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 هذه النميطة هي مورد مرجعي للمحاضرين.

املعين ابملخد ِّرات واجلرمية بشأن التعليم من أجل العدالة ت هذه النميطة يف إطار مبادرة مكتب األمم املتحدة د  أُع 
(E4J .اليت هي أحد مكو ِّانت الربانمج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة ،)      ل هذه النميطة جزءاً من س      ل       لة ك ِّ وتش

العدالة، وهي مصحوبة بدليل تدري ي. وتشتمل اجملموعة ة يف إطار مبادرة التعليم من أجل د  املعاجلامعية  النمائط
زاه  ة الك  امل  ة من املوارد التعليمي  ة، املع  د ة يف إط  ار مب  ادرة التعليم من أج  ل الع  دال  ة علل    ائط ج  امعي  ة عن الن

اجلرمية الة اجلنائية، ومكافحة الف               اد، واجلرمية املنا مة، واألس              لحة النارية، و ومنع اجلرمية والعدواألخالقيات، 
ال           يربامية، وجرائم ا ياة الربية والداابت ومص          ائد األ اك، ومكافحة األرهاص، و ذل  ا  ار ابأل           خا  

 وهتريب املهاجرين.

ات بش              أن التمارين مبادرة التعليم من أجل العدالة، تقد ِّم اقرتاح ومجيع هذه النمائط اجلامعية، املعد ة يف إطار 
ة، وتقييمات الطلبة، و              رائك عر ، وات ال  من أدوات التدري  اليت ميكن الدراس              قاعاتالعملية داخل 

للمحاض  رين أن يكي ِّفوها ب   ب س  ياقات عملهم، وأن يد وها يف د  لب الدورات والربامج اجلامعية ا الية.  ما 
أقص ر  قد ِّم النميطة خمططاً  ص ة دراس ية مدهتا ثالس س اعات، ولكن ميكن اس تعمال  من أجل حص س دراس يةت

 أو أطول. 

وتتداخل مجيع النمائط اجلامعية املعد ة يف إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة مع البحوس واملناقش          ات اجلامعية  
ن  موعة متنوعة من املص      ادر، لا يف ال  التقارير الص      حافية اجلارية؛ وقد حتتوي علل معلومات وآراء وأقوال م

 امل تقلني. وتقارير اخلرباء

كن ا طالع علل أحكام و         رول اس        تعمال هذه النميطة يف املوقع الش        بكي اخلا  لبادرة التعليم من أجل العدالة ومي
E4J website.  

http://www.unodc.org/e4j/en/terms-of-use-and-disclaimers/university-modules.html
http://www.unodc.org/e4j/en/terms-of-use-and-disclaimers/university-modules.html
http://www.unodc.org/e4j/en/terms-of-use-and-disclaimers/university-modules.html
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 مقدمة
 

مفهوم العدالة التصا ية، وتناقش خمتلف الوسائل اليت ُت تخدم هبا العمليات التصا ية ضمن  ٨ت تكشف النميطة 
ء ماام العدالة اجلنائية أو اب قرتان ب . وتتضمن النميطة دراسة للقيم واملبادئ األساسية للعدالة التصا ية، وت لط الضو 

ت من حيث فل فتها وممارساهتا عن إجراءات التصدي للجرمية يف إطار مام علل الكيفية اليت ختتلف هبا هذه العمليا
 العدالة اجلنائية التقليدية. 

ويوىل فيها اهتمام خا  للمعايت والقواعد الدولية املتعلقة ابلعدالة التصا ية يف إطار العدالة اجلنائية، و  سيما املبادئ 
يشار إليها فيما بعد ابسم "املبادئ األساسية"(، علل ) التصا ية يف امل ائل اجلنائيةساسية  ستخدام برامج العدالة األ

 . ٢٠٠٢/١٢اجملل  ا قتصادي وا جتماعي  النحو الوارد يف مرفق قرار
ء العدالة التص  ا ية. وهي تض   م واس  تنادًا إىل متائج األباس الدولية، تتض  من هذه النميطة دراس  ة للدلة اليت تكمن ورا

ناقش ة بش أن فوائد عمليات العدالة التص ا ية، لا يف ال  رض ا املش ار ني وا د من حا ت معاودة األجرام. وأختاً، م
 تتضمن النميطة دراسة ملختلف سبل معاجلة التحدايت اليت قد تنشأ يف تنفيذ تدابت العدالة التصا ية.

