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مقدمة  أوال-
 

يقـدم هـذا التقريـر إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـــة وفقــا لقــراري الــس  -١

االقتصــادي واالجتمـاعي ٢٦/١٩٩٩ املـؤرخ ٢٨ متـــوز/يوليــه ١٩٩٩ و١٤/٢٠٠٠ املــؤرخ 

٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠. 

وقـد طلـب الـس االقتصـــادي واالجتمــاعي يف قــراره ١٤/٢٠٠٠، إىل األمــني  -٢

العـام أن يلتمـس مـن الـــدول األعضــاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة وغــري احلكوميــة ذات 

ـــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،  الصلـة، وكذلـك مـن معـاهد ش

ــــة  تعليقــات علــى مــدى استحســان وضــع مبــادئ مشــتركة بشــأن اســتخدام برامــج العدال

ـــادئ، مبــا يف ذلــك مــدى اســتصواب  التصاحليـة يف املسـائل اجلنائيـة ووسـائل ارسـاء تلـك املب

ـــروع أويل لعنــاصر إعــالن خــاص باملبــادئ  وضـع صـك يف هـذا الصـدد. وُأرفـق بـالقرار مش

األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية، للنظر فيه. 

ــــام ، رهنـــا بتوفـــر  ويف القــرار ١٤/٢٠٠٠ أيضــا طلــب الــس إىل األمــني الع -٣

ـــل  تربعــات هلــذا الغــرض، أن يدعــو إىل عقــد اجتمــاع خلــرباء خيتــارون علــى أســاس التمثي

اجلغـرايف العـادل، لكـي يسـتعرضوا التعليقـات الـواردة ويدرســـوا اقتراحــات بشــأن اجــراءات 

أخرى تتعلــق بالعدالـة التصاحليـة. وقـد اسـتضافت حكومـة كنـدا اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين 

بالعدالـة التصاحليـة، يف أوتـاوا، كنـدا، يف الفـترة مـن ٢٩ تشـرين األول/أكتوبـر إىل ١ تشـــرين 

ـــة بوصفــه  الثـاين نوفمـرب ٢٠٠١. ويعـرض تقريـر االجتمـاع علـى الـدورة احلاديـة عشـرة للجن

 .(E/CN.15/2002/5/Add.1) اضافة هلذه الوثيقة

ـــام، وفقــا للقــرار  ويتضمـن هـذا التقريـر حتليـال للتعليقـات الـيت تلقاهـا األمـني الع -٤

ـــق اخلــرباء يتضمــن توصيــات الفريــق، وكذلــك مشــروع  ١٤/٢٠٠٠. علمـا بـأن تقريـر فري

املبـــادئ املنقـــح الســـتخدام برامـــج العدالـــة التصاحليـــة، الـــيت مت اســـتعراضها وتعديلــــها يف 

االجتماع. 
 
 

معلومات أساسية  ثانيا-
 

ــــري مـــن جـــانب املمارســـني ومقـــرري  وجــه يف الســنوات األخــرية اهتمــام كب -٥

السياسات إىل العدالة التصاحليـة كنـهج بديـل ملمارسـات العدالـة اجلنائيـة. وقـد نوقشـت هـذه 

ـــني، املعقــود يف فيينــا يف  املسـألة أثنـاء مؤمتـر األمـم املتحـدة العاشـر ملنـع اجلرميـة ومعاملـة ارم

ــة  الفتــرة مـن ١٠ إىل ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١.(١) ووافـق املشـاركون علـى أن مفـاهيم العدال

التصاحليـة ينبغـي أن تكـون عنـاصر أساسـية يف أي مناقشـــة عــن املســاءلة واالنصــاف للجنــاة 

ـــة وراء العدالــة التصاحليــة تتمثــل يف  والضحايـا يف اجـراءات العدالـة. وكـانت الفلسـفة الكامن

معاجلـة الضـرر الواقـع واعـادة اجلـاين والضحيـة إىل وضعـهما األصلـي قـدر املسـتطاع. وكـــان 

مــن رأي املشــاركني أن العدالــة التصاحليــة متثــل خيــــارات بديلـــة يف العدالـــة اجلنائيـــة عـــن 

األسـاليب املســـتقرة يف احملاكمــة والعقــاب وحتــاول اشــراك اتمــع احمللــي واتمــع كلــه يف 

االجراءات التصاحلية. 

ـــة التصاحليــة أيضــا يف الفقــرة ٢٧ مــن اعــالن فيينــا  كمـا عوجلـت مسـألة العدال -٦

ـــرن احلــادي والعشــرين، الــذي اعتمــده املؤمتــر  بشـأن اجلرميـة والعدالـة: مواجهـة حتديـات الق

العاشـر (قـرار اجلمعيـة العامـة ٥٩/٥٥، املرفـق). ويف أعقـاب املؤمتـر العاشـــر، وضعــت خطــة 

عمــل بشــأن العدالــة التصاحليــة، اعتمدــا جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــــة اجلنائيـــة يف دورـــا 

العاشرة.(٢) ويف تلك الـدورة نفسـها، الحظـت اللجنـة أن بعـض احلكومـات أبـدت اهتمامـها 

ـــاطة. ونوقــش موضــوع  بالتفـاوض بشـأن صـك دويل جديـد يتنـاول العدالـة التصاحليـة والوس

ــة. فقـد عقـد يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف عـام  العدالة التصاحلية أيضا يف مؤمترات اقليمي

ـــا  ١٩٩٦ مؤمتـر تلفزيـوين وطـين عـن العدالـة التصاحليـة برعايـة معـاهد االصـالح الوطنيـة، كم

ــــة لتســـوية املنازعـــات، يف  عقــدت حلقــة دراســية عــن الوســاطة والوســائل األخــرى البديل

بلوفديف، بلغاريا يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠. 
 
 

حتليل التعليقات املقدمة  ثالثا-
 

ـــني العــام يف ٧ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠، مذكــرة شــفوية إىل  أرسـل األم -٧

احلكومات واملنظمات ذات الصلـة يدعوهـا لتقـدمي آرائـها ومالحظاـا، مبقتضـى قـرار الـس 

االقتصـادي واالجتمـاعي ١٤/٢٠٠١. وبنهايـــة أيــار/مــايو ٢٠٠١، اســتجابت ٣٧ حكومــة 

وهي: األرجنتني، اسـتراليا، اكـوادور، أملانيـا، أوكرانيـا، ايرلنـدا، ايطاليـا، باكسـتان، بلجيكـا، 

ــــرك،  بلغاريــا، بوليفيــا، بــريو، بيــالروس، تركيــا، مجهوريــة كوريــا، جنــوب أفريقيــا، الدامن

سلوفاكيا، السويد، سـرياليون، عمـان، الفلبـني، فيجـي، قطـر، كنـدا، كوسـتاريكا، الكويـت، 

ماليزيـا، املكسـيك، اململكـة العربيـة السـعودية، اململكـة املتحـدة، مونـاكو، الــنرويج، النمســا، 

ـــة األمــم املتحــدة  نيوزيلنـدا، الواليـات املتحـدة، اليابـان. واسـتجابت أيضـا هيئتـان مـن منظوم

ومهـا شـعبة النـهوض بـاملرأة وادارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـــة التابعــة لألمانــة العامــة، 

وكذلـك مكتـب املدعـي العـــام للمحكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، ومعــهدان تابعــان 

لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة ومعـهد آسـيا والشـرق األقصـى ملنـع 



4

  E/CN.15/2002/5

ــــة العدالـــة  االجــرام ومعاملــة ارمــني، واملركــز الــدويل الصــالح القــانون اجلنــائي ولسياس

اجلنائية. 

