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أوال- 
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الصفحة الفقرات  

 ٤  ٧-١٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع تنظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االجتم
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ثالثا- 

 ٤  ١٠-١١
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 ٥  ١٢
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 ٥  ١٣
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جيم-   

 ٥  ١٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول األعم
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دال-   

 ٦  ١٥-٢٦

ــــــــــــــــــة التصاحليـــــــــــــــــة ودورهـــــــــــــــــا يف نظـــــــــــــــــم العدالـــــــــــــــــة اجلنائيـــــــــــــــــة مناقشــــــــــــــــة مفــــــــــــــــهوم العدال

....................................................................................................................................

رابعا- 

 ٩  ٢٧

النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يف اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصواب وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك دويل
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خامسا- 

 ٩  ٢٨-٣٥

ـــــــــــة التصاحليــــــــــة يف املســــــــــائل اجلنائيــــــــــة النظـــــــــر يف املبـــــــــادئ األساســـــــــية بشـــــــــأن اســـــــــتخدام برامـــــــــج العدال
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سادسا- 

املرفقات 
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مقدمة  أوال-
 

يقـدم هـذا التقريـر إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وفقـا لقـــراري الــــس  -١

االقتصـادي واالجتمـاعي ٢٦/١٩٩٩ املـــؤرخ ٢٨ متــوز/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 إرسـاء تلـك املب

ـــل املشــروع األويل لعنــاصر إعــالن خــاص باملبــادئ  وضـع صـك مـن أجـل هـذا الغـرض، مث

األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية، املرفق بالقرار. 

وطلـب الـس أيضـا إىل األمـني العـــام، رهنــا بتوفــر تربعــات هلــذا الغــرض، أن  -٣

يدعـو إىل عقـد اجتمـاع خـرباء يختـارون علـى أسـاس متثيـل جغـرايف عـادل، لكـي يســتعرضوا 

التعليقات الواردة ويدرسوا اقتراحـات بشـأن اختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات فيمـا يتعلـق بالعدالـة 

التصاحلية. 
 
 

استنتاجات وتوصيات  ثانيا-
 

أيـد أعضـاء فريـق اخلـرباء املعـين بالعدالــة التصاحليــة فكــرة تعزيــز تدابــري العدالــة  -٤

التصاحليـة يف نظـم العدالـة اجلنائيـة لنفـــس األســباب الــيت أبداهــا معظــم الــدول الــيت قدمــت 

تعليقـات كتابيـة عـن املشـروع األويل للعنـاصر. فالعدالـة التصاحليـة تصلـــح أن تكــون مكملــة 

ملمارسات العدالة اجلنائية الراسخة، وخصوصـا يف اـاالت الـيت مل يتحقـق فيـها بشـكل واف 

الغـرض مـن هـذه املمارسـات. والحـظ فريـق اخلـرباء أن دوال كثـرية قـد أدجمـــت فعــال بعــض 

تدابـري العدالـة التصاحليـة يف نظمـها اخلاصـة بالعدالـة اجلنائيـة، بيـد أـا مـا زالـت تعتـــرب تطبيــق 

هذه التدابري كمرحلة استكشافية. وكــان مـن رأي فريـق اخلـرباء أنـه ال تـزال هنـاك إمكانيـات 

أخرى يتعني التوسع فيها وتطويرهـا. واتفـق الفريـق علـى أن وضـع صـك دويل بشـأن العدالـة 

التصاحليـة، مثـل املشـروع األويل للعنـاصر، ســـيكون مفيــدا للــدول كمبــدأ توجيــهي لتطبيــق 

تدابـري العدالـة التصاحليـة. بيـد أن الفريـق الحـظ أيضـا أن مـن بعثـوا بإجابـات ليسـوا مجيعـــهم 

مؤيديـن إلنشـاء مثـل هـذا الصـك، حيـث أعـرب هـؤالء عـن رأي مفـاده أن مفـــاهيم العدالــة 

التصاحلية وخياراا ينبغي أن تعتـرب مبثابـة مكمـل إضـايف ملمارسـات العدالـة اجلنائيـة الراسـخة، 

وأن ينظــر إليــها يف ســياق املمارســات الوطنيــة املســتقرة والظـــروف االجتماعيـــة والثقافيـــة 

واالقتصاديـة وغريهـا مـن الظـروف الـيت تطـــور فيــها. فعندمــا يوضــع صــك دويل، ينبغــي أن 

يتخـذ شـكل صـك منوذجـي: فقـد رئـي أن حتديـد مبـادئ توجيهيـة غـري ملزمـة عملـي وممكــن 

أكثر من حماولة وضع مبادئ توجيهية أكثر إلزاما وقسرا، بالنظر إىل طبيعة املوضوع. 

وأقـر فريـق اخلـرباء اموعـة الواسـعة مـن خيـارات العدالـة التصاحليـة الـيت جيـــرى  -٥

ـــذا أوصــى  تطبيقـها يف دول أعضـاء، وطابعـها املتطـور وأمهيـة البحـث وتبـادل املعلومـات. وهل

الفريق مبا يلي: 

إجـراء حبـوث ومجـع معلومـات ونشـرها فيمـا بـني الـدول األعضـــاء  (أ)

ـــة والعدالــة اجلنائيــة، وحيثمــا يكــون ذلــك  ومعـاهد شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرمي

مناسبا، فيما بني املنظمات الدولية واإلقليمية وغري احلكومية األخرى؛ 

ـــر  إجــراء اســتعراض دوري للمبــادئ األساســية املرفقــة ــذا التقري (ب)

ألخذ التطورات اجلديدة يف احلسبان؛ 

قيـام الـدول األعضـــاء الــيت اعتمــدت ممارســات العدالــة التصاحليــة  (ج)

بإتاحة املعلومات بشأن تلك املمارسات للدول األخرى بناء على طلبها؛ 

مساعدة الدول األعضـاء بعضـها بعضـا يف إجـراء وتطبيـق البحـوث  (د)

ـــادل  أو التدريــب أو الــربامج األخــرى، وكذلــك يف األنشــطة الراميــة إىل حفــز املناقشــة وتب

اخلربات بشأن العدالة التصاحلية؛ 

ــــدان  أن تنظــر الــدول األعضــاء يف تقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل البل (ه)

ـــى وضــع  الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال، بنـاء علـى طلبـها، ملسـاعدا عل

برامج للعدالة التصاحلية؛ 

أن تنظــر الــدول األعضــاء يف تقــدمي تربعــات لدعــــم توفـــري هـــذه  (و)

املساعدة التقنية. 

وأوصـى فريـق اخلـرباء أيضـا بـأن يتـم توزيـع املشـروع املنقّـح للمبـادئ األساســـية  -٦

(املرفـق األول)، بعـد أن تقـوم جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وهيئـــات تقريــر السياســات 

ـــدة بدراســته وإقــراره، علــى أوســع نطــاق ممكــن فيمــا بــني الــدول  األخـرى يف األمـم املتح

األعضاء وكذلك املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية ذات الصلة. 
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تنظيم االجتماع  ثالثا-
 

ـــس االقتصـادي واالجتمــاعي ١٤/٢٠٠٠، عقـد اجتمـاع فريـق  عمال بقـرار ال -٧

اخلـرباء املعــين بالعدالــة التصاحليــة يف أوتــاوا يف الفــترة مــن ٢٩ تشــرين األول/أكتوبــر إىل ١ 

ــاين/نوفمـرب ٢٠٠١. واسـتضافت حكومـة كنـدا هـذا االجتمـاع. واضطلعـت مبهمـة  تشرين الث

ـــرع الشــؤون القانونيــة التــابع للمركــز املعــين مبنــع  األمانـة خلدمـة االجتمـاع أمانـة اللجنـة وف

اإلجرام الدويل امللحق مبكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية التابع لألمانة العامة. 