 نتائج التعلُّم
 
 ماام العدالة اجلنائية مقدي ملعىن العدالة ودورتقييم  إجراء •
 التمييز بني أهداف عمليات العدالة اجلنائية والعدالة التصا ية  •
 استيعاص مفهوم العدالة التصا ية وقيمها ومبادئها األساسية  •
 ودف خمتلف  ااج ممارسات العدالة التصا ية و اهتا احملد ِّدة  •
 ا ية يف سياق العدالة اجلنائية بيق العدالة التصتوضيك  يفية تط •
 زاع أو اجلرمية تطبيق املعارف اخلادة ابلعدالة التصا ية يف خمتلف حا ت الن •
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 املسائل الرئيسية
 املصطلحات األساسية 

 
اس           ية   تعر ِّف "العدالة لكبت يف أمواع برامج العدالة التص           ا ية يف مجيع أفاء العاد، فألن املبادئ األس           ماراً للتنوع ا

لتص       ا ية وعملياهتا ومتائجها. ويُقص       د بتعبت "برانمج العدالة التص       ا ية"، بل تقد ِّم تعاريف تش       ديلية لربامج العدالة ا
 ة وي عل إىل حتقيق مواتج تصا ية. التصا ية" أيُّ برانمج ي تخدم عمليات تصا ي

 من األفراد أو أعض     اء اجملتمع يش     ارك فيها الض     حية واجلاين، وعند ا قتض     اء أي  ويعين تعبت "العملية التص     ا ية" أي  عملية 
احمللي اآلخرين املتض  ررين من اجلرمية، مش  ار ًة مش  طة يف ت   وية امل   ائل النا    ة عن اجلرمية، وال  بص  فة عامة ل   اعدة من 

ر. وجيوز أن تتضمن الع  التشاور وإددار األحكام. مليات التصا ية منتدايت للوساطة واملصا ة و مي  ِّ
ل إلي  متيجة للعملية التص    ا ية. وتش    مل النواتج التص    ا ية ردوداً  ويُقص    د بتعبت "انتج تص    ا ي" ا تفاق الذي يُتود     

ا حتياجات وامل ؤوليات الفردية واجلماعية للطراف وبرامج، مثل التعويض ورد  ا قوق واخلدمة اجملتمعية، هبدف تلبية 
 ماج الضحية واجلاين يف اجملتمع.وإعادة امد

وتتوافر تعاريف خمتلفة للعدالة التص       ا ية يف األدبيات، مما جي        د الطائفة الواس       عة من الن ُُّهج اليت يتش       كل منها هذا 
مع بني النتائج والعمليات والقيم، م               تمد من  ري               توفر اجملال املتطور من  ا ت العدالة. واملثال التايل، الذي جي

 :(Christopher Marshall)مار ال 
  

تنطوي العدالة التصا ية علل عملية طوعية جيتمع لوجبها املعنيون  خصيًّا جبرمية أو مزاع أو مالمة ما، يف بي ة 
رين مدر بني، للحديث بصدق ع ما جرى وأثره علل حياهتم، وتوضيك آمنة وقائمة علل ا حرتام، بضور مي  ِّ

يتات إجيابية قعت، والبت علل فو مشرتك يف أفضل ال بل جلرب الضرر وإحداس تدامل ؤولية عن األضرار اليت و 
 لفائدة مجيع األطراف املعنية.

  
الر ي بني األطراف وي لط هذا التعريف الضوء علل العديد من خصائس العدالة التصا ية، وخادة دور ا وار ات 

 تل  ا وارات إىل األجابة علل األس لة األساسية الثالثة التالية:املتضررة يف حتقيق العدالة لعناها ا قيقي. وت عل 
 مااا حدس؟ •
 من املتضرر؟ •
  يف ميكن إعادة األمور إىل مصاهبا؟ •
 