استجابت أيضا املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة: الرابطـة االصالحيـة األمريكيـة،  -٨

ـــن األطفــال،  وهيئـة احمللفـني اآلنديـة، ومركـز الشـباب اآلسـيوي، واحلركـة الدوليـة للدفـاع ع

وجلنة األصدقاء العامليـة للتشـاور، والرابطـة الدوليـة الصـالح اتمـع، واملنظمـة غـري احلكوميـة 

لوالية املكسيك (إستادو دي سونورا)، والرابطة الدولية لزمالة السجون. 
 
 

تعليقات على وضع مبادئ مشتركة للعدالة التصاحلية  ألف-
 

العدالــة التصاحليــة مفــهوم يســلّم بــأن اجلرميــة كثــريا مــــا ال تؤثـــر يف مســـتقبل  -٩

الضحايـا واتمعـات احملليـة فقـط، بـل يف مسـتقبل اجلنـاة املعنيـني أيضـا. كمــا إــا حتــاول أن 

تستعيد مجيع املصـاحل جلميـع األطـراف املتضـررة مـن جرميـة مـا، قـدر املسـتطاع، بـاللجوء إىل 

املشاركة االجيابية والطوعية مـن جـانب اجلنـاة والضحايـا واتمعـات احملليـة. ومل يتـم تعريـف 

مصطلــح "العدالــة التصاحليــة" نفســه يف أي مــن قــراري الــــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي 

٢٦/١٩٩٦ أو ١٤/٢٠٠٠، غري أن الفلبني اقترحت التعريف التايل يف ردها: 

"العدالة التصاحلية هي تدبـري بديـل يف نظـام العدالـة اجلنائيـة وهـي ليسـت عقابيـة 

يف طبيعتها، بل تسعى إىل اقامة العدل علــى اجلنـاة والضحايـا علـى السـواء، بـدال 

من ترجيح الكفة بقـوة لصـاحل أحـد أصحـاب املصلحـة يف غـري مصلحـة الطـرف 

اآلخر. إا تسعى إىل اعادة توطيد العالقـات االجتماعيـة الـيت تعتـرب غايـة العدالـة 

ـــاة الــيت  التصاحليـة، وتسـعى إىل التصـدي لألضـرار الواقعـة يف فعـل الضـرر واملعان

تنتج عنه، وهو أيضا هدف العدالة االصالحية." 

وقدمت أيضا جلنة األصدقاء العاملية للتشاور التعريف التايل:  -١٠

"تسـعى العدالـة التصاحليـة إىل اقامـة تـوازن بـني شـواغل الضحيـة واتمـع احمللـــي 

واحلاجـة إىل اعـادة إدمـاج اجلـاين يف اتمـع. وهـــي تســعى إىل تقــدمي املســاعدة 

علــى اســتعادة حقــــوق الضحيـــة ومتكـــني مجيـــع األطـــراف ذوي املصلحـــة يف 

اجراءات العدالة من املشاركة فيها بصورة مثمرة." 

كما أعربت الواليــات املتحـدة عـن رأي يقـول ان العدالـة التصاحليـة قـادرة علـى  -١١

ــددة وهـي ضمـان مسـاءلة اجلـاين، واملسـاعدة علـى اسـتعادة وضـع الضحيـة  حتقيق أهداف متع

وافـادة نظـام العدالـة اجلنائيـة واتمـع كلـه عـن طريـق اشـراك مجيـع األطـراف يف البحـث عــن 

حلـول تشـجع علـى االصـالح واملصاحلـة واالطمئنـان. واقـترحت الواليـات املتحـــدة أيضــا أن 

التطبيق العملي للعدالة التصاحليـة ينبغـي أن يقـوم علـى جمموعـة مشـتركة مـن املبـادئ والقيـم. 

وأشري أيضا إىل املؤمتر التلفزيـوين املذكـور أعـاله بشـأن العدالـة التصاحليـة، الـذي عقـد برعايـة 

املعـاهد الوطنيـة لالصـالح (انظـر الفقـرة ٦)، وأوصـي فيـه باملبـــادئ األساســية الســبعة التاليــة 

بشأن العدالــة التصاحليـة: (أ) اجلرميـة هـي اسـاءة للعالقـات االنسـانية؛ (ب) الضحايـا واتمـع 

هم حمور اجراءات العدالة؛ (ج) األولوية الرئيسـية الجـراءات العدالـة هـي مسـاعدة الضحايـا؛ 

(د) األولوية التالية هي استعادة الوضـع السـليم للمجتمـع احمللـي بـالقدر املمكـن؛ (ه) يتحمـل 
اجلـاين مسـؤولية شـــخصية جتــاه الضحايــا وجتــاه اتمــع عــن اجلرائــم املرتكبــة؛ (و) ســوف 

يكتسـب اجلـــاين شــكال حمســنا مــن األهليــة والفــهم نتيجــة لتطبيــق العدالــة التصاحليــة؛ (ز) 

يشارك أصحاب املصلحة يف املسـؤوليات عـن العدالـة التصاحليـة مـن خـالل شـراكات للعمـل 

باالجراءات املطبقة. 

وكـان كثـري مـن البلـدان ايبـة (األرجنتـني وباكسـتان وبلجيكـا وبوليفيـا وبـــريو  -١٢

ـــيك) علــى تشــارك يف الــرأي القــائل بــأن نظــم  وتركيـا وجنـوب أفريقيـا وسـرياليون واملكس

العدالـة اجلنائيـة التقليديـــة مل حتقــق دائمــا أفضــل النتــائج املمكنــة حلــل املنازعــات فيمــا بــني 

الضحايا واجلناة واتمعات احمللية. وكان هناك أيضا تسـليم بأنـه يف ظـل النظـم احلاليـة، غالبـا 

مـا يظـل الضحايـا، وهـم األكـثر معانـــاة مــن اجلرميــة، بــال دعــم، دون احلصــول علــى ســبل 

ـــرياليون خباصــة اىل عبــارة  انتصـاف سـريعة ومالئمـة. وأشـارت بلجيكـا وجنـوب أفريقيـا وس

ـــة  وردت يف قــرار الــس االقتصــادي واالجتمــاعي ٢٦/١٩٩٩ تقــول "ان اآلليــات التقليدي

ــر علـى الـدوام ردا مناسـبا ويف حينـه علـى تلـك الظواهـر ... وان تدابـري  للعدالة اجلنائية ال توف

العدالة التصاحلية ميكـن أن تـؤدي إىل ارضـاء الضحايـا، وكذلـك إىل منـع التـورط مسـتقبال يف 

سـلوك غـــري مشــروع، كمــا ميكــن أن تقــدم بديــال جمديــا لعقوبــات احلبــس القصــرية املــدة 

وللغرامـات". وتتمثـل إحـدى وظـائف العدالـة التصاحليـة يف توفـري آليـة ميكـن أن تعـــوض عــن 

نواحي القصور يف النظم القائمة. 

وذكرت األرجنتني عدة مزايا للعدالة التصاحليـة. فـهي متيـل إىل حـل النــزاع بـني  -١٣

الضحايا واجلناة بطريقة ال تقـوم علـى اخلصومـة، مـع االحتفـاظ خبيـار اللجـوء إىل االجـراءات 

القضائية التقليدية اذا تعذر علـى أولئـك املعنيـني االتفـاق علـى التدابـري التصاحليـة. وهـي أيضـا 

جتعل اجلناة يواجهون أفعـاهلم ونتـائج تلـك األفعـال. وأشـارت كنـدا إىل أن العدالـة التصاحليـة 

تتيـح امكانيـة كبـرية يف جمـال اجلـهود اجلماعيـة خلفـض مسـتويات النــــزاع، وتشــجيع العــالج 

واالسـهام يف اجيـاد جمتمعـات أكـثر سـلما وأمانـــا. وكــان مــن رأي املكســيك أن اللجــوء إىل 
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العدالـة التصاحليـة وسـيلة جمديـة ملنـع املنازعـــات، مثــل اجلرائــم الطفيفــة، واملشــاكل األســرية 

واملشاكل املدرسية واتمعية، واملشاكل اليت يتـورط فيـها الشـباب، وميكـن يف أحـوال أخـرى 