واستعرض فريق اخلرباء التعليقـات الـواردة مـن ٣٧ دولـة عضـوا بشـأن املشـروع  -٨

األويل لعنــاصر إعــالن خــاص باملبــادئ األساســية الســتخدام برامــــج العدالـــة التصاحليـــة يف 

 E / CN.15/2002/5) املسائل اجلنائية (انظر تقرير األمني العام بشأن العدالة التصاحلية

وCorr.1))، وحبـث االقتراحـات املتعلقـة باختـاذ مزيـد مـن التدابـري. ونظـر الفريـــق أيضــا يف 

مسـألة مـا إذا كـان مـن املسـتصوب وضـع صـك دويل بشـكل مـــن األشــكال. وكــان هنــاك 

اتفـاق عـــام علــى اســتصواب وضــع صــك مــا، ولوحــظ أن مجيــع مــا ورد مــن التعليقــات 

الكتابية، ما عدا تعليقـا واحـدا، أعربـت عـن رأي ممـاثل. وشـارك اخلـرباء أيضـا معظـم الـدول 

األعضاء ايبة الرأي الذي أعربـت عنـه، بـأن األمـر حيتـاج إىل صـك بشـأن العدالـة التصاحليـة 

لتوفري توجيــهات إرشـادية يف وضـع الـربامج الوطنيـة، وأنـه ينبغـي مـع ذلـك أال يكـون الصـك 

ذا طابع ملزم قانونا. واتفق اخلرباء علـى أن تكـون تدابـري العدالـة التصاحليـة مرنـة يف مواءمتـها 

ملمارسات العدالة اجلنائية املستقرة. 

وأجـرى فريـق اخلـرباء أيضـا مراجعـــة دقيقــة للمشــروع األويل للعنــاصر واقــترح  -٩

عـددا مـن التعديـالت إىل جـانب ديباجـة لتوضيـح مفـهوم "العدالـة التصاحليـة" بشـــكل أفضــل 

للحكومــات واملسؤولــني الذيـن مل يـألفوه مـن قبـل (انظـر املرفـق األول لإلطـالع علـى النــص 

بصيغته اليت نقّحها فريق اخلرباء). 
 
 

 ألف-افتتاح االجتماع 
 

افتتح االجتمــاع السـيد سـتيفن أويـن، السـكرتري الربملـاين لوزيـر العـدل يف كنـدا.  -١٠

وأوجز السيد أوين جتـارب كنـدا مـع خيـارات تصاحليـة، وخصوصـا يف سـياق املبـادرات الـيت 

اختذت يف جمال برامج العدالة اخلاصــة بالسـكان األصليـني. وعقـد مقارنـة بـني هـذه املبـادرات 

ــــة مثـــل اســـتعمال  وتدابــري مماثلــة اختــذت يف بلــدان أخــرى. وقــال إن اإلجــراءات التصاحلي

ــا  الوسـائل التقليديـة حلـل النــزاعات كثـريا مـا كـانت مناسـبة يف مثـل هـذه البيئـات، ذلـك أل

تـأخذ يف احلســـبان خصوصيــة الثقافــات وحاجــات الشــعب املعــين، وألــا غالبــا مــا ميكــن 

تنفيذهـا مـن جـانب النـاس أنفسـهم علـى املسـتوى احمللـي، ممـا يوفـر برامـج فعالـة مبـوارد ماليــة 

ـــن  ومهنيـة حمـدودة. وأعـرب السـيد أويـن أيضـا عـن الـرأي القـائل بـأن مـن املـهم أال يغيـب ع

البـال أن خيـارات العدالـة التصاحليـة ليسـت موفقـة يف كـل حالـة. فكثـريا مـا ظـهرت حــاالت 

كانت أوضاع األشـخاص املعنيـني فيـها قبـل وقـوع اجلـرم سـيئة حبيـث مل تكـن إعـادم إليـها 

أمرا منشودا. وقـد أدت مثـل هـذه القضايـا إىل اختـاذ مبـادرات أخـرى يشـار إليـها بــ "العدالـة 

التداركيـة"، الـيت تسـعى إىل حتقيـق نتـائج متوافقـة مـع املصـــاحل واحلاجــات الراهنــة لألطــراف 

بدال من جمرد استعادة الوضع الراهن السابق. ومن املهم أيضـا أال يغيـب عـن البـال، أنـه بينمـا 

تكون أساليب العدالة التصاحلية يف الغـالب اقتصاديـة وفعالـة مـن حيـث التكلفـة، ال ينبغـي أن 

ندع عوامل التكلفة هذه تقودنا إىل استخدامها يف جماالت أو قضايا ليست صاحلة هلا. 

وذكــر ممثــل املركــز املعــين مبنــع اإلجــرام الــدويل أن املناقشــات حــول العدالــــة  -١١

التصاحلية، بغض النظر عن التكليف الصادر مـن الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، هلـا أمهيتـها 

كوسـيلة إلعـادة النظـر يف الركـائز األساسـية الـيت تقـوم عليـها العدالـة اجلنائيــة. وهــذا يشــمل 

ليس فقط الوسـائل الـيت تسـعى ـا العدالـة اجلنائيـة لتحقيـق أهدافـها، بـل يشـمل أيضـا صـوغ 

هذه األهداف نفسها، مبا يف ذلك إعـادة حبـث األدوار األساسـية للمجرمـني والضحايـا ونظـم 

العدالة اجلنائية التقليدية وكذلك العالقات بينها. 
 
 

 باء-احلضور 
 

حضر االجتماع ١٧ خبريا وفدوا مــن ١٦ بلـدا خمتلفـا وحضـره أيضـا ٩ مراقبـني  -١٢

(انظر املرفق الثاين). 
 
 

 جيم-انتخاب أعضاء املكتب 
 

انتخب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم بالتزكية:  -١٣

دافيد دوبين (كندا)  الرئيس:

مانويل ألفاريز (بريو)  نواب الرئيس:

جابو سيشوبا (جنوب أفريقيا) 

غالينا تونيفا-داتشيفا (بلغاريا) 

كيتيبونغ كيتاياراك (تايلند)  املقرر:
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 دال-إقرار جدول األعمال 
 

أقر فريق اخلرباء جدول األعمال التايل:  -١٤

افتتاح االجتماع.  -١

انتخاب أعضاء املكتب.  -٢

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.  -٣

مناقشة مفهوم العدالة التصاحلية ودورها يف نظم العدالة اجلنائية.  -٤

استصواب وضع مبادئ مشتركة للعدالة التصاحلية.  -٥

مناقشة املشروع األويل لعناصر إعالن املبادئ األساسية.  -٦

مناقشة واعتماد تقرير االجتماع.  -٧

اختتام االجتماع.  -٨
 

ـــم  ـــا يف نظ ـــة ودوره ـــة التصاحلي مناقشــة مفــــهوم العدال رابعا-
العدالة اجلنائية 

 

أشـري إىل أن مـن الصعـب حتديـد زمـان أو مكـان معـني ملنشـأ العدالـة التصاحليـــة.  -١٥

فاألشكال التقليدية والفطرية للعدالة كانت أساسـا تـرى اجلرميـة علـى أـا أذى يصيـب النـاس 

وتـرى العدالـة علـى أـا تعيـد التوافـق االجتمـاعي مبعاونـة الضحايـا واجلنـاة واتمعـــات علــى 

التئام مشلها. وكانت النهوج التصاحلية تشـغل مكانـا بـارزا يف املدونـات القانونيـة للحضـارات 

اليت كانت األساس للنظم القانونية احلديثـة. وهنـاك عنـاصر تصاحليـة يف مجيـع النظـم القانونيـة 

