به يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان وفى العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (وال�سيما يف املادتني  23و  )24وفى العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (وال �سيما يف املادة  )10وفى النظم
الأ�سا�سية وال�صكوك ذات ال�صلة للوكاالت املتخ�ص�صة واملنظمات الدولية املعنية بخري
الطفل ،و�إذ ت�ضع يف اعتبارها "�أن الطفل ،ب�سبب عدم ن�ضجه البدين والعقلي ،يحتاج �إىل
�إجراءات وقاية ورعاية خا�صة ،مبا يف ذلك حماية قانونية منا�سبة ،قبل الوالدة وبعدها"
وذلك كما جاء يف �إعالن حقوق الطفل ،و�إذ ت�شري �إىل �أحكام الإعالن املتعلق باملبادئ
االجتماعية والقانونية املت�صلة بحماية الأطفال ورعايتهم ،مع االهتمام اخلا�ص باحل�ضانة
والتبني على ال�صعيدين الوطني والدويل ،و�إىل قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة
�شئون ق�ضاء الأحداث (قواعد بكني)  ،و�إىل الإعالن ب�ش�أن حماية الن�ساء والأطفال �أثناء
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الطوارئ واملنازعات امل�سلحة ،و�إذ ت�سلم ب�أن ثمة ،يف جميع بلدان العامل� ،أطفاال يعي�شون
يف ظروف �صعبة للغاية ،وب�أن ه�ؤالء الأطفال يحتاجون �إىل مراعاة خا�صة ،و�إذ ت�أخذ يف
االعتبار الواجب �أهمية تقاليد كل �شعب وقيمه الثقافية حلماية الطفل وترعرعه ترعرعا
متنا�سقا ،و�إذا تدرك �أهمية التعاون الدويل لتح�سني ظروف معي�شة الأطفال يف كل بلد ،وال
�سيما يف البلدان النامية ،قد اتفقت على ما يلي- :

ملخص بنود إتفاقية حقوق الطفل مبسطة
▪ ▪املادة  - 1كل من هو حتت  18عاما له احلق يف التمتع باحلقوق التالية
املن�صو�ص عليها يف االتفاقية.
▪

▪املادة  - 2احلق يف عدم التمييز ب�أي �شكل من اال�شكال.

▪

▪املادة  - 3احلق يف مراعاة م�صاحلك الف�ضلى عند اتخاذ القرارات اخلا�صة بك.

▪ ▪املادة  - 4على احلكومات اتخاذ كافة االجراءات ل�ضمان ح�صولك على حقوقك
كاملة املت�ضمنة يف االتفاقية.
▪ ▪املادة  - 5احلق يف الرعاية ،يقع على والديك امل�سئولية الكاملة يف رعايتك
والتكفل بك وتقدمي التوجيه لك.
▪ ▪املادة  - 6احلق البقاء والنماء ،لكل طفل احلق يف احل�صول على خدمات �صحية
وتعليمية جيدة يف كافة مراحل عمرك.
▪

▪املادة  - 7احلق يف احل�صول على ا�سم وجن�سية فور والدتك.

▪

▪املادة  - 8احلق يف احلفاظ على هويتك ،جن�سينك ،دينك وانتمائك لبلدك و�أ�رستك.

▪

▪املادة  - 9احلق يف �أال تنف�صل عن �أحد والديك ما مل يتعار�ض ذلك مع م�صلحتك

العليا.

▪ ▪املادة  - 10احلق يف �أ�رسة جمتمعة ال�شمل و�إذا كانت يف بلد �آخر ،فمن حقك
االلتحاق بها.
▪

▪املادة  - 11احلق يف احلماية من االختطاف �أو االحتجاز يف اخلارج.

▪

▪املادة  - 12للطفل احلق يف التعبري عن ارائه بحرية ودون قيود و�أن ي�ستمع لهذه
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الآراء يف الظروف امل�ؤثرة على الطفل.
▪

▪املادة  - 13للطفل احلق يف احل�صول على املعلومات ون�رش الأفكار.

▪ ▪املادة  - 14احلق فى حرية الفكر والر�أى والعقيدة الدينية ب�رشط توفر التوجيه
الوالدي املالئم.
▪

▪املادة  - 15حرية ت�شكيل اجلمعيات �أو االحتادات واالنت�ساب �إليها.