أن تتطـور إىل مسـتويات أعلـــى مــن املواجهــة والعنــف. وقــالت املكســيك أيضــا ان العدالــة 

ــــم  التصاحليــة مــن شــأا أن تقضــي علــى املســاوئ املرتبطــة باحلرمــان مــن احلريــة يف اجلرائ

الطفيفـة، وبذلـك تقلـل مـــن تكــاليف الســجن، كمــا أشــارت باكســتان وقطــر إىل امكانيــة 

ــالل مـن اكتظـاظ السـجون. وقـالت بـريو ان االجتاهـات األساسـية يف  العدالة التصاحلية يف االق

القـانون اجلنـائي كـانت تتجـه حنـو وضـع ضمانـات فيمـا يتعلـق باجلـاين، واحلـد مـن اســـتخدام 

األحكـام بالسـجن واختـاذ تدابـري وقائيـة حلمايـة املصـــاحل القانونيــة األخــرى، ولكنــها أمهلــت 

مصاحل الضحايا. ومن مث فان تدابري العدالـة التصاحليـة متيـل إىل جعـل الضحايـا يف وضـع أكـثر 

مساواة مع اجلناة، وبذلك تستعيد التوازن. 

وأفاد عدد من الدول بأنه نفذ بـالفعل تدابـري العدالـة التصاحليـة يف نظمـه اخلاصـة  -١٤

بالعدالـة اجلنائيـة. ومشلـت التدابـري احملـددة الـيت ذكـــرت: الوســاطة، وفــترة االختبــار، ووقــف 

تنفيذ احلكم، وأوامر اخلدمة اتمعية، دفع تعويضات للضحايا ردا للغنب. 

ويف أملانيـا، تطبـق تدابـري العدالـة التصاحليـة علـى اجلرائـم الطفيفـة. فقــد اســتطاع  -١٥

مكتـب املدعـي العـام واحملـاكم اـاء إجـراءات الدعـاوى اجلنائيـة اذا مـــا بــذل اجلــاين جــهودا 

ـــة بــأن  مناسـبة للتعويـض عـن األضـرار الـيت تسـبب فيـها. وفضـال عـن هـذا، فـان الدولـة ملزم

تدفــع تعويضــا لضحايــا أعمــال العنــف الــيت ترتكــب عمــدا. ويف الكويــت، ينــــص قـــانون 

االجراءات اجلنائية واحملاكمات رقـم ١٧ لعـام ١٩٦٠ علـى تدابـري للتصـاحل بالنسـبة لألحكـام 

الـيت تشـمل املسـاس حبرمـة املمتلكـات وأعمـال التدمـري املتعمـــد للممتلكــات واحلــاق الضــرر 

باملمتلكــات والتــهديد بــاالبتزاز. ويف ماليزيــا، ميكــن للمحــاكم االفــراج عــن اجلنــاة الذيـــن 

يرتكبون جرائم للمرة األوىل بوضعهم رهن االختبار الثبات حسن السلوك. 

وتطبــق عمــان الشــريعة االســالمية، الــيت تســمح بالتســوية الوديــة للمنازعـــات  -١٦

ـــق  الداخليــة. فالفقــهاء املســلمون يوافقــون علــى تســويات بــني الضحيــة واجلــاين فيمــا يتعل

باالصابـة البدنيـة، ويسـمح التشـريع االسـالمي بقبـول مثـل هـــذه التســويات حــىت يف اجلرائــم 

اخلطرية مثل القتل. وتطبق قطر تدابري العدالـة التصاحليـة يف احلـاالت الـيت ال يـؤدي فيـها ذلـك 

إىل املسـاس بسـالمة أو أمـن اتمـع. وتسـمح املـادة ٥١ مـن قـانون العقوبـات يف قطـر بـالعفو 

ــن اجلرائــم الـيت ال متـس كرامـة الضحيـة أو مسعتـه أو مصاحلـه، بينمـا متنـح الضحيـة  والصفح ع

خيـار التنـازل عـن دعـواه أو املضـي يف إجـراءات الدعـوى اجلنائيـة املعتــادة. ويف بــريو، ميكــن 

التصاحل يف اجراءات احملاكم املتعلقـة بـاجلرائم الـيت متـس الشـرف ويف حـاالت االصابـة بسـبب 

ـــام أن يقــرر عــدم املضــي يف احملاكمــة يف مثــل هــذه  االمهـال. فباسـتطاعة مكتـب املدعـي الع

ـــي للتعويــض مــن جــانب اجلــاين أو اذا كــانت اجلرميــة  احلـاالت اذا كـان هنـاك عـرض طوع

طفيفـة، بشـرط أن يوافـق الضحيـة علـى التعويـــض املــدين. ويف بــريو أيضــا، ميكــن أن يوافــق 

مركز التصاحل أو القاضي املختص على تسـويات خـارج احملكمـة وفقـا للمـادة ٥ مـن القـانون 

رقم ٢٦٨٧٢. ويف جنوب أفريقيـا، اختـذ عـدد مـن مبـادرات العدالـة التصاحليـة نتيجـة للعمـل 

الذي تقوم به جلنة احلق والتصاحل. 

ــــة التصاحليـــة يف  ووجــهت دول كثــرية اهتمامــا خاصــا إىل تنفيــذ تدابــري العدال -١٧

نظمها اخلاصة بقضاء األحـداث. ففـي أسـتراليا، مت اختبـار أسـلوب تنظيـم اللقـاءات التروحييـة 

املختلطــة منــذ أوائــل التســعينات يف كــل واليــة واقليــم، وأصبــح ذلــك راســــخا يف بعـــض 

ـــا، تطبــق الوســاطة أيضــا  الواليـات كعنصـر أساسـي يف اجـراءات قضـاء األحـداث. ويف أملاني

علـى اجلرائـم الـــيت يتــورط فيــها الشــباب. ويف ماليزيــا، ميكــن االفــراج عــن اجلــاين احلــدث 

وتسليمه ألبويه أو ويل أمره أو وضعه رهــن االختبـار عمـال بقـانون حمـاكم األحـداث يف عــام 

١٩٤٧. ونشــرت جلنــة القوانــني يف جنــوب أفريقيــا تقريــرا يف متــوز/يوليــه ٢٠٠٠ يعــــرض 

مشــروع قــانون بشــأن قضــاء األحــداث تضمــن العدالــة التصاحليــة باعتبارهــا أحــد مبادئـــه 

التوجيهيـة الرئيسـية. ونفـذت حكومـة جنـوب أفريقيـا أيضـا مشـــروعا جتريبيــا عــن املنتديــات 

اجلماعية األسرية ألجل اجلنـاة مـن األطفـال، خـالل الفـترة ١٩٩٦-١٩٩٧. ويف السـويد، مت 

تعيـني جلنـة مـن شـخص واحـد السـتقصاء وحتليـل دور الوسـاطة بالنسـبة للجنـاة مـن الشــباب 

يف النظــام القــانوين والنظــر يف تشــريع حمتمــل بشــأن هــذه املســــألة. ويف اململكـــة املتحـــدة، 

تضمنـت االصالحـات األخـــرية يف قضايــا األحــداث يف انكلــترا وويلــز مبــدأ التصــاحل: فقــد 

تضمـن قـانون قضـاء األحـداث واألدلـة اجلنائيـة لعـــام ١٩٩٩ أوامــر احالــة ميكــن للمحكمــة 

مبوجبها احالة قضايا معينة إىل هيئات خمتصة باجلنـاة مـن الشـباب. وتعمـل هـذه اهليئـات علـى 

شكل مؤمترات جمتمعية يشارك فيـها متطوعـون مـن اتمـع احمللـي والضحايـا. وطبقـت تدابـري 

ــــاصر نظـــم قضـــاء األحـــداث يف اســـكتلندا وايرلنـــدا  العدالــة التصاحليــة أيضــا يف بعــض عن

الشمالية. 