ــود، ويف بعـض احلـاالت منـذ قـرون. وقـد جـرت يف السـنوات األخـرية  اهلامة يف العامل منذ عق

إعـادة تقييـم للعالقـات بـني اجلنـاة والضحايـا والدولـة يف القضايـا اجلنائيـة ومـن إعـادة التقييـــم 

هـذه ظـهر كثـري مـن البحـــث املعــاصر للعدالــة التصاحليــة. ونشــأ بعــض النقــاش مــع خــرباء 

شاركوا يف اإلجراءات اجلنائية أو أدلوا بتعليقام عليـها علـى أسـاس مـهين، ولكـن كثـريا منـه 

جـاء أيضـا مـن ضحايـا ومـن شـهود وجنـاة كـان اتصـاهلم بالعدالـــة اجلنائيــة علــى غــري قصــد 

منـهم، وجـاء مـن عامـة اجلمـهور الذيـن تشـــككوا يف النــهوج التقليديــة إزاء العدالــة اجلنائيــة 

على أسس أخالقية ونفعية أيضا. ومن اخلصائص اهلامـة لـربامج العدالـة التصاحليـة احلديثـة أـا 

جتنبت االختالالت اليت حتايب بعض أصحاب املصاحل على حساب البعض اآلخر. 

وذكــر أيضــا أن عنــاصر العدالــة التصاحليــة قــد ختتلــف، مــن الناحيــة العمليــة،  -١٦

ــادئ والفلسـفات الـيت ترتكـز عليـها نظـم العدالـة اجلنائيـة الوطنيـة الـيت  اختالفا كبريا، تبعا للمب

تطبـق فيـها تلـك العنـاصر. بيـد أن الفلسـفة واملبـادئ األساسـية، تضـــم، علــى مســتوى أكــثر 

عمقا، عوامل مشتركة كثرية. فتلك املبـادئ األساسـية والتطبيقـات العمليـة الـيت انبثقـت منـها 

موجودة أو قيد النظر يف كثـري مـن النظـم الوطنيـة للعدالـة اجلنائيـة. فعلـى املسـتوى اإلجرائـي، 

ـــبيل املثــال، علــى نــزوع  هنـاك إعـادة نظـر يف وضـع الضحايـا وأدوارهـم، وتعـترض، علـى س

كثـري مـن النظـم القانونيـة اجلنائيـة إىل إقامـة الدعـاوى اجلنائيـة كـــإجراء خصومــة بــني الدولــة 

واجلاين، يقتصر فيه وضع اجلاين، إن وجد، علــى وضـع املشـاهد. وهنـاك موضوعيـا، اعـتراض 

علـى النواتـج الـيت تركّـز بـاألحرى علـى االقتصـاص مـن اجلـاين ال علـى إصـالح الضـرر الــذي 

حدث. 

ــق اخلـرباء بـالتفصيل منـاذج العدالـة التصاحليـة واملبـادئ احملـددة الشـائعة  وحبث فري -١٧

يف معظـم منـاذج العدالـة التصاحليـة. وأشـري إىل أن فـائدة هامـــة مــن فوائــد العدالــة التصاحليــة 

تكمن يف أا ميكن أن تطرح تساؤالت هامة عن الكيفيـة الـيت تعـرف ـا املمارسـات القائمـة 

النجـاح وإىل أي مـدى أحرزتـه، وأن تعـرض خيـــارات قــد تســبب ضــررا أقــل وتســفر عــن 

فوائد أكرب للمعنيـني ـا. بيـد أن هنـاك شـواغل علـى أنـه بـدون تفـهم مشـترك بشـأن املبـادئ 

األساسية قد يساء فـهم العدالـة التصاحليـة أو قـد تتطـور إىل شـيء يشـبه إىل حـد بعيـد العدالـة 

اجلنائية التقليدية حبيث ال يعـود بوسـعها إخـراج أفكـار أو ـوج جديـدة. ولتـاليف ذلـك، قيـل 

أنه يلزم وضـع مبـادئ عامـة. وكـانت هنـاك أيضـا شـواغل بشـأن الضغـوط الـيت تفـرض علـى 

ـــة،  نظـم العدالـة اجلنائيـة واملشـاركني فيـها، والـيت تناولتـها ضمانـات موسـعة يف النظـم التقليدي

وشواغل أخرى بشأن احلاجة إىل ضمــان محايـة إجـراءات العدالـة التصاحليـة بضمانـات تكفـل 

نفس درجة احلماية لكل من املشاركني ولسالمة العملية ذاا. 

وكان من رأي فريق اخلـرباء أن مبـادئ العدالـة التصاحليـة تكمـن يف أسـاس نظـم  -١٨

العدالـة اجلنائيـة القائمـة يف معظـم أحنـاء العـــامل، إن مل يكــن مجيعــها، وكــان مــن الواضــح يف 

املناقشة أن عناصر العدالة التصاحليـة احلديثـة قـد حبثـت أو نفـذت بدرجـة مـا يف مجيـع البلـدان 

واملناطق. فهي غالبا ما تعتــرب أقـل تكلفـة وأكـثر فعاليـة مـن خيـارات العدالـة اجلنائيـة التقليديـة 

يف كثري من الظروف، كمـا أـا غالبـا مـا تكـون أكـثر اسـتجابة الحتياجـات السـكان احملليـني 

أو أهـل البلـد األصليـني. ومـن بـني التحديـات املسـتبانة احلاجـة إىل تنفيـذ أفكـــار جديــدة مــع 

البقـاء داخـل اإلطـار العـام حلكـم القـانون. ويتمثـل هنـاك حتـد آخـر يف ضمـــان احلفــاظ علــى 
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توازن مناسب يدوم فيه اإلشراف األساسـي علـى العمليـة للدولـة، عنـد مواءمـة تـوازن النفـوذ 

الذي ميارسه الضحايا واجلناة والدولة مبا يكفل زيادة دور الضحايا. 

وكـان هنـاك اتفـاق عـام بـني اخلـرباء علـى أن تعتـرب ممارسـات العدالـــة التصاحليــة  -١٩

تكملـة لنظـم العدالـة الراسـخة وليسـت اسـتبداال هلـا. وأثـار هـذا حتديـا ثانيـا، يتمثــل يف إجيــاد 

طرق الختاذ قرارات مناسبة بشأن ما إذا كـان ينبغـي اتبـاع املمارسـات التقليديـة أو التصاحليـة 

يف كل حالة على حدة. واتفق اخلرباء أيضا علـى أن هنـاك حاجـة إىل مرونـة يف وضـع وتنفيـذ 

ـــة يف مواءمــة السياســات ملختلــف القوانــني  سياسـات العدالـة التصاحليـة. وهـذا يتضمـن مرون

والتقاليد واملمارسات القائمة يف خمتلـف البلـدان، ومرونـة يف تطبيـق العدالـة التصاحليـة يف كـل 

حالـة فرديـة مناسـبة، ومرونـة يف تعديـل سياسـات العدالــة التصاحليــة القائمــة لكــي تــأخذ يف 

ـــورات اجلديــدة الــيت يتوقــع أن تنشــأ مــع تنفيــذ التدابــري التصاحليــة يف البلــدان  االعتبـار التط

املختلفة. 