، األحداس املاضية ألة األوىل ترتبط اب ديث عن ويرتبط ا وار التصا ي بت ل لني أحدمها منطقي واآلخر عاطفي. فامل
، أي التجربة ا اليةمن التفص     يل والص     راحة. وتر ز امل      ألة الثامية علل ن ي      تمع إلي  املش     ار ون وال  أب رب قدر يلزم أ
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األجراءات وا لتزامات  ، أيامل   تقبلالنتائج الض  ارة أو ا حتياجات ات امللب اة اليت ما زالت قائمة. وتتناول امل   ألة الثالثة 
 ما ميكن إدالح .املطلوبة، علل املديني القصت والطويل، ألدالح 

مفهوم العدالة التصوووواوية  اي ها : املوضوووووو األ  
  منشؤها 

 
ت   تكش   ف النميطة، قبل أن تتناول مفهوم العدالة التص  ا ية، الكيفية اليت ت   عل هبا مام العدالة اجلنائية التقليدية إىل 

 حتقيق العدالة. 

 نظام العدالة اجلنائية  العدالة القانونية
 

بة. وتص    ن ف بعض األعمال تقليدية أس    اس    ًا علل تطبيق القامون وتقييم الذمب وتطبيق العقو لة اجلنائية التر ز مام العدا
بود         فها جرائم ألجا تُعترب جرائم ض         د اجملتمع  كل، ولي  فقط ض         د فرادى الض         حااي. فهي تُعترب خمالفات عامة 

ابًة عن اجملتمع  كل. واالبًا ما تر ز تدابت تصدي ولي ت خادة، وتبعًا لذل  فألن مام العدالة اجلنائية تتصدي هلا مي
ة علل العقاص والردع والشجب والقصا  وسالمة اجملتمع فيما يتعلق ابمتها ات القامون، وهي العدالة التقليدية للجرمي

ف اعتب  ارات يتعني علل احملكم  ة أن توازن بينه  ا يف عملي  ة إد               دار األحك  ام. بي  د أن من اجل  دير ابل  ذ ر أن األه  دا
اض     ية. فعلل س     بيل املثال، تتج       د التأهيلية، وخص     ود     ًا يف حالة األطفال، قد ا ت      بت أمهية علل مدى العقود امل

جراءات الر ية واس   تخدام التدابت ، اليت تر ز علل تفادي اللجوء إىل األاتفاقية حقوق الطفلأهداف إعادة التأهيل يف 
 ((.١) ٤٠ ((، وعلل إعادة امدماج الطفل )املادة( )ص3) ٤٠ديلة، عند ا قتضاء )املادة الب

ومتثل العقوبة الطريقة الرئي ية اليت يُدين هبا اجملتمع أي عمل إجرامي بودف  امتها ًا للقواعد املشرت ة اليت يعتمد عليها 
ملعنوي الناجم ن  دة العقوبة متناسبة مع خطورة الفعل املرتَكب لا يؤدي إىل تصحيك اخللل ااجملتمع. ويُقصد أن تكو 

عن اجلرمي   ة. وألن العقوب   ة ترتبط أل    اق األد أو ا رم   ان من بعض ا رايت، وهو م   ا جي   ب تطبيق     علل فو دقيق 
ية الذاتية. فينبدي للعقاص،  ي يُعترب وعادل، فألن إجراءات العدالة اجلنائية تت               م لجموعة من الض              ماانت القاموم

 ة األخالقية ومتناسبًا مع خطورة اجلرمية علل حد سواء. عادً ، أن يكون م تَحقًّا من الناحي
ويف العقود األختة، تض   منت اجلهود املبذولة لتعزيز دور الض   حااي يف األجراءات اجلنائية اس   تحداس آليات خمتلفة يبل ِّ  

(. ويف حني أن هذه اآلليات 63، الص  فحة Erez, 1994كمة ابلض  رر الذي ت   بب اجلرم في  )الض  حااي من خالهلا احمل
تتيك  ختتلف، تبعًا للناام القاموين والتش       ريعات القائمة يف  ل بلد، فألن الدالب هو أن مام العدالة اجلنائية التقليدية  