واسـترعت عـدة دول االنتبـاه إىل تدابـري تشـــريعية حديثــة نســبيا تتضمــن تدابــري  -١٨

ـــراءات اجلنائيــة واملوضوعيــة،  للعدالـة التصاحليـة. ففـي بيـالروس، تضمـن تشـريع جديـد لالج

بدأ نفاذه يف ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١، عنـاصر خاصـة بالعدالـة التصاحليـة. ومبوجـب هـذا 

ــا االامـات اخلاصـة"، ميكـن للضحيـة أو ممثلـه القـانوين أو ممثـل الشـخص  التشريع، ويف "قضاي

ــه  القضـائي أن يباشـر اجـراءات رفـع الدعـوى القانونيـة. وعنـد بـدء مثـل هـذه االجـراءات، فان
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ـــترة  ميكـن تعليقـها يف أي وقـت اذا اتفـق األطـراف علـى ذلـك. وقـامت اكـوادور أيضـا يف الف

ــــم  األخــرية بتعديــل قانوــا اجلنــائي لينــص علــى عقوبــات بديلــة، وخاصــة بالنســبة للجرائ

الطفيفـة. وعـززت ايطاليـا دور النظـم التصاحليـة يف القضايـا اجلنائيـة. ووضعـت بوليفيـا قانونــا 

ـــه علــى أنــه ميكــن  لالجـراءات اجلنائيـة، وهـو القـانون رقـم ١٩٧٠ الـذي تنـص املـادة ١٨ من

لضحية اجلرمية هو فحسب أن يرفع دعاوى جنائية خاصة. 

كمـا جيـري تنفيـذ مشـاريع جتريبيـة للعدالـة التصاحليـة يف عـدد مـن الـدول. ففـــي  -١٩

ـــن  عـام ١٩٩٧، اسـتهلت الدامنـرك مشـروعا جتريبيـا موسـعا للوسـاطة بـني الضحيـة واجلـاين م

ــت  أجـل اسـتكمال الدعـاوى اجلنائيـة التقليديـة، وسـوف يسـتمر حـىت صيـف ٢٠٠٢. ووضع

k"، توفـر شـكال  o nfliktråd" النرويج آلية جديدة لتسوية املنازعات أطلقت عليها اسم

مـن التحكيـم بـني الضحيـة واجلـاين. ويف نيوزيلنـــدا، قــدم متويــل حلــوايل ١٢ برناجمــا للعدالــة 

التصاحلية تدار علـى مسـتوى اتمـع احمللـي و٣ مشـاريع جتريبيـة للعدالـة التصاحليـة تسـتند إىل 

احملـاكم. ويف باكسـتان، أدخلـت احلكومـة تدابـري لتسـوية املنازعـات الطفيفـــة خــارج نظامــها 

الرمسي اخلاص بالعدالة اجلنائية ضمن خططها اخلاصة بالتنازل واالصالح القضائي. 

ـــدول مناقشــات ودراســات عــن العدالــة  وفضـال عـن هـذا، أجـرت كثـري مـن ال -٢٠

R للجنة  التصاحلية. ففي بلغاريا، كان هناك نقاش عام استند إىل التوصية رقم 19 (99) 

وزراء جملس أوروبا إىل الـدول األعضـاء بشـأن الوسـاطة يف مسـائل العقوبـات. ويف الـنرويج، 

عرضـت دراسـة شـاملة عـن محايـة ومسـاندة ضحايـا اجلرميـة لعـــام ١٩٩٢(٣) وأصبحــت بعــد 

ذلـك أساسـا لعـدد مـن التعديـالت للتشـريع الـنروجيي لتعزيـــز موقــف الضحايــا. ويف جنــوب 

أفريقيـا، أصـدرت جلنـة القوانـني يف أفريقيـا عـددا مـن املنشـورات املتعلقـة بالعدالـة التصاحليـــة. 

وأجريت يف تركيا دراسة عن العدالة التصاحلية. 

وبرغم هذه التطورات، سـلّم معظـم ايبـني بـأن تطبيـق تدابـري العدالـة التصاحليـة  -٢١

ال يزال يف مرحلة استكشـافية وأنـه يلـزم املزيـد مـن املعلومـات عـن تطبيقـها وتشـغيلها. وهلـذا 

ــادل اآلراء  رئـي أنـه مـن املفيـد مناقشـة املسـألة أثنـاء الـدورة احلاديـة عشـرة للجنـة مـن أجـل تب

واخلربات ووضع مبادئ مشتركة للعدالة التصاحلية. 

ــــة  وأثــارت بعــض الــردود حتذيــرات أو شــواغل بشــأن اســتخدام تدابــري العدال -٢٢

التصاحليـة، وأشـارت إىل ضـرورة ضمـان أن تكـون التدابـري املطبقـة مناسـبة لظـروف احلــاالت 

اليت استخدمت فيها. وأشار الـرد املشـترك املقـدم مـن الرابطـة االصالحيـة األمريكيـة والرابطـة 

الدوليـة الصـالح اتمـع والرابطـة الدوليـة لزمالـة السـجون إىل دراســـة أجريــت عــام ٢٠٠٠ 

وأصدرها الس االستشاري الـدويل العلمـي والفـين بعنـوان "نظـرة عامـة عـن برامـج وقضايـا 

العدالة االصالحية" وأعدهـا بـول فرايـدي مـن اجلمعيـة العامليـة للدراسـات املتعلقـة بالضحايـا، 

واليت تضمنت بعـض القضايـا الـيت رأى الـس االستشـاري الـدويل العلمـي والفـين أنـه ينبغـي 

التصدي هلا. ويف بعض احلاالت، كان من املمكـن أن تقـوم برامـج العدالـة التصاحليـة يف ايـة 

األمر بعمليات اجرائية مماثلـة الجـراءات احملـاكم الـيت تنظـر يف اخلصومـات لدرجـة أـا تـؤدي 

إىل اضعاف اســتعادة املصـاحل املعنيـة بـدال مـن مسـاندته. ويف حـاالت أخـرى، مـن املمكـن أن 

يصبـح األسـاس القـانوين لالجـراء اجلنـائي غامضـا. ولوحـظ مـن الناحيـــة األساســية أن تدابــري 

العدالـة التصاحليـة، الـيت تطبـق علـى أسـاس كـل حالـة علـــى حــدة، ختفــق عــادة يف التصــدي 

للعوامــل الكامنــة املرتبطــة باجلرميــة، مثــل الفقــر والعنصريــة والقيــم الثقافيــــة واالجتماعيـــة. 

وشـددت اسـتنتاجات الدراسـة علـى احلاجـة إىل وضـع مبـادئ توجيهيـة لتطبيـق تدابـري العدالـة 

التصاحلية من أجل التصدي لتلك الشواغل. 
 
 

  باء-تعليقات على مدى استصواب وضع صك عن العدالة التصاحلية 
 

ــك  أعـرب معظـم ايبـني عـن تـأييدهم لفكـرة وضـع صـك دويل، ومـن بـني أولئ -٢٣

الذين تناولوا هذه القضيـة، أعربـت اليابـان وحدهـا عـن شـواغل معينـة. كمـا اعتـرب معظمـهم 

مشروع العناصر األولية املقترح أساســا جيـدا للمناقشـة، وأعربـوا عـن اسـتعدادهم لدعـم مثـل 

ــة  هـذه املناقشـة. ويف رأي اليابـان، فـان وضـع وتطبيـق التدابـري التصاحليـة يف سـياق نظـم العدال

الوطنيـة املختلفـة سـوف يكـون أمـرا أكـثر واقعيـة مـن حماولـة حتقيـق تناســـق دويل عــن طريــق 

أحـد الصكـوك. ويف رأيـها أيضـا أن قضايـا مثـل كيفيـة معاجلـة األضـرار الـيت تســـببها اجلرائــم 

وكيفيـة اعـادة إدمـاج ضحايـا اجلرائـم يف اتمـــع، ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بكــل نظــام قطــري 

للعدالـة اجلنائيـة وقـد تتفـاوت مـن بلـد إىل آخـر. والحظـت اليابـان أيضـــا أن عنــاصر العدالــة 

التصاحلية قد ُأدجمت من قبل اىل حد ما يف النظم القانونية بناء على هذا األساس. 