وقد ألقى دانيـل فـان نيـس كلمـة موجـزة أطلـع فيـها اخلـرباء علـى تـاريخ العدالـة  -٢٠

التصاحلية وعناصرها الرئيسية وكذلك مـدى اسـتخدامها يف جمموعـة مـن البلـدان، وعـرض يف 

كلمته أمثلة لقضايا فعليـة. ومشلـت األمثلـة قضايـا اسـتعملت فيـها اإلجـراءات التصاحليـة بـدال 

من ممارسات العدالة املستقرة، ومشلت كذلك قضايـا اسـتعملت فيـها عنـاصر مـن كلتيـهما يف 

ـج تكـاملي. وتضمنـت بعـض القضايـا نواتـج تصاحليـة مـــن إجــراءات تقليديــة، واســتلزمت 

ــات تصاحليـة ملعاجلـة بعـض املسـائل الناشـئة مـن جـرم حمـدد، مـع  قضايا أخرى استعمال ممارس

تــرك املمارســات األخــرى لإلجــراءات التقليديــة. وتتبــع الســيد فــان نيــس تــاريخ املبــــادئ 

األساسـية املقترحـة بشـأن اسـتعمال العدالـة التصاحليـة داخـــل نطــاق األمــم املتحــدة، وأوجــز 

األسباب اليت من أجلـها يـرى كثـري مـن الـدول األعضـاء أن وضـع مبـادئ عامـة علـى أسـاس 

دويل يعتـرب أمـرا هامـا. وقـد رئـي أن مـن املسـتصوب ضمـان اتسـاق النـهج ومسـاعدة الـــدول 

السـاعية إىل وضـع أفكـار للعدالـــة التصاحليــة بطريــق تتفــق مــع نظــم العدالــة القائمــة فيــها. 

وأوضـح أن املبـادئ األساسـية املقترحـة يقصـد ـا أن تكـون مبـادئ توجيهيـــة عامــة وليســت 

ـــن الــالزم، طاملــا ظلــت العدالــة التصاحليــة جمــاال  معايـري أو قواعـد ملزمـة، وأنـه قـد يكـون م

جديـدا ومتطـورا، إعـادة النظـر يف أيـة مبـادئ يتـم وضعـها أو إضافـة مبـادئ أخـرى إليـها مــع 

تطور موضوع البحث من الناحية العملية. 

ـــان  وطُـرح عـدد مـن املسـائل يف املناقشـة الـيت تلـت العـرض الـذي قدمـه السـيد ف -٢١

نيس. وُذكر أن النظـم القانونيـة تتعـرض دوريـا لتغـريات أساسـية ملواكبـة الطلبـات عليـها وأن 

العدالة التصاحلية ميكن اعتبارها تطورا من هــذا القبيـل، رغـم أن مـن املـهم أن ينظـر إىل إعـادة 

التفكـري يف املمارسـات الراسـخة كعمليـة إصـالح للمؤسســات القائمــة ال كعمليــة اســتعاضة 

ــت املواضيـع األساسـية للعدالـة التصاحليـة علـى أـا تشـمل  عنها مبؤسسات جديدة. وقد وصف

عناصر مثل متكني األفراد املعنيـني، مبـا يف ذلـك الضحايـا واجلنـاة معـا، والتشـديد علـى اإلبـراء 

ــــري يف  مــن األذى؛ والتشــديد علــى دور اتمعــات احملليــة واختــاذ القــرارات الرضائيــة؛ وتغي

التوجه الفكري لـدى املـهنيني يف نظـام العدالـة اجلنائيـة القـائم. وأخـذ احلـاضرون علمـا بأمهيـة 

موازنـة املصـاحل للمشـاركني األساسـيني يف القضايـا. وقـد تطـــورت العدالــة التصاحليــة جزئيــا 

اسـتجابة منـها السـتبعاد الضحايـا حيـث تسـعى إىل إصـالح ذلـك، بيـــد أن هــذا ال ينبغــي أن 

ـــول إىل أن حيــد دومنــا داع مــن دور الدولــة يف مالحقــة ارمــني قضائيــا  يتجـاوز احلـد املعق

واإلبقـاء علـى اإلشـراف والضمانـات األساسـية للعمليـة. ومـن الضـروري إقامـة تـوازن ســـليم 

بني نفوذ الدولة وارمني والضحايا، بوجه عام ويف إطار كل قضية فردية على السواء. 

وأشــري إىل أن العدالــــة التصاحليـــة ال تعـــين تقـــدمي اســـتجابة كاملـــة أو شـــاملة  -٢٢

ـــن العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة الكامنــة  للجرميـة. وكـان هنـاك قبـول عـام بـأن كثـريا م

تسهم يف اجلرمية وأن السياسات والتدابـري الراميـة إىل معاجلـة هـذه العوامـل ال تـزال هامـة ملنـع 

اجلرمية وللحد من آثارها الضارة على األفراد واتمعـات. وعـالوة علـى ذلـك، جيـب مواءمـة 

اإلجـراءات التصاحليـة بعنايــة إذا اســتعملت يف قضايــا اجلرائــم الشــديدة اخلطــورة، حيــث ال 

يكون جرب الضرر ممكنا دائما. ويف مثل هـذه القضايـا، ميكـن أن تكـون اإلجـراءات التصاحليـة 

عنصرا مكمال مفيدا لنظام العدالـة اجلنائيـة القـائم. ففـي كثـري مـن األحيـان حيقـق جمـرد إنشـاء 

ـــا علــى الســواء. ومثــة  سـجل صريـح ملـا حـدث فوائـد نفسـية كبـرية بالنسـبة للجنـاة والضحاي

مثـال يتجســـد يف األعمــال الــيت اضطلعــت ــا مؤخــرا جلنــة احلقيقــة واملصاحلــة يف جنــوب 

أفريقيا. 

ويف حني رئي من املستصوب أن يشترك كـل مـن اجلـاين والضحيـة يف إجـراءات  -٢٣

ـــاظرة تســتند إىل ــوج  تصاحليـة، أشـري إىل أن هنـاك قضايـا قـد تطبـق فيـها ممارسـات غـري متن

تصاحلية على طـرف واحـد إذا مل يكـن الطـرف اآلخـر موجـودا أو غـري راغـب يف املشـاركة. 

ويف هـذا اإلطـار نوقـش اسـتخدام طريقـة "بـدالء" عـــن اجلنــاة وعــن الضحايــا. وقــد يســمح 

للجناة بأن يلتقوا مع أفـراد مـن اتمـع احمللـي بـدال مـن لقـاء الضحايـا املعنيـني أنفسـهم، علـى 

ـــدالء  سـبيل املثـال. ففـي احلـاالت الـيت ال يقبـض فيـها مطلقـا علـى اجلـاين، ميكـن السـتخدام ب

ـــة كطريقــة لالســتجابة للضــرر الــذي  عـن اجلنـاة أو تدابـري تصاحليـة أخـرى أن يكـون ذا أمهي

ـــا. ويف مجيــع احلــاالت، اعتــرب مــن األمــور األساســية أن مــن يشــاركون إمنــا  عانـاه الضحاي

يفعلـون ذلـك عـن طواعيـة، بيـــد أن االســتجابات التصاحليــة، يف بعــض احلــاالت، قــد تظــل 



7

E/CN.15/2002/5/Add.1  

مفضلـة علـى اخليـارات غـري التصاحليـة. ومـن األمهيـة معاجلـة كـل حالـة علـى حـــدة وبطريقــة 

مناسبة، مع مراعاة أنه أيا كـان اخليـار الـذي يطبـق، يظـل العنصـر املشـترك هـو ضـرورة إقامـة 

العدل. 