ن دة ا حرتام والثقة يف العالقات. فقد تبني  أس     وى مطاق كدود  ي تنخرل األطراف املعنية يف حوار من أجل اس     تعا
الض    ماانت امل     تحَدثة من خالل األد    الحات اليت تر ز علل الض    حااي جزئية، مما يعين اس    تمرار ا حتمال أبن يعاين 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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الض         حااي من األيذاء ات املبا          ر من خالل إجراءات احملا م و/أو متيجة التدابت الرامية إىل تعزيز حقوق الض          حااي 
(Dignan, 2005 فعلل س  بيل املثال، د تتحقق تو .) قعات الض  حااي يف ا ا ت اليت أُمر فيها بدفع تعويض  ات للض  حااي

ية  ولكنها د ُتدفع، أو يف ا ا ت اليت   ي               هم فيها التعويض املايل علل فو ُيذ ر يف تلبية ا حتياجات النف               
لربيطاميا  ض     ا الض     حااي والش     هود ُأجريت يف اململكة املتحدةوالعاطفية للض     حااي. وأدهرت دراس     ة اس     تقص     ائية عن ر 

يف املائة فقط من  ٣٥العامل وأيرلندا الش        مالية كدودية تنفيذ حقوق الض        حااي، حيث أ         ارت إىل أن ما م         بت  
 ٢٠ن (. وتشت متائج الدراسة ا ستقصائية ااهتا إىل أWood et al., 2015الضحااي أدلوا ببيان  خصي أمام احملكمة )
يف  ١٩م عن مدى إبالاهم أثناء األجراءات اجلنائية، وأعرص ما م        بت  يف املائة من الض       حااي أعربوا عن عدم رض       اه

(. ولالطالع علل مزي  د من Wood et al., 2015امل  ائ  ة من الض              ح  ااي عن ع  دم رض               اهم عن دائرة ا دع  اء امللكي  ة )
 العدالة.  إىلبشأن تي ُّر ودول الضحااي ١١املعلومات، امار النميطة 

 تلبية متطلبات العدالة
 

ُجُج التعامل مع اجلرمية ير ز علل كاولة جرب الضرر ا ادل من خالل متثل ججًا من قابل، فألن العدالة التصا ية يف امل
علنية إ           راك املتض          ررين. ويف عمليات العدالة التص          ا ية،   تُفهم اجلرمية علل أجا خمالفة قامومية تقتض          ي األدامة ال

ابأل      خا  ا قيقيني وابلعالقات وت      تدعي التعايف. ال  أن املعنيني فح      ب، وإ ا أيض     ًا علل أجا إد     ابة تلحق 
اب دس تتولد لديهم  موعة من ا حتياجات اجل       دية والعاطفية والنف       ية والروحية واملادية، و  بد من معاجلة تل  

يش              عروا أبن العدالة قد ملتعلقة ابلعدالة"، إاا ما أريد للمتض              ررين أن ا حتياجات، اليت يُطلق عليها "ا حتياجات ا
 أقيمت.

 الضحااي 
 

 ثتًا ما تكون ا حتياجات أ ثر  دة لدى الضحااي. ال  أن الوقوع هدفًا لعمل  رير أو امتهاك متعمد ما علل يد 
ًا ما يش      عر الض      حااي اب رتباك        خس آخر ميكن أن يكون ل  أثر عميق علل رفاه أي        خس وتقديره لذات . و ثت 

ل والدض     ب وعدم األمان. ويض     محل إح      اس     هم اب رية ب      بب مااهر اخلوف والقلق والدض     ب والذل وا س     تدال
اخل   ائر البدمية أو املادية اليت تعرض  وا هلا. وُلتمل أن فل ِّف أد اجلرم وا رى اجلاين ًثتًا مدمرًا    بب واملرارة، وأحيااًن ب
 حية ابلكامل. علل حياة الض

أوىل ماام العدالة اجلنائية اهتمامًا ض              عيفًا  حتياجات الض              حااي. ويعزى ال  إىل أن ومن الناحية التارفية، لطاملا 
الضحااي ياهرون بشكل عَرضي يف األجراءات القضائية ألن "الضحية" امل ماة يف معام مام العدالة اجلنائية ا ديثة 

ج هة هي لخالفة القامون ولي  إ اق الضرر املتضرر فعليًّا،  ما أن التهمة اجلنائية املو إ ا هي الدولة ولي ت الشخس 
يضطلعون يف العادة  ابلشخس. ويقتصر دور الطرف املتضرر علل تقدمي األدلة ميابًة عن ا دعاء بيث إن الضحااي  