أما فيما يتعلق بطبيعة الصـك، فـرأت الواليـات املتحـدة أنـه مـن املـهم أن يكتـب  -٢٤

ـــيت تقــوم عليــها العدالــة  الصـك اجلديـد بطريقـة تشـجع علـى اعتمـاد املبـادئ والقيـم العامـة ال

التصاحليـة، بـدال مـن التركـيز علـى شـكل معـني للعدالـة التصاحليـة. وكـــان مــن رأي الســويد 

ـــويد أيضــا أن برامــج  ونيوزيلنـدا واليابـان أن أي صـك ينبغـي أال يكـون ملزمـا. وأكـدت الس

ـــي أال تتعــارض مــع حقــوق الــدول يف توقيــع عقوبــات علــى اجلنــاة،  العدالـة التصاحليـة ينبغ

وشـددت علـى أن برامـج العدالـة التصاحليـة ينبغـي أال تتعـارض مـع مبـــادئ قــانون العقوبــات 

فيمـا يتعلـق بالتناسـب والشـرعية االنصـــاف وامكانيــة التنبــؤ بالنتــائج واالتســاق فيمــا يتعلــق 

بـإصدار األحكـام. وتـرى اكـوادور أنـه عنـد تطبيـق تدابـــري العدالــة التصاحليــة يف االجــراءات 
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اجلنائية، ينبغي أن يراعى دائما التناسـب الفعلـي بـني جسـامة اجلـرم واالجـراء العقـايب املقـابل. 

وترى اململكة املتحـدة والواليـات املتحـدة أنـه ينبغـي أن ينظـر اىل العدالـة التصاحليـة علـى أـا 

ـــا. وهــذا يتنــاقض مــع رأي احلركــة  مكمـل لنظـم العدالـة اجلنائيـة التقليديـة وليسـت بديـال هل

الدوليـة للدفـــاع عــن األطفــال الــيت كــان مــن رأيــها أن املبــادئ املشــتركة ينبغــي أن تشــري 

بوضـوح اىل أن هـذه عمليـة اجرائيــة وليســت برناجمــا: وأن العمليــة االجرائيــة بديــل واضــح 

وحمـدد لالجـراءات القضائيـة الرمسيـة يف القضايـــا اجلنائيــة وقضــاء األحــداث. وقــالت فيجــي 

ـــارت  وايرلنــدا ان وضــع مبــادئ مشــتركة ينبغــي أن يراعــي املواقــف واآلراء املختلفــة، وأش

ايرلندا على وجه اخلصـوص اىل اآلراء املتباينـة لـدى االحتـاد األورويب وجملـس أوروبـا. وقـالت 

ايرلندا أيضا انه ينبغي تنسيق املبادئ املشتركة مع املبادرات االقليمية املرتبطة ا. 

وأمـا فيمـا يتعلـق بنطـاق تطبيـــق برنــامج العدالــة التصاحليــة، قــالت الكويــت ان  -٢٥

قانوـا اخلـاص باملصاحلـة وضـع قيـودا علـى التطبيـق، قُصـد ـا منـع املصاحلـة مـــن أن تســتغل 

كذريعـة إلفـالت اجلنـاة مـن العقـاب، وأن حتـافظ علـى حقـوق الضحيـة واتمـع، وأن تكفـل 

ـــة التصاحليــة ينبغــي أال تطبــق إال علــى االصابــات الــيت  الـردع املالئـم. وتـرى بـريو أن العدال

ـــا بــالطرق القانونيــة األساســية أو نزاهــة  حتـدث بسـبب االمهـال وعلـى اجلرائـم الطفيفـة، رهن

االجراءات. 

وأكدت بوليفيا وبريو وكنـدا أن العنـاصر األساسـية يف تقريـر مـا اذا كـان ينبغـي  -٢٦

ـــاالت معينــة تتمثــل يف احلاجــة اىل ضمــان أن يكــون كــل  اسـتخدام العدالـة التصاحليـة يف ح

شخص شارك فيـها قـد فعـل ذلـك طوعـا، واحلساسـية جتـاه حـاالت عـدم التـوازن احملتملـة يف 

ـــا  القـوى بـني الضحايـا واجلنـاة، والقضايـا املتعلقـة بسـالمة أو أمـان املشـاركني. وقـالت بوليفي

ـــائج أخــرى مــن جــانب األطــراف طواعيــة، وأال  أيضـا انـه ينبغـي التوصـل اىل اتفاقـات أو نت

تتضمن سوى االلتزامات املعقولة واملتناسـبة. كذلـك أبـرزت الواليـات املتحـدة أنـه مـن املـهم 

السـماح للضحايـا أن خيتـاروا مـا اذا كـانوا سيشـاركون، وأن يقـرروا مـدى مشــاركتهم، وأن 

ـــة الــيت ســيتوقفون عندهــا عــن املشــاركة. وفيمــا يتعلــق بتــوازن القــوى بــني  خيتـاروا املرحل

ـــات  الضحايـا واجلنـاة، أكـدت فيجـي واملكسـيك علـى أنـه ينبغـي للـربامج املوضوعـة يف جمتمع

متعــددة اللغــات أن تنــص علــى احلــق يف ترمجــة الوثــائق واحلصــــول علـــى ترمجـــة شـــفوية 

الجراءات احملاكمة باللغات املناسبة. 

وفيما يتعلق بتنفيذ الـربامج، أشـارت األرجنتـني اىل أن الوسـاطة غالبـا مـا تكـون  -٢٧

ـــها دون جنــاح، ال  بديـال عمليـا أو وسـيلة اضافيـة حلـل القضايـا، ويف احلـاالت الـيت جربـت في

يـزال مـن املمكـن العـودة اىل الدعـاوى القضائيـة التقليديـة. وتـرى األرجنتـني أيضـا أن الســرية 

عنصر أساسي يف تنفيذ تدابري العدالـة التصاحليـة. وفيمـا يتعلـق ـذه النقطـة، أكـدت أملانيـا أن 

التشـريع اخلـاص بالعدالـة التصاحليـة ينبغـي أن يتضمـن حكمـا خاصـــا حبمايــة البيانــات، يقيــد 

استخدام البيانات املرسلة وامعة لغرض استخدامها يف الوساطة وحدها. 

ــة  وأكـدت ايرلنـدا والسـويد ومعـهد آسـيا والشـرق األقصـى ملنـع االجـرام ومعامل -٢٨

ــة  ارمـني واحلركـة الدوليـة للدفـاع عـن األطفـال أنـه ينبغـي متابعـة وتقييـم العمليـات االجرائي

القضائية والنتائج املتعلقة بربنامج العدالـة التصاحليـة السـتخدامها يف مواصلـة تطويـر مثـل هـذه 

الربامج. 

ـــن عنــاصر تتعلــق بالعدالــة  وأشـار بعـض ايبـني اىل صكـوك دوليـة قائمـة تتضم -٢٩

ـــة عــرب الوطنيــة وبروتوكوالــا  التصاحليـة، مثـل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظم

(قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ٢٥/٥٥، املرفقـــــات األول اىل الثــــالث، وقــــرار اجلمعيــــة العامــــة 

٢٥٥/٥٥، املرفق)، واتفاقية حقوق الطفـل (قـرار اجلمعيـة العامـة ٢٥/٤٤، املرفـق)، وقواعـد 

األمــم املتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة شـــؤون قضـــاء األحـــداث (قـــرار اجلمعيـــة العامـــة 

ـــع جنــوح األحــداث (قــرار اجلمعيــة  ٣٣/٤٠، املرفـق)، ومبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة ملن

العامـة ١١٢/٤٥، املرفـق)، واقـترحوا أن تؤخـذ هـــذه الصكــوك يف االعتبــار عنــد وضــع أي 

صك جديد عن العدالة التصاحلية. 
 