وهناك مسألة أساسـية مت تبينـها وهـي التـوازن بـني العنـاصر التصاحليـة والتقليديـة  -٢٤

ــاذه يف كـل مـن القضايـا. وبوجـه عـام، كـان رأي اخلـرباء  وصعوبة حتديد أي النهوج يتعني اخت

أن يسـعى معظـم النظـم إىل تطبيـق تدابـري تصاحليـة حيثمـا أمكـــن ذلــك، مــع إفــراد خيــارات 

ـــة غــري مناســبة أو غــري  العدالـة اجلنائيـة التقليديـة للقضايـا الـيت تكـون فيـها األسـاليب التصاحلي

عمليـة أو حيثمـا تكـون جربـت ومل يثبـت جناحـــها. وأعــرب معظــم اخلــرباء أيضــا عــن رأي 

مفاده أن العدالة التصاحليـة ال ينبغـي النظـر إليـها علـى أـا تعمـل بـالتوازي مـع تدابـري العدالـة 

ـــق تدابــري تصاحليــة  اجلنائيـة التقليديـة، بـل اعتبارهـا مكملـة هلـا. ويف بعـض احلـاالت، قـد تنطب

فردية، يف حني ميكن يف حاالت أخرى، معاجلة قضايـا بأكملـها بطريقـة تصاحليـة، ولكـن مـن 

األمهية البالغة اعتبار التدابري التصاحلية مكملـة للتدابـري التقليديـة واختـاذ قـرارات واعيـة يف كـل 

قضيـة مبـا إذا كـان ينبغـي جتريبـــها أو عــدم جتريبــها. وال ينبغــي أن تصبــح العدالــة التصاحليــة 

ــة  نظامـا موازيـا يف جمـال العدالـة، يتسـم باإلحكـام وارتفـاع التكلفـة والتعقيـد مثـل نظـم العدال

اجلنائية التقليدية. 

ونظـر اخلـرباء أيضـا يف وضـع مبـادئ أساسـية بشـأن العدالـة التصاحليـــة كخطــوة  -٢٥

ــى الصعيـد الـدويل، ملسـاعدة البلـدان علـى تطويـر ممارسـات حمليـة وضمـان درجـة مـا  هامة عل

مـن التناسـق الـدويل. وينبغـي صـوغ مثـل هـذه املبـادئ حبيـث تكـــون ذات مغــزى وفــائدة يف 

سـياق الطائفـة الواسـعة مـن تقـاليد وقوانـني وممارسـات العدالـة اجلنائيـة املعمـول ـا يف الـدول 

األعضاء. كما رئي أن وضع معايري إلزاميـة أو قاطعـة بشـكل مفـرط ليـس جمديـا عمليـا. فمـن 

األمهيـة اإلبقـاء علـى درجـة مـن مرونـة كافيـة، ال ملعاجلـة نطـــاق واســع مــن خمتلــف القضايــا 

املختلفـة فحسـب، بـل أيضـا للسـماح للعدالـة التصاحليـة بـأن تواصـل توفـري دور كبديـل مــرن 

ومبتكـر للممارسـات الراسـخة يف جمـال العدالـة اجلنائيـة. وُأشـري أيضـــا إىل احلاجــة إىل عمليــة 

متواصلة تستطيع مواكبة التطورات اجلديدة يف جمال ال يزال يتطور. 

واعتـرب اسـتحداث نظريـات كخلفيـة يتـم أمامـــها وضــع تصــورات عــن العدالــة  -٢٦

التصاحليـة مـن األمـور اهلامـة، ولكنـه أشـري أيضـا إىل أن ممارسـات العدالـة التصاحليـة يف معظــم 

ـــــة، واىل أن  احلـــاالت قـــد تطـــورت أوال، مســـتندة إىل إبـــداع فـــردي أو ممارســـات تقليدي

النظريات اليت تستند إليــها جيـري تطويرهـا اسـتنادا إىل ممارسـات سـبق وضعـها علـى املسـتوى 

العملــي. وهنــاك حاجــة إىل بــذل جــهود لتعريــف العدالــة التصاحليــة ووصفــــها وتفســـريها 

ملساعدة البلدان اليت مل تـألف هـذا املفـهوم علـى وضـع ممارسـات مفيـدة هلـا. وأشـري أيضـا إىل 

ـــة التداركيــة والعدالــة اتمعيــة،  وجـود منـاذج مبتكـرة أخـرى يف خمتلـف البلـدان، مثـل العدال

وأشـري إىل إمكـان تداخـل عنـاصر فرديـة مـن تلـك النمــاذج مــع العدالــة التصاحليــة يف بعــض 

احلـاالت. ويف هـذا الســـياق، ينبغــي صــوغ مبــادئ بشــأن العدالــة التصاحليــة بغيــة الســماح 

مبواصلة تطوير تلك املبادرات ذات الصلة. 
 
 

خامسا-  النظر يف استصواب وضع صك دويل 
 

اسـتعرض الرئيـس اإلجابـات املكتوبـة الـواردة مـن الـدول األعضـاء بشـأن مســألة  -٢٧

ـــدول ايبــة قـد أبــدت حتفظـــات جـديــة  الصك اجلديد، مع مالحظة أن دولــة واحـدة من ال

(E/CN.15/2002/5 وCorr.1، الفقــرة ٢٣). وأعربــت دول أخــرى عديــدة عــــن 

ـــع اآلراء الــيت أبداهــا  تأييدهـا لوضـع صـك شـريطة أال يكـون ملزمـا، وهـو موقـف متناسـق م

كثـري مـن اخلـرباء أثنـاء املناقشـة األوليـة. وأشـري إىل أن هـذا وارد أيضـــا ضمنيــا يف نــص قــرار 

الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ١٤/٢٠٠٠، الـذي دعـا إىل النظـر يف مبـادئ أساســـية بــدال 

مـن وضـع صـــك دويل ملــزم. وأشــري أيضــا إىل أن جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة قــد 

استكملت يف دورا العاشرة صياغة خطط عمـل لتنفيـذ إعـالن فيينـا بشـأن اجلرميـة والعدالـة: 

مواجهـة حتديـات القـرن احلـادي والعشـرين، الـذي اعتمـده مؤمتـر األمـم املتحـدة العاشـر ملنـــع 

اجلرميـة ومعاملـة ارمـني،(١) والـذي تضمـن خطـة عمـــل بشــأن العدالــة التصاحليــة.(٢) وبعــد 

ــرباء إىل اتفـاق علـى ضـرورة وضـع صـك دويل، شـريطة أن توضـع  مناقشة موجزة، توصل اخل

يف االعتبار عناصر مثل احلاجة إىل املرونة والتكـامل مـع املمارسـات الراسـخة يف جمـال العدالـة 

اجلنائية. 
 
 

ــــة  النظــر يف املبــادئ األساســية بشــأن اســتخدام برامــج العدال سادسا-
التصاحلية يف املسائل اجلنائية 

 

ــة"،  تنـاول الرئيـس، كمسـألة أوليـة، موضـوع تعريـف مصطلـح "العدالـة التصاحلي -٢٨

ـــة يف  وذكّـر اخلـرباء بضـرورة جتنـب اللغـة اإللزاميـة املفرطـة وبامكانيـة إدراج صيغـة لغويـة عام

ديباجة توضيحية. وجرت مناقشة حول عدد من عنـاصر تعريفيـة حمـددة، وُأبديـت طائفـة مـن 

ــــاريف  اآلراء حــول مســتوى التفصيــل الــذي ينبغــي اتباعــه. واعتــرب مــن األمهيــة وجــود تع

وتفسريات واضحة ملفاهيم العدالـة التصاحليـة لكـي يوجـه إليـها نظـر الـدول الـيت مل متـارس أو 

ـــرباء كــانوا علــى وعــي بأنــه لئــن كــانت  تنفـذ بعـد سياسـات العدالـة التصاحليـة. بيـد أن اخل
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الفلسفات اجلوهرية للعدالة التصاحلية مقبولة علـى نطـاق واسـع، فإنـه لـن يكـون هنـاك توافـق 

شامل يف اآلراء بشأن كـل عنصـر أو جـانب منـها يف كـل دولـة مـن الـدول األعضـاء. وأشـري 

اىل أن الغـرض مـن املبـادئ األساسـية يتمثـل يف إعـالم وتشـجيع الـدول األعضـاء علـى اعتمــاد 

تدابـري للعدالـة التصاحليـة ووضـع معايـري هلـا يف إطـار نظمـها القانونيـة، دون أن تتجـه النيــة اىل 

جعلها الزامية أو فرضية. 