د   يض  طر الض  حااي إىل ا ض  ور    خص  يًّا أثناء أبي دور يف العملية، عدا هذا الدور احملدود. ويف  ثت من األحيان، ق
حملا مة أد   اًل، ألن األجراءات اجلنائية لي    ت يف ا قيقة بش   أجم وإ ا بش   أن القامون. وبناًء علل ال ، عندما يتطلع ا

 يبة أمل.فألجم  ثتًا ما يصابون خب - وهو ما يقومون ب  ابلفطرة -الضحااي إىل احملا م  ي حتقق هلم موعًا من العدالة 
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 اجلناة 
 

باجة إىل أن ، و تعلقة ابلعدالة. فهم باجة إىل كا مة عادلة وإجراءات قامومية س              ليمةللجناة أيض              ًا احتياجاهتم امل
يتص    ا وا مع عواقب أفعاهلم وأن فض    عوا للم     اءلة عنها. وهم باجة إىل أن يُعرتف ألم     اميتهم اعرتافًا  اماًل، ولي  

 معاجلة إرثهم من الصدمة وا رمان واأليذاء.  ما ا أجم  ثتًا ما يكومون باجة إىل امل اعدة يففقط أبسوأ أفعاهلم،  م
لتاجون إىل فرد          ة جلرب الض          رر ب           بب اجلرمية اليت ارتكبوها وإىل أن يُقَبلوا مرة أخرى يف اجملتمع القائم علل احرتام 

 القامون. 
مة عادلة. ولكن ة احتياجات اجلناة، و  س   يما حاجتهم إىل كا ومن حيث املبدأ، لر  الناام القض   ائي علل معاجل

األهداف املهيمنة للناام، املتمثلة يف حتديد الذمب وتوزيع العقوبة،  ثتًا ما تطدل، يف املمارس               ة العملية، علل أي 
 كاولة ملعاجلة الواقع الكامل لتجربة اجلاين واحتياجات .

فراد اجملتمع اآلخرين لكل من الضحية والشر اء وأضًا علل األددقاء واألسر والزمالء و ثتًا ما يكون ملا حدس ًثته أي
 Handbook on)دليل توفت العدالة للض    حااي واجلاين. )لالطالع علل مزيد من املعلومات بش    أن هذا املوض    وع، امار 

Justice for Victims بشأن تي ُّر  ١١مية )املكتب(، والنميطة ( الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين ابملخد ِّرات واجلر
ود    ول الض    حااي إىل العدالة(. وتت     ع رقعة الض    رر لتم  حياهتم بطرائق متنوعة. ومع أن الناام القض    ائي يهدف إىل 
التص       رف ميابة عن مص       اال اجملتمع  كل، إ  أم    يفعل         ي ًا يُذ ر أل        راك أفراد ال  اجملتمع يف معاجلة أس       باص 

 ك الذي أدى إىل تل  الفوضل.وعواقب ال لو 

 اجات يف جما  العدالةنطاق االحتي
 

د طائفة معقدة من ا حتياجات يف  ال العدالة لل         خا  املعنيني، وهي احتياجات جيد  من هنا فألن أثر اجلرمية يوجِّ
م التقليدي ات معين ماام العدالة التقليدية د    عوبة يف الوفاء هبا علل النحو املناس    ب. ولي  املقص    ود من هذا أن الناا

ا حتياجات. فالض  حااي  ثتًا ما يكومون باجة،  ي يش  عروا أبن العدالة تنطبق حقًّا، إىل أن يش  عر املعتدي ابملرة بتل  
عليهم أبملهم، وجييب علل أس             لتهم، ويطم نهم علل س            المتهم، ويؤ د هلم  رامتهم. ويف املقابل، لتاج اجلناة إىل أن 

إىل مدمهم، ويقبلوا اعتذارهم، وأن مينحوهم الفرد   ة لتص   حيك  ر األم    امية لتص   رفاهتم، وي    تمعوايكش   ف الض   حااي اآلا
األوض      اع من جديد. وبعبارة أخرى، فألن الطرفني  ليهما مي         لفاتيك مهمة من أجل إد      الح اآلخر. ولكل منهما 