تعليقـات خاصـة علـى املشـــروع األويل لعنــاصر اعــالن خــاص  جيم-
باملبــادئ األساســية الســـتخدام برامـــج العدالـــة التصاحليـــة يف 

املسائل اجلنائية 
 

ـــات الــواردة املالحظــات احملــددة أدنــاه عــن مشــروع العنــاصر  تضمنـت التعليق -٣٠

املرفق بقرار الس االقتصادي واالجتماعي ١٤/٢٠٠٠. 
 

تعليقات عامة  -١  
 

أفـادت كوسـتاريكا بـأن مشـروع العنـاصر ينبغـي أن يتضمـن مبـدأ عــدم التميــيز  -٣١

والتطبيق احملايد لتجنب حــدوث اختالفـات قائمـة علـى أسـاس العنصـر أو اللـون أو اجلنـس أو 

ـــــوم علـــى األصـــل القومـــي أو  اللغــة أو الديانــة أو اآلراء السياســية أو أي تفرقــة أخــرى تق

االجتماعي أو الثروة أو املولـد أو أي وضع آخـر. واقـترحت أيضـا أنـه ينبغـي للنـص االسـباين 

 “j usticiaبـــــدال مــــن “justicia restaurativa” أن يســـتخدم تعبـــري

 .restitutiva”
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ــــامض جـــدا،  وكــان مــن رأي املكســيك أن نــص املشــروع األويل للعنــاصر غ -٣٢

واقـترحت أنـه ينبغـي أن يتضمـن قائمـة بتدابـري الوسـاطة والعدالـة التصاحليـة. واقـترحت أيضـــا 

ـــاجلرائم الطفيفــة أو معايــري لتحديــد ومتيــيز هــذه  أنـه سـوف يكـون مـن املفيـد وضـع قائمـة ب

اجلرائم. 

واقـترحت الـنرويج أن يتضمـن مشـروع العنـاصر مبـادئ جلـرب أضـــرار الضحايــا،  -٣٣

تكون مماثلة لتلك املبـادئ الـواردة يف املـادة ٧٥ مـن نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة 

الدوليـة.(٤) واقـترحت أيضــا انشــاء صنــدوق اســتئماين ممــاثل للصنــدوق املنصــوص عليــه يف 

املادة ٧٩ من نظام روما األساسي. 

واقترحت الفلبني أن يكون نطاق تطبيـق برامـج العدالـة التصاحليـة حمـددا بصـورة  -٣٤

أوضح. 

ــاك شـكل واحـد جيـب أن تتخـذه العدالـة  والحظت الواليات املتحدة أنه ليس هن -٣٥

التصاحلية لكي تكون ناجحة ورأت أن اسـتخدام لفـظ "برنـامج" ضيـق للغايـة. واقـترحت انـه 

حيثمـا تكـون هنـاك ضـرورة إلشـارة عامـة، ينبغـي اسـتخدام مصطلحـات "برنـامج قـائم علــى 

التصـاحل" و/أو "عمليـة قضائيـة قائمـة علـى التصـاحل"، و/أو "بدائـل العدالـة التصاحليـة" لتغطيـــة 

النطاق الكامل لالحتماالت. 
 
 

تعليقات على التعاريف  -٢  
 

اقترحت املكســيك أنـه ينبغـي تعريـف كلمـة "تصاحليـة" يف الفقـرة ١، واقـترحت  -٣٦

ـــة التصاحليــة"، وأشــارت املكســيك اىل أن عبــارة  الفلبـني أنـه ينبغـي تعريـف مصطلـح "العدال

"أي برنـامج آخـر" يف الفقـــرة ٢ غامضــة للغايــة. واقــترحت اليابــان االســتعاضة عــن عبــارة 

"وكثــريا مــا يكــون ذلــك مبســاعدة" يف الفقــرة ٣ بعبــارة "حيثمــــا تكـــون هنـــاك ضـــرورة 

ـــــة  للمســـاعدة". واقـــترحت الفلبـــني االســـتعاضة عـــن كلمـــة "للمواجهـــة" بعبـــارة "للعدال

التصاحلية". 
 
 

تعليقات على استخدام برامج العدالة التصاحلية  -٣  
 

الحظت املكسيك يف تعليقها علـى الفقـرة ٦ أن وضـع برامـج للعدالـة التصاحليـة  -٣٧

يف مجيع مراحل اجـراءات العدالـة اجلنائيـة ميكـن أن يقلـل مـن أمهيتـها وتأثريهـا. كمـا أعربـت 

عن قلقها مـن احتمـال ظـهور جمموعتـني متوازيتـني مـن الدعـاوى الناشـئة عـن احلقـائق ذاـا. 

ـــة التصاحليــة ينبغــي أن تتــاح يف  واعـترضت نيوزيلنـدا أيضـا علـى االفـتراض القـائل بـأن العدال

ـــة اجلنائيــة. واقــترحت ســلوفاكيا أنــه ينبغــي أن تركــز برامــج  مجيـع مراحـل اجـراءات العدال

العدالـة التصاحليـة علـى قضايـا تشـمل جرائـــم طفيفــة، و/أو جرائــم يقتضــي القــانون الوطــين 

بالنسبة هلا موافقة أو مشـاركة الضحيـة علـى اقامـة الدعـوى، و/أو جرائـم ارتكبـها االحـداث 

وليست باخلطورة اليت تستدعي استخدام العدالة التصاحلية. 

ـــي العــام للمحكمــة الدوليــة  وتعليقـا علـى الفقرتـني ٦ و ٧، أشـار مكتـب املدع -٣٨

ليوغوسـالفيا السـابقة إىل أن هـاتني الفقرتـني ال ميكـن تطبيقـهما مـا مل تقـــرر اهليئــات الوطنيــة 

أوال أال متارس صالحياا التقديريـة يف اقامـة الدعـوى. وأبـدت تركيـا وفيجـي شـكوكهما يف 

مطلب الطوعية، واقترحتـا أنـه ينبغـي لالجـراءات القضائيـة إمـا أن تشـجع أو ترغـم األطـراف 

علـى التمـاس االجـراءات التصاحليـة يف احلـاالت الـيت ال توجـد فيـها "موافقـة حـرة وطوعيـــة". 

وأبـدت الواليـات املتحـدة رأيـا خمالفـا، فقـالت انـه ينبغـي أن يكـون للضحايـا احلــق يف رفــض 

املوافقــة علــى املشــاركة مــن البدايــة، واحلــق يف ســحب املوافقــة واللجــــوء إىل االجـــراءات 

ــت أثنـاء االجـراءات القضائيـة. وطلبـت الفلبـني مزيـدا مـن التوضيـح بشـأن  التقليدية يف أي وق

حالـة عنـاصر االجـراءات بوصفـها "تصاحليـة" أم ال، حـىت ميكـن معرفـة مـىت تبـــدأ االجــراءات 

التصاحلية ومىت تنتهي يف حالة معينة. 

ــــتعاضة عـــن كلمـــة "املشـــاركة" يف الفقـــرة ٨ بعبـــارة  واقــترحت اليابــان االس -٣٩

"املشـاركة ذاـا"، واقـترحت ســـلوفاكيا االســتعاضة عــن كلمــة "تــدرك" بكلمــة "تعــرف". 