وكـان اخلـــرباء يدركــون أيضــا أن نظريــات العدالــة التصاحليــة ال تــزال تتطــور  -٢٩

ويسـاورهم شـعور بـالقلق مـن أن التعـاريف اإللزاميـة أو احلصريـة بشـــكل مفــرط قــد تعرقــل 

ـــوال. وكــان هنــاك أيضــا إدراك أن بعــض عنــاصر  املزيـد مـن عمليـات التطـور علـى هـذا املن

العدالـة التصاحليـة متثـــل تغــريا هامــا بالنســبة اىل بعــض الــدول األعضــاء وأنــه ســيلزم وقــت 

لتفهمها ومواءمتها مع كل نظـام وطـين. وهلـذا تقـرر وضـع ديباجـة مـن أجـل توضيـح مفـهوم 

العدالة التصاحلية ألولئك غري امللمني فعال جبوانبها. 

واســتعرض فريــق اخلــرباء نصــوص العنــاصر املقترحــة إلعــالن خــاص باملبــادئ  -٣٠

األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية. 

وجرت مناقشة حول معىن مصطلح "ارم" الـذي حيمـل داللـة قانونيـة يف بعـض  -٣١

البلدان، بيد أنه مل يعرف يف املبادئ األساسية. وقـرر اخلـرباء أنـه ليـس مـن الضـروري تعريـف 

مصطلح "ارم"، وأنـه سـيكون مـن غـري املسـتحب حماولـة تعريـف املصطلحـني "الضحيـة" أو 

"اتمـع احمللـي". ومـع ذلـك ظـهرت بعـض الشـــواغل ألن معــىن "اــرم" يف النظــم القانونيــة 

لبعض البلدان يقتصـر علـى أولئـك الذيـن ُأدينـوا فعـال أو وجـد أـم مذنبـون ارتكبـوا جرائـم. 

واتفق اخلرباء على أن املعـىن املقصـود يف املبـادئ األساسـية أوسـع نطاقـا حيـث يشـمل أولئـك 

الذين أدينوا أو وجه اليهم االام أو زعم أم ارتكبوا جرائم، تبعا لظروف كل قضية. 

ولــدى مناقشــة مصطلــح "املســهل"، الحــــظ اخلـــرباء أيضـــا أن االشـــارات اىل  -٣٢

ـــن تعينــهم الدولــة أو تــأذن هلــم.  "شـخص" و"مسـهل" ال ينبغـي أن تقتصـر علـى أولئـك الذي

فاملســهلون ميكــن أن يكونــوا أيضــا أفــرادا جــرى تدريبــهم تدريبــا صحيحــا، ولكــن ليــــس 

ـــاطة  بـالضرورة أن يكونـوا معينـني مـن قبـل الدولـة أو ينتمـون اليـها. وأشـري أيضـا اىل أن الوس

أو التوفيق أو التسهيل ميكن أن تقوم به مجاعات مثل دوائر إصدار األحكام. 

ولوحــظ كذلــك أن االشــارات اىل "عمليــة العدالــة اجلنائيــة" أو "نظــم العدالــة  -٣٣

اجلنائية" ال بد وأن تفسر بشكل واسع. وكـان القصـد هـو مشـول طائفـة كاملـة مـن القضايـا، 

الـيت قـد تنشـأ يف أي وقـت بعـد ارتكـاب جرميـة، ولكـن قبـل أو بعـد ثبـوت التهمـــة، أو بعــد 

ـــام تنفيــذ احلكــم. وأشــري اىل أن الضمانــات يف بعــض النظــم  اصـدار احلكـم أو حـىت بعـد امت

القانونيـة قـد حتـــول دون اســتخدام البدائــل التصاحليــة يف مراحــل معينــة بغيــة محايــة ســالمة 

االجراءات القانونية. 

وجـرت مناقشـة حـول معـىن االشـــارة الــواردة يف الفقــرة ١٢ (ج) مــن املبــادئ  -٣٤

ــة  األساسـية بعـدم اسـتخدام القسـر أو االغـراء بوسـائل جمحفـة للحصـول علـى مشـاركة ضحي

أو جمـرم يف عمليـة تصاحليـــة. وكــان فريــق اخلــرباء يدركــون حقيقــة أن اجلنــاة يواجــهون يف 

ـــن رأي الفريــق أن كلمــة  معظـم احلـاالت بديـل احملاكمـة والعقوبـة اذا مل يشـاركوا، وكـان م

"ُأجـرب قسـرا" يف هـذا السـياق، ينبغـي أن تفسـر بأـا تشـري فحسـب اىل القسـر خـارج نطـــاق 

القـانون أو االجبـار غـري املناسـب، وال تشـــري اىل التأثــريات املتأتيــة مــن احتمــال احملاكمــة أو 

العقاب أو االجراءات القانونية األخرى. 

ولدى مناقشة مبادئ استخدام برامج العدالـة التصاحليـة، جـرى نقـاش مسـتفيض  -٣٥

حول كيفية معاجلة احلاالت الـيت ميكـن فيـها لألشـكال املختلفـة لعـدم املسـاواة بـني األطـراف 

ـــن األمثلــة للحــاالت الــيت قــد  املعنيـة أن جتعـل اسـتخدام الـربامج التصاحليـة غـري مناسـب. وم

ـــة يف وضــع  حيـدث فيـها ذلـك، حـاالت العنـف املنــزيل أو األسـري، حيـث قـد يكـون الضحي

ـــات الصغــرية  غـري مـوات بالنسـبة اىل اجلـاين أو أفـراد آخريـن مـن األسـرة، أو حـاالت اجلماع

ـــن األطــراف املعنيــة.  حيـث قـد متـارس الضغـوط مـن اجلماعـة نفسـها علـى طـرف أو أكـثر م

ولدى صوغ نـص لغـوي بشـأن هـذه املسـألة، سـعى األطـراف أيضـا اىل جتنـب سـرد العوامـل 

املختلفة اليت ميكن أن يقوم عليها اختالل توازن القـوى. وتقـرر أن يقتصـر النـص علـى إشـارة 

اىل "التفاوتات املؤدية اىل اختـالل يف تـوازن القـوى، وكذلـك اشـارة اىل الفـروق الثقافيـة بـني 

ـــني أمــور أخــرى، العمــر أو القــدرة  األطـراف"، مـع تفـهم أن التفاوتـات ميكـن أن تشـمل، ب

ـــد يضــع أي منــها  الفكريـة أو نـوع اجلنـس أو العوامـل العنصريـة أو اإلثنيـة أو الثقافيـة، الـيت ق

ـــا يف   طرفـا مـن األطـراف بغـري حـق يف موضـع غـري مـؤات أثنـاء العمليـة التصاحليـة املضطلـع

إطار حالة ثقافية أو إجرائية حمددة. 
 