 ة دحية.دور يف تلبية حاجة اآلخر إىل العدالة ويف حتويل العالقة بينهما إىل عالق
دالة التص     ا ية متتاز خبص     ود     ية، فهي  مع املتض     ررين من خمالفة ما ألارا  ت      مية اخلطأ ومن هذا املناور، فألن الع

املقرَتف، وودف ما أفضل إلي  من احتياجات، وحتديد ا لتزامات امل تجدة، والبت معًا يف أفضل ال بل جلرب الضرر 
 وللمجتمع  كل.ية ابلن بة إىل األفراد املعنيني ومنع تكراره. وهذه هي األمور األ ثر أمه
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 ما هي العدالة التصاوية؟ 
 

  يف ميكن استيعاص مفهوم العدالة التصا ية، وما هي القيم واملبادئ األساسية الكامنة يف دميم هذا النهج؟ 
املقام زاع، مع الرت يز يف الالم أو النتشت العدالة التصا ية إىل طريقة للتصدي للجرمية، أو لدتها من أمواع املخالفة أو 

األول علل إدالح الضرر الناجم عن الفعل ات املشروع واستعادة رفاه مجيع املعنيني قدر األمكان. وهي   د مارية 
لعدالة أ ثر عالئقية للعدالة ألجا تؤ د علل استعادة ا حرتام وامل اواة والكرامة للعالقات املتضررة ابملخالفة. وُت م ل ا

ا تود ِّف العمليات التص   ا ية، اليت ت    تعيد القدرة علل التص   رف وامللكية والقدرة علل اختاا التص   ا ية هبذا ا س   م ألج
القرار لدى املتضررين بشكل مبا ر من ا دس الضار، وهم الضحااي واجلناة ومؤيديهما واجملتمع األوسع مطاقاً. وبدً  

 ي هتدف إىل إ راك املعنيني املبا رين يف جرب الضرر.لدولة أو املهنيني القاموميني، فهمن إحالة  امل امل ؤولية إىل ا

توافقية الوإض  افًة إىل ال ، فألن العدالة التص  ا ية ت   رت   د ابلقيم التص  ا ية، أي تل  اليت ترجك األجراءات التعاومية و 
(. Robins, 2009التقليدية )اءات العدالة اجلنائية علل األ      كال ا حتكامية وا ختص     امية اليت االبًا ما تت      م هبا إجر 

ال  أم  عندما يُدعل من ت      ببوا يف الض     رر إىل ا عرتاف الص     ادق لا اقرتفوه من خمالفة، وا س     تماع ابحرتام إىل من 
ذت علل طريق اس        تعادة  تض        رروا ب         ببهم، والوفاء بواجبهم ألعادة األمور إىل مص        اهبا، تكون خطوات مهمة قد اختُّ

ت مجيع األطراف. وعالوة علل ال ، فألن العدالة التص    ا ية ت     تند أيض    ًا إىل النارية العالئقية الكرامة وتلبية احتياجا
، اليت ت    تند إىل الطابع العالئقي للبش   ر ولفهم للذات ابعتبارها تتش   كل يف العالقات مع اآلخرين ومن خالل الن    وية

الئقي، ابعتبارها الضرر الذي يلحق ابألفراد يف من مناور ع ول املخالفة(. وهي تتناLlewellyn, 2012تل  العالقات )
 العالقات مع اآلخرين ويف الصالت القائمة فيما بينهم.

ويتض      من تعريف العدالة التص      ا ية الوارد يف املص      طلحات الرئي       ية هلذه النميطة  موعة من القيم األس      اس      ية، مثل 
"اجلرب" واهتمام  ي               ودها ا حرتام" والتزام إجيا  ب"، وإجياد بي ة "آمنة و املش              ار ة "الطوعية"، وا ديث "الص              ادق

"إيض اح امل  ؤولية عن األض رار". و  تض م هذه القائمة مجيع القيم األس اس ية، ولكنها ت  لط الض وء علل مدى أمهية  ب
 القيم العالئقية للعملية التصا ية. 
رء األجرام اجلنائي، واته من أ      كال الالم، (. وي      تش     عر املZehr and Gobar, 2003ويكت      ي ا حرتام أمهية ابلدة )