وأبـدت املكسـيك قلقـها بشـأن السياسـة الكامنـة وراء اجلملـة الثانيـة. ويف رأيـها أن مشـــاركة 

اجلاين املدعى عليه يف اجراءات تصاحلية ينبغي ان يؤخــذ ـا علـى أنـه دليـل علـى ذنـب يف أي 

حماكمــة الحقــة. وتعليقــا علــى الفقــرة ٩، الحظــت فيجــي أن الفلســــفة الكامنـــة بالنســـبة 

لألطـراف ينبغـي أن تتمثـل يف أن اسـتخدام االجـراءات التصاحليـة يف معظـــم احلــاالت ســوف 

يشكل خيارا ينطوي علـى "كسـب متعـادل"، ممـا جيعلـه مغريـا لكـل مـن الضحايـا واجلنـاة يف 

معظم احلاالت. 

وتعليقـا علـى الفقـرة ١٠، أبـدت عـدة بلـدان قلقـها بشـأن التداخـل احملتمـل بـــني  -٤٠

االجـراءات التصاحليـة والتقليديـة يف قضايـا بذاـا: فأشـارت فيجـــي إىل أنــه ال بــد للمحــاكم 

من أن تظل احلكم النهائي فيما يتعلق بنـوع العقوبـة ورد االعتبـار الـذي يفـرض علـى اجلـاين؛ 

وطلبت أملانيا مزيـدا مـن الوضـوح فيمـا يتعلـق بطبيعـة اختصاصـات مسـؤول العدالـة اجلنائيـة؛ 

ــــذه املناقشـــات تتعـــارض مـــع حيـــاد  واقــترحت ســلوفاكيا احلــذف، مشــرية إىل أن مثــل ه
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ــــاين  املســؤولني املعنيــني. وأشــارت املكســيك إىل أنــه يف احلــاالت الــيت ال يتحمــل فيــها اجل

املسؤولية، ينبغي أن يظل القضاة يف موقف ميكنهم من اصدار أمر بدفع تعويض. 

واقترحت جنوب أفريقيا اضافة النص اجلديد التايل بعد الفقرة ١٠:  -٤١

"١٠ مكـررا- ينبغـي للسـلطات القانونيـة، خباصـة احملـاكم، تشــجيع 

ــــري العدالـــة التصاحليـــة حلـــل  األطــراف، عنــد االقتضــاء، علــى اللجــوء إىل تداب

منازعام. 

"١٠ ثالثـا- ينبغـي للســـلطات وضــع برامــج تغــرس يف اجلنــاة مــن 

الشباب االحساس باملسؤولية االجتماعية ومتنع العودة إىل ارتكاب اجلرمية." 
 
 

تعليقات على تسيري برامج العدالة التصاحلية  -٤
 

ــرى  اقـترحت عـدة بلـدان اجـراء تغيـريات ملعاجلـة الشـواغل بشـأن العنـاصر الـيت ت -٤٢

أا اغفلت من مشـروع النـص يف هـذا اجلـزء. وطلبـت الفلبـني اشـارات اضافيـة وموسـعة إىل 

ـــص يكفــل توفــري املــوارد  اسـتخدام املسـهلني واالداريـني، ورأت سـلوفاكيا انـه ينبغـي اجيـاد ن

لتغطيـة الرسـوم والتكـاليف املرتبطـة بالوسـاطة، مثـــل تكــاليف املســهلني، وخدمــات الترمجــة 

الشــفوية والتحريريــة. ورأت أوكرانيــا ضــرورة الجيــاد ضمانــات أساســية واقــترحت ادراج 

أحكـام موازيـة لتلـك الـواردة يف الفقـرات ٦-٨ يف هـذا اجلـزء. واقـترحت الواليـات املتحـــدة 

أن يكـون العنـوان "تنفيـذ مبـادئ/مفـاهيم العدالـة التصاليحـة"، كمـا اقـترحت أن يكتـب هـــذا 

القسـم بصيغـة ـدف اىل تشـجيع اعتمـاد القيـم الـيت تقـوم عليـها العدالـة التصاحليـة، بـدال مــن 

االكتفاء بالتركيز على املبادئ التوجيهية للتسيري. 

وتعليقـا علـــى أحكــام حمــددة، الحظــت فيجــي أن املبــادئ التوجيهيــة واملعايــري  -٤٣

املشار اليها يف الفقرة ١١ ينبغـي أن ينـص عليـها القـانون أو التشـريع. وطلبـت اليابـان حـذف 

ـــارة "ينبغــي أن تطبــق  كلمـة "أساسـية" مـن مقدمـة الفقـرة ١٢ واقـترحت االسـتعاضة عـن عب

على" بعبارة "ينبغـي النظـر كليـا يف". وفيمـا يتعلـق بـاحلق يف املشـورة القانونيـة، كـانت هنـاك 

شـواغل مؤداهـا أن اللغـة ينبغـي أن حتمـي احلـق يف احلصـول علـى املشـورة، ال أن ينظـــر اليــها 

ــان  علـى أـا تنشـئ أي حـق يف التقـدمي الفعلـي للمشـورة أو اخلدمـات القانونيـة. وطلبـت الياب

صياغـة تسـتبعد أي حـق يف تعيـني حمـام، وأشـــارت نيوزيلنــدا إىل أنــه قــد يكفــي يف حــاالت 

كثـرية توفـري معلومـات كاملـة بشـأن القضيـة. ورأت املكسـيك أن احلـق يف املشـورة القانونيــة 

ـــى حــد  ينبغـي أن ينشـأ أثنـاء االجـراءات القضائيـة وكذلـك قبـل هـذه االجـراءات وبعدهـا عل

ـــر  سـواء، وأشـارت نيوزيلنـدا واليابـان إىل أنـه ينبغـي ادراج حـق االسـتعانة بـاألب أو ويل األم

يف حالـة القـاصر املتـهم بارتكـاب جرميـة، واقـترحت اليابـان أن يسـري هـذا "عنـــد االقتضــاء" 

ـــة  فقــط. وفيمــا يتعلــق بــالفقرة ١٣، أعــرب بلــدان عــن قلقــهما فيمــا يتعلــق بســرية العملي

ـــدأ املقــترح. وطلبــت اليابــان اســتثناء يف  التصاحليـة وطلبـا وضـع قيـود أو اسـتثناءات علـى املب

احلاالت اليت تتطلـب فيـها "مصلحـة العدالـة" االفشـاء، وقـالت املسـكيك ان املناقشـات ينبغـي 

أن ختضع لالفشاء يف أي اجـراءات جنائيـة الحقـة يف احلـاالت الـيت ال تنجـح فيـها االجـراءات 

التصاحليـة. واقـترحت اليابـان حـــذف الفقــرة ١٤، وقــالت أملانيــا انــه ينبغــي توضيــح عبــارة 

"املخالصات القضائية". 

٤٤- وفيمـا يتعلـق بـالفقرتني ١٥ و ١٦، أيـدت معظـم البلـــدان، مثــل فيجــي، املبــدأ 

القائل بأنه عندما ال حتقق االجراءات التصاحليـة نتيجـة مرضيـة، ينبغـي اللجـوء إىل االجـراءات 

ــــات  اجلنائيـــة التقليديـــة أو املعمـــول ـــا. وطلبـــت كوســـتاريكا صياغـــة توضـــح أن املتطلب

والضمانات االجرائية املعتـادة سـوف تطبـق يف مثـل هـذه احلـاالت. واقـترحت اليابـان صياغـة 

تقول: "عند االسـتعاضة عـن االجـراءات اجلنائيـة بـاالجراءات التصاحليـة وتعـذر االتفـاق..."، 

وكذلك حــذف اجلملـة الثانيـة مـن كـل مـن الفقرتـني ١٥ و ١٦، حـىت ميكـن اسـتخدام عـدم 

ـــم أشــد يف اجــراءات العدالــة  التوصـل إىل اتفـاق يف العمليـة التصاحليـة كأسـاس الصـدار حك

اجلنائية. واقترحت فيجـي تعديـل الفقـرة ١٦ لكـي تشـري بصـورة مباشـرة إىل تطبيـق عقوبـات 

على أي طرف خيفق يف تنفيـذ اتفـاق مـا. واقـترحت اليابـان هـذه الصياغـة: "عنـد االسـتعاضة 

ـــراءات اجلنائيــة بــاالجراءات التصاحليــة وال يقــوم اجلــاين بتنفيــذ االتفــاق الــذي مت  عـن االج

ـــن االيضــاح فيمــا  التوصـل اليـه أثنـاء االجـراءات التصاحليـة ...". وطلبـت املكسـيك مزيـدا م

يتعلق باالجراء الذي يتخذ يف حالة عــدم االمتثـال، وطلبـت أن تكـون هنـاك قواعـد موضوعـة 

ـــاالت  ســلفا ملعاجلــة مثــل هــذه احلــاالت. واقــترحت أوكرانيــا توســيع الصياغــة لتشــمل ح

االخـالل األخـرى بـالقوانني مثـل اسـتخدام القســـر مــع طــرف مــا لالشــتراك يف االجــراءات 

التصاحليـة، كمـا اقـترحت اضافـة عبـارة "أو انتـهاك املبـادئ األخـرى للعدالـة التصاحليـــة" بعــد 

عبارة "عملية تصاحلية". 
 