▪

▪املادة  - 16احلق فى حماية حياتك اخلا�صة من �أي اعتداء �أو تدخل �أو قذف �أو

ت�شهري.

▪ ▪املادة  - 17احلق فى احل�صول على كافة املعلومات من جميع امل�صادر املختلفة
دون قيود ،و�أن تقوم الدولة بت�شجيع و�سائل االعالم على ن�رش املعلومات املفيدة للطفل
وحمايته من ال�ضارة منها.
▪ ▪ املادة  - 18تقع على الوادين م�س�ؤولية توفري الرتبية ال�سليمة وظروف احلياة
املنا�سبة وعلى الدولة م�ساعدتهما يف ذلك.
▪

▪املادة  - 19احلق فى احلماية من العنف والإهمال و�سوء املعاملة من �أي طرف.

▪ ▪املادة  - 20يف حالة فقدان الوالدين فالدولة ملزمة بتوفري حماية خا�صة لك،
و�ضمان مالئمة هذه الرعاية.
▪

▪املادة  - 21احلق يف التبني مبوافقة ال�سلطات املعنية.

▪

▪املادة  - 22للأطفال الالجئون احلق يف احل�صول على احلماية واملعونة.

▪

▪املادة � - 23إذا كانت للطفل �إعاقة فله احلق فى التمتع بحياة كرمية ورعاية

خا�صة.
▪

▪املادة  - 24احلق فى �أعلى م�ستوى من الرعاية واخلدمات ال�صحية.

▪

توفر بيئة �صحية للطفل.
▪املادة  - 25مراجعة دور الرعاية ل�ضمان ّ

▪

▪املادة  - 26احلق فى التمتع بنظام ال�ضمان والت�أمني االجتماعى.

▪ ▪املادة  - 27احلق فى م�ستوى معي�شى الئق يتفق مع منوه العقلي واجل�سدي
والروحي.
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▪

▪املادة  - 28احلق فى التعليم الأ�سا�سى املجاين.

▪

▪املادة  - 29احلق فى تعليم ينمي �شخ�صيتك وموهبتك وقدراتك العقلية والبدنية.

▪ ▪املادة  - 30يحق لأطفال الأقليات وال�سكان املحليني �أن يتحدثوا لغة �شعبهم و�أن
ميار�سوا �شعائر دينهم.
▪

▪املادة  - 31احلق فى الراحة واحل�صول على �أوقات فراغ للت�سلية.

▪

▪املادة  - 32احلق فى حماية الطفل من القيام ب�أي عمل يهدد طفولته و�صحته.

▪ ▪املادة  - 33احلق فى احلماية من املواد املخدرة واحلماية من التورط يف
ت�صنيعها �أو توزيعها.
▪

▪املادة  - 34احلق فى احلماية من االعتداء واال�ستغالل اجلن�سى.

▪

▪املادة  - 35على الدولة القيام بكل اجلهد حلمايتك من االختطاف �أو االجتار بك.

▪

▪املادة  - 36احلق فى احلماية من كافة �أنواع اال�ستغالل.

▪ ▪املادة  - 37احلق فى احلماية من التعذيب �أو التعر�ض للمعاملة القا�سية �أو
احلرمان من احلرية.
▪ ▪املادة  - 38اتخاذ كافة االجراءات ل�ضمان عدم �إ�رشاك االطفال يف احلروب
والنزاعات .من الإ�رشاك فى احلروب.
▪

▪املادة  - 39احلق فى الرعاية الت�أهيلية ما تعر�ضت لإ�ساءة املعاملة �أو الإهمال.

▪ ▪املادة � - 40إذا خالف الطفل القانون فيحفظ القانون له معاملة ح�سنة مع �أخذ
عمره يف احل�سبان و�ضمان حقه فى احل�صول على م�ساعدة قانونية.
▪ ▪املادة � - 41إذا كانت احلقوق املتاحة لك فى دولتك �أف�ضل من هذه الواردة
باالتفاقية ،فمن حقك التمتع باحلقوق الأف�ضل.
▪ ▪املادة  - 42التزام الدولة بالتعريف الوا�سع باحلقوق الواردة يف االتفاقية لدى
الكبار واالطفال.
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