ميكن   تصرف قائم علل عدم ا حرتام أساساً، أي عدم إيالء قيمة لكرامة املرء وحقوق  وهويت  ومشاعره املتأدلة. و 
عاَمل ابلطريقة اليت تص      حيك عدم ا حرتام إ  اب حرتام وا عرتاف الواض      ك من اجلاين أبن الض      حية   ي       تحق أن ي

مل هبا، وأبن حقوق  ومشاعره ومصا     تقل أمهية عن حقوق اجلاين ومشاعره ومصا  . وتقد ِّم العدالة التصا ية عو 
 .Chan, 2013, pرؤية بديلة للعدالة اجلنائية، وتض    ع مص    اال ض    حااي اجلرمية يف املكان الذي ت     تحق  يف القلب منها )

19.) 
ض   حااي أمر ابل  األمهية، فألن امل    اءلة تعين أيض   ًا حتمل املرء امل    ؤولية يب الاف ابلض   رر الذي يص   ويف حني أن ا عرت 

(. وعندما ُلم ِّل ماام العدالة اجلنائية أحد األ   خا  امل   ؤولية عن أمر Zehr and Gobar, 2003عن عواقب تص  رفات  )
ش        خس يقبل نار عما إاا  ان ال  الما، فهو يتأ د من ميل ال  الش        خس العقاص الذي ي         تحق ، بص        رف ال

امل    ؤولية الش   خص   ية عما حدس. أما يف العدالة التص   ا ية، فيكون للم    اءلة طابع أ ثر تش   ددًا بكثت، فهي تتطلب 
ثالثة أ ياء من اجلناة، وهي: قبول اللوم الشخصي عن إ اق الضرر؛ وتوافر ا ستعداد لالطالع املبا ر علل عواقب 
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مل       ؤولية الفعلية عن القيام بكل ما هو م       تطاع ألعادة األمور إىل املتض      ررين؛ وا ض      طالع ابتص      رفاهتم علل حياة 
 (.Zehr and Gobar, 2003مصاهبا )

 منشأ العدالة التصاوية  تطورها 
 

 إن الطابع ا واري والتعويض   ي للعدالة التص   ا ية لي  فريداً من موع ، ال  أن هناك قيمًا وعمليات مماثلة تتج    د يف
(، أم  قبل دهور الدولة Howard Zehrلية. ويرى أحد رواد العدالة التص      ا ية، وهو هوارد زير )العديد من الثقافات احمل

القومية،  ان يُنار إىل املخالفة أس    اس    ًا يف ال     ياق الش    خص    ي ولي  القاموين. و ان ال  العص    ر القائم علل العدالة 
التعويض        ي. ويف جاية املطاف، اس        ُتعيض عن   ان يت         م عمومًا بطابع اجملتمعية يت         م بكوم  أقل منهجية بكثت، و 

ال   مات الش  خص  ية والعرفية والتفاوض  ية للعدالة اجملتمعية بناام للعدالة القامومية يدلب علي  الطابع املؤس     ي واملر زي، 
 (.Zehr, 1990ت )وابتت الدولة،   اجملتمعات احمللية، هي امل ؤولية عن إمفاا ماام من القوامني والعقواب

ملقابل،  امت معام التقاليد احمللية تنار إىل املخالفات من مناور  تمعي أس     اس     ًا ولي  من مناور قاموين. وقد ويف ا
أوجد هذا م   ؤولية مجاعية للتص  دي للض  رار النامجة عن املخالفات لا ينطوي علل    بكة أوس  ع بكثت من العالقات 

التقاليد علل التطور ا ديث للعدالة التصا ية، علل النحو املبني ل واء. وقد أث رت هذه احمليطة ابجلاين والضحية علل ا
يف ديباجة املبادئ األس     اس     ية: ت      تند العدالة التص     ا ية "يف  ثت من األحيان إىل أ      كال تقليدية وكلية من العدالة 

س  تعمار األورو  مَتَث َل يف ألض  رار اليت ارتكبها ا تَعترب اجلرمية ض  ارة ابلنام من حيث األس  ام". ويُعتقد أن أحد أ   د ا
ا س   تعاض   ة عن اآلليات احمللية للتنايم وا متماء ا جتماعيني بناام قائم علل القامون و ر دط لل    يطرة والق    ر علل يد 

 الدولة. 
العدالة