 

احلواشي 

ــــة ومعاملـــة  انظــر مؤمتــر األمــم املتحــدة العاشــر ملنــع اجلرمي (١)
ارمني، فيينا، ١٠-١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠: تقريـر أعدتـه 
األمانـــة العامـــة (منشـــورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيــــع 

 .(E.00.IV.8
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الوثائق الرمسية للمجلــس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠١،  (٢)
امللحق رقم ١٠ (E/CN.15/2001/30/Rev.1)، اجلزء الثـاين، 
الفصـل األول، الفـرع ألـف، مشـروع القـرار الثـاين، املرفـــق، 

الفرع اخلامس عشر. 
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املرفق األول 
 
 

مشروع منقح لعناصر إعالن املبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية* 
 
 

ديباجة 
 

إن فريق اخلرباء املعين بالعدالة التصاحلية، 

إذ يشري اىل أنه قد حدثت زيادة كبرية على نطاق العامل يف مبادرات العدالة التصاحلية، 

وإذ يدرك أن تلك املبادرات تنبثق غالبا من األشكال التقليدية واحمللية للعدالة اليت ترى أساسا أن اجلرمية ضرر يلحق بالناس، 

وإذ يؤكـد علـى أن العدالـة التصاحليـة هـي اسـتجابة متطـورة للجرميـة حتـترم الكرامـة واملسـاواة لكـل شـخص وتبـين التفـاهم وتعـــزز 

الوئام االجتماعي عن طريق ابراء الضحايا وارمني واتمعات احمللية من األذى، 

ـــهدف اىل تلبيــة  وإذ يؤكـد علـى أن هـذا النـهج ميكّـن أولئـك الذيـن يضـارون باجلرميـة مـن تشـاطر مشـاعرهم وجتـارم صراحـة وي

حاجام، 

ـــاء املســألة،  وإذ يـدرك أن هـذا النـهج يتيـح فرصـة للضحايـا للحصـول علـى جـرب األضـرار، والشـعور مبزيـد مـن األمـان وحماولـة ا

ـــن تفــهم األســباب الكامنــة  ويتيـح للجنـاة تفـهما أعمـق ألسـباب ونتـائج سـلوكهم وحتمـل املسـؤولية بطريقـة واعيـة وميكّـن اتمعـات احملليـة م

للجرمية، والنهوض برفاه اتمع احمللي ومنع اجلرمية، 

وإذ يالحـظ أن العدالـة التصاحليـة تطـرح طائفـة مـن التدابـري الـيت تتسـم باملرونـة يف مواءمتـها لنظـم العدالـة اجلنائيـة القائمـة وتكمــل 

تلك النظم، مع مراعاة الظروف القانونية واالجتماعية والثقافية، 

وإذ يسلم بأن استخدام العدالة التصاحلية ال ميس حبق الدول يف املالحقة القضائية للجناة املدعى عليهم، 

يوصي بإقرار املبادئ األساسية الستخدام برامـج العدالـة التصاحليـة يف املسـائل اجلنائيـة، املرفقـة ـذا القـرار، ليسترشـد ـا يف وضـع 

وتسيري برامج العدالة التصاحلية يف الدول األعضاء. 
 
 

املرفق 
 

املبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية 
 

استخدام املصطلحات  أوال-

يقصد بتعبري "برنامج عدالة تصاحلية" أي برنامج يستخدم عمليات تصاحلية ويسعى اىل حتقيق نواتج تصاحلية.  -١

                                                                
قرار الس االقتصادي واالجتماعي ١٤/٢٠٠٠، املرفق، بصيغته اليت عدهلا فريق اخلرباء املعين بالعدالة التصاحلية.  *
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يقصـد بتعبـري "عمليـة تصاحليـة" أي عمليـة تتيـح للضحيـة واجلـــاين، وحيثمــا كــان ذلــك مناســبا، أي مــن األفــراد أو  -٢

ـــك اجلرميــة،  أعضـاء اتمـع احمللـي اآلخريـن املضـارين باجلرميـة، أن يشـاركوا معـا مشـاركة فعالـة يف تسـوية املسـائل الناشـئة عـن تل

وعامـة يكـون هـذا مبسـاعدة مـن مسـهل. وقـد تشـمل العمليـات التصاحليـة الوسـاطة والتوفيـق واللقـاء اجلمـاعي وجلسـات إصـــدار 

األحكام. 

ـــد تشــمل النواتــج التصاحليــة  يقصـد بتعبـري "نـاتج تصـاحلي" مـا يتوصـل اليـه مـن اتفـاق نتيجـة لالجـراء التصـاحلي. وق -٣

اسـتجابات وبرامـج مثـل تعويـض األضـــرار ورد احلقــوق واخلدمــة اتمعيــة، تســتهدف الوفــاء باحلاجــات واملســؤوليات الفرديــة 

واجلماعية لألطراف وحتقيق اعادة ادماج الضحية واجلاين يف اتمع. 

يقصد بتعبري "األطراف" الضحية واجلـاين وأي مـن األفـراد أو أعضـاء اتمـع احمللـي اآلخريـن املضـارين باجلرميـة الذيـن  -٤

ميكن أن تشملهم عملية تصاحلية. 

ـــل دوره يف أن يســهل، بطريقــة منصفــة ونزيهــة، مشــاركة األطــراف يف عمليــة  يقصـد بتعبـري "املسـهل" شـخص ميتث -٥

تصاحلية. 

استخدام برامج العدالة التصاحلية  ثانيا-

ميكـن أن تسـتخدم برامـج العدالـة التصاحليـة يف أيـة مرحلـة مـن مراحـــل نظــام العدالــة اجلنائيــة، مــع مراعــاة القــانون  -٦

الوطين. 

ـــة إال حيثمــا يوجــد دليــل كــاف لتوجيــه االــام اىل اجلــاين وباملوافقــة احلــرة  ينبغـي أال تسـتخدم العمليـات التصاحلي -٧

ـــة يف أي وقــت أثنــاء العمليــة.  والطوعيـة مـن الضحيـة واجلـاين. وينبغـي أن يكـون مبقـدور الضحيـة واجلـاين أن يسـحبا تلـك املوافق

وينبغي التوصل اىل االتفاقات طوعا وأال تتضمن تلك االتفاقات سوى التزامات معقولة ومتناسبة. 

ـــة، أن يوافقــا علــى احلقــائق األساســية للقضيــة كأســاس ملشــاركتهما يف  ينبغـي للضحيـة واجلـاين، يف األحـوال العادي -٨

عملية تصاحلية. وينبغي أال تستخدم مشاركة اجلاين كدليل اعتراف بالذنب يف أي اجراءات قانونية الحقة. 

ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار، لـدى احالـة أي قضيـة اىل عمليـة تصاحليـة ولـدى تنظيـم تلـك العمليـة، التفاوتـات املؤديـة  -٩

اىل اختالل موازين القوى. وكذلك الفروق الثقافية بني األطراف. 

ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار سالمة األطراف لدى احالة أي قضية اىل عملية تصاحلية ولدى تنظيم تلك العملية.  -١٠

حيثما تكون العمليات التصاحلية غري مناسـبة أو ممكنـة، ينبغـي احالـة القضيـة اىل سـلطات العدالـة اجلنائيـة واختـاذ قـرار  -١١

للبـت يف كيفيـة املضـي يف االجـراءات دون تأخـري. ويف مثـل هـذه القضايـا، ينبغـي أن يسـعى مسـؤولو العدالـة اجلنائيـــة اىل تشــجيع 

اجلاين على حتمل املسؤولية جتاه الضحية واتمع املتضرر، ودعم اعادة ادماج الضحية واجلاين يف اتمع. 