 

تعليقات على األحكام املتعلقة باملسهلني  -٥  
 

أعربـت املكسـيك عـن عـدة شـواغل فيمـا يتعلـق باملســـهلني، مطالبــة مبزيــد مــن  -٤٥

التيقـن فيمـــا يتعلــق بــاملؤهالت واملــهام. واقــترحت انــه ينبغــي االســتعانة خبــرباء يف القــانون 
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اجلنائي كمسهلني، وأن تستند قـرارات املسـهلني إىل أسـاس قـانوين، وأن تتوفـر لديـهم معرفـة 

مفصلة بالنظام لضمان حصول الضحايا على املشورة فيما يتعلق جبميع خيارام. 
 
 

االستنتاج  رابعا-
 

أيــدت معظــم البلــدان الــيت قدمــت تعليقــــات مكتوبـــة علـــى املشـــروع األويل  -٤٦

ــة  للعنـاصر فكـرة الـترويج لتدابـري العدالـة التصاحليـة يف نظـم العدالـة اجلنائيـة. فالعدالـة التصاحلي

مـن شـأا أن تسـتخدم كـاجراء تكميلــي ملمارســات العدالــة اجلنائيــة الراســخة، وخباصــة يف 

ـــة. وقــد أدرجــت  اـاالت الـيت ال تـؤدي فيـها مثـل هـذه املمارسـات وظيفتـها بطريقـة مالئم

كثري من الـدول مـن قبـل بعـض تدابـري العدالـة التصاحليـة يف نظمـها اخلاصـة بالعدالـة اجلنائيـة، 

ولكنـها ال تـزال تعتـرب أن تطبيـق تدابـري العدالـة التصاحليـة متـر مبرحلـة استكشـــافية، وان هنــاك 

مزيدا من االمكانيات اليت يتعـني استكشـافها وتطويرهـا. ومـن مث فقـد رحبـت معظـم البلـدان 

ايبـة بفرصـة تبـادل اآلراء واملعلومـات وأيـدت عقـد اجتمـاع للخـرباء بشـأن هـذا املوضــوع. 

ـــة، مثــل املشــروع األويل للعنــاصر، يعتــرب مفيــدا  كمـا ان وضـع صـك دويل للعدالـة التصاحلي

أيضا للدول كمبادئ توجيهية لتطبيق تدابري العدالة التصاحلية. 

غـري أن ايبـني مل يؤيـدوا مجيعـا وضـع صـك دويل، وأبـدى بعضـهم حـــذرا مــن  -٤٧

ـــن ايبــني تعليقــات خمتلفــة علــى املشــروع األويل للعنــاصر.  تطبيقـه وتنفيـذه. وقـدم كثـري م

وبينما كان هناك كثري مـن التعليقـات املشـتركة، كـان لـدى كـل بلـد نظامـه اخلـاص بالعدالـة 

اجلنائية الذي يستند إىل ثقافته وعاداته وبناه االجتماعيـة. أمـا العدالـة التصاحليـة فتتيـح مفـاهيم 

وخيارات واعدة لو أخـذت كعنصـر مكمـل ملمارسـات العدالـة اجلنائيـة القائمـة، ولكـن هـذه 

جيــب أن تؤخــذ يف ســياق املمارســات الوطنيــــة القائمـــة والظـــروف االجتماعيـــة والثقافيـــة 

واالقتصادية وغريها اليت نشأت فيها. وعند وضع صـك دويل، ينبغـي لـه أن يراعـي مثـل هـذه 

العوامـل. ورأى البعـض ان وضـع صـك معيـاري يتضمـــن مبــادئ توجيهيــة غــري ملزمــة يعــد 

خطوة عملية وقابلة للتنفيذ. وقـد ترغـب جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف النظـر يف هـذه 

النقـاط عنـد وضـع مبـادئ مشـــتركة عــن اســتخدام العدالــة التصاحليــة أثنــاء دورــا احلاديــة 

عشرة. 

وقـد أعـرب املشـاركون يف اجتمـاع فريـق اخلـرباء وغالبيـة ايبـني علـى املذكـــرة  -٤٨

الشـفوية علـى حـد سـواء عـن رأي يقـول ان العدالـة اجلنائيـة عامـــة ينبغــي أن تكــون مكمــال 

ـــي  لنظـم وممارسـات العدالـة القائمـة، وينبغـي أال ينظـر اليـها أو أن تفـهم علـى أـا حماولـة ترم

إىل احالهلا حمل النظم القائمة. غري أنه كـان مـن الواضـح أيضـا أن بعـض العمليـات أو النتـائج 

التصاحليـة حلـت بـالفعل يف بعـض احلـاالت حمـل عنـاصر افراديـــة مــن النظــم القائمــة. وعلــى 

سبيل املثال، وبعد ما تقـرر مـن ناحيـة أوليـة أنـه مـن املناسـب اجـراء مثـل هـذا االحـالل، مـع 

مراعاة طبيعة احلالـة املعنيـة، اسـتطاعت الوسـاطة أن حتـل حمـل بعـض أو كـل عنـاصر احملاكمـة 

ـــة يف حــاالت مناســبة.  التقليديـة، كمـا حلـت النتـائج التصاحليـة أحيانـا حمـل األحكـام التقليدي

وأشــار فريــق اخلــرباء، يف مناقشــاته ويف تقريــره، إىل العدالــة التصاحليــة بوصفـــها "مكملـــة" 

للعدالة اجلنائية القائمة، بينمـا أشـار إىل اسـتخدام العدالـة التصاحليـة فقـط بوصفـها "بديـال" يف 

سياق بعض ممارسات العدالة اجلنائية اليت ميكـن أن حتـل حملـها ممارسـات تصاحليـة. وينبغـي أن 

يكون مفهوما أن العدالة التصاحلية ال يراد ـا أن حتـل حمـل العدالـة اجلنائيـة يف حـد ذاـا، ومل 

ـــن املعــىن  يكـن أعضـاء فريـق اخلـرباء يريـدون أن تفـهم االشـارات إىل "البديـل" مبعـىن أوسـع م

املقصود. 
 
 
 

احلواشي 
 

انظـر مؤمتـر األمـم املتحـدة العاشـر ملنـــع اجلرميــة ومعاملــة ارمــني، فيينــا،  (١)
١٠-١٧ نيسان/أبريـل ٢٠٠٠: تقريـر من اعداد األمانة العامة (منشـورات األمـم املتحــدة، رقـم املبيــع 

 .(A.00.IV.8

الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠١، امللحـق رقــم  (٢)
١٠ (E/CN.15/2001/30/Rev.1)، اجلــزء الثــاين، الفصــل األول، الفــرع ألــف، مشــــروع 

القرار الثاين، املرفق، الفرع اخلامس عشر. 

 .NOU 1992:15 الوثيقة الرمسية النروجيية (٣)

 .A/CONF.183/9 (٤)

ــــــــ 