تسيري برامج العدالة التصاحلية  ثالثا-
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ينبغي أن تنظر الدول األعضاء يف أن ترسي، بسند تشـريعي عنـد الضـرورة، مبـادئ توجيهيـة ومعايـري حتكـم اسـتخدام  -١٢

برامج العدالة التصاحلية. وينبغي أن تراعـي هـذه املبـادئ التوجيهيـة واملعايـري املبـادئ األساسـية الـواردة يف هـذا اإلعـالن وأن تتنـاول 

بني أمور أخرى: 

شروط احالة القضايا اىل برامج العدالة التصاحلية؛  (أ)

كيفية معاجلة القضايا بعد العملية التصاحلية؛  (ب)

مؤهالت املسهلني وتدريبهم وتقييم قدرام؛  (ج)

ادارة برامج العدالة التصاحلية؛  (د)

مستويات الكفاءة وقواعد السلوك اليت حتكم تسيري برامج العدالة التصاحلية.  (ه)

ينبغـي أن تطبـق علـى برامـج العدالـة التصاحليـــة وخصوصــا العمليــات التصاحليــة، ضمانــات اجرائيــة أساســية تكفــل  -١٣

االنصاف للجاين والضحية: 

مع مراعــاة أحكـام القـانون الوطـين، ينبغـي أن يتمتـع الضحيـة واجلـاين حبـق التشـاور مـع مستشـار قـانوين  (أ)

ـــة اىل ذلــك، ينبغــي أن  بشـأن العمليـة التصاحليـة وحيثمـا اقتضـى األمـر، حبـق احلصـول علـى ترمجـة حتريريـة و/أو شـفوية. وباالضاف

يكون للقصر حق االستعانة بأي من الوالدين أو الوصي؛ 

ـــة، ينبغــي إعــالم األطــراف بصــورة وافيــة حبقوقــهم وطبيعــة العمليــة  قبـل املشـاركة يف العمليـة التصاحلي (ب)

والعواقب احملتملة لقرارهم؛ 

ال ينبغي إكراه أو إغراء الضحية وال اجلاين بوسـائل جمحفـة علـى املشـاركة يف عمليـات تصاحليـة أو علـى  (ج)

قبول نتائج تصاحلية. 

ينبغـي أن تكـون املناقشـات الـيت ال جتــري علنــا يف العمليــات التصاحليــة ســرية، وال ينبغــي افشــاؤها بعــد ذلــك، اال  -١٤

باتفاق األطراف أو كما يقتضيه القانون الوطين. 

ينبغي أن ختضع نتائج االتفاقات الناشئة عــن برامـج العدالـة التصاحليـة، حيثمـا يكـون ذلـك مناسـبا، إلشـراف قضـائي،  -١٥

أو تـدرج يف القـرارات أو األحكـام القضائيـــة. وحيثمــا حيــدث هــذا، ينبغــي أن يكــون للنــاتج نفــس وضعيــة أي قــرار أو حكــم 

قضائي، وينبغي أن يستبعد املالحقة القضائية بالنسبة لنفس الوقائع. 

ـــة القائمــة، وينبغــي  عندمـا يتعـذر التوصـل اىل اتفـاق بـني األطـراف، ينبغـي إعـادة القضيـة اىل اجـراءات العدالـة اجلنائي -١٦

البـت دون ابطـاء يف كيفيـة التصـرف. وال ينبغـي أن يسـتغل االخفـاق يف التوصـــل اىل اتفــاق وحــده يف اجــراءات العدالــة اجلنائيــة 

الالحقة. 
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يف حال عدم تنفيـذ االتفـاق الـذي مت التوصـل اليـه يف سـياق عمليـة تصاحليـة، ينبغـي أن حتـال هـذه املسـألة مـن جديـد  -١٧

اىل برنامج العدالة التصاحلية أو، حيثما يقتضي القانون الوطـين ذلـك، اىل اجـراءات العدالـة اجلنائيـة القائمـة وينبغـي البـت يف كيفيـة 

التصرف دون ابطاء. وال ينبغي أن يستغل االخفاق يف تنفيـذ اتفـاق، ال يعـد قـرارا أو حكمـا قضائيـا، مسـوغا الصـدار حكـم أشـد 

يف اجراءات العدالة اجلنائية الالحقة. 

ينبغـي للمسـهلني أن يـؤدوا واجبـام بطريقـة نزيهـة، مـع املراعـــاة الواجبــة لكرامــة األطــراف. وــذه الصفــة، ينبغــي  -١٨

ــا  للمسـهلني أن يكفلـوا أن يتصـرف األطـراف بـاحترام جتـاه بعضـهم البعـض وينبغـي أن ميكنـوا األطـراف مـن اجيـاد حـل مالئـم فيم

بينهم. 

جيب أن يتوفر لدى املسهلني تفهم جيد للثقافات واتمعـات احملليـة، وأن يتلقـوا، حسـب االقتضـاء، تدريبـا أوليـا قبـل  -١٩

االضطالع بواجبات التسهيل. 

التطوير املستمر لربامج العدالة التصاحلية  رابعا-

ينبغــي أن تنظــر الــدول األعضــاء يف صــوغ اســتراتيجيات وسياســات وطنيــة تســتهدف تطويــر العدالـــة التصاحليـــة  -٢٠

والنـهوض بالثقافـة املؤيـدة السـتخدام العدالـة التصاحليـة بـني سـلطات انفـاذ القوانـني والسـلطات القضائيـة والسـلطات االجتماعيــة، 

وكذلك بني اتمعات احمللية. 

ينبغي أن يكون هناك تشاور منتظم بني سلطات العدالـة اجلنائيـة ومديـري برامـج العدالـة التصاحليـة، مـن أجـل تطويـر  -٢١

فهم مشترك للعمليات والنواتـج التصاحليـة وحتسـني فعاليتـها، بغيـة توسـيع نطـاق اسـتخدام الـربامج التصاحليـة، واستكشـاف السـبل 

اليت ميكن ا إدماج النهوج التصاحلية يف ممارسات العدالة اجلنائية. 

ينبغـي للـدول األعضـاء، بالتعـاون مـــع اتمــع املــدين حيثمــا يكــون ذلــك مالئمــا، أن تعــزز حبــوث برامــج العدالــة  -٢٢

التصاحلية وتقييم هذه الربامج لتقدير مدى إفضائـها اىل نواتـج تصاحليـة، ومـدى أدائـها كعنصـر مكمـل أو بديـل الجـراءات العدالـة 

ــزم ادخـال تغيـري علـى عمليـات العدالـة التصاحليـة حبيـث تتخـذ شـكال  اجلنائية، ومدى توفريها نواتج اجيابية جلميع األطراف. وقد يل

ملموسا مع مرور الزمن. ومن مث، ينبغي للدول األعضـاء أن تشـجع تقييـم تلـك الـربامج بصـورة منتظمـة وتعديلـها يف ضـوء ذلـك. 

وينبغي أن يسترشد بنتائج البحث والتقييم يف زيادة تطوير السياسات والربامج. 

شرط استثناء  خامسا-

ليـس يف هـذه املبـادئ األساسـية مـا ميـس أي حقـوق ألي جـان أو ضحيـة يقرهـا القـــانون الوطــين أو القــانون الــدويل  -٢٣

الواجب التطبيق. 



14

  E/CN.15/2002/5/Add.1

املرفق الثاين 
  

قائمة املشاركني 
  

اخلرباء 
Manuel Alvarez (Peru)

Hu Bin (China)

Mariano Ciafardini (Argentina)

Terry Connolly (Australia)

Robert Cormier (Canada)

David Daubney (Canada)

Ivan Granados Fischel (Costa Rica)

Egbe Achuo Hillmann (Cameroon)

Kittipong Kittayarak (Thailand)

Clemence Masango (Zimbabwe)

Gualtiero Michelini (Italy)

Andrei Pascu (Romania)

Jabu Sishuba (South Africa)

Galina Toneva-Dacheva (Bulgaria)

Patricia Villagra (Chile)

Edwin Zedlewski (United States of America)

أمحد جميب ذهين (مصر) 

املراقبون 
Nawal Ammar (Kent State University)

Lorraine Berzins (Church Council on Justice and Corrections, Canada)

Bria Huculak (International Centre for Criminal Law Reform and Justice Policy)

Catherine Kane (Policy Centre for Victim Issues, Canada)

Mel Lofty (Superintendent, Thames Valley Police Force, United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland)

Elizabeth Manga Bessem (Cameroon)

Christa Pelikan (European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice)

James V. Scott (Collaborative Justice Project, Canada)

Daniel Van Ness (Prison Fellowship International)
 

ــــــــــــ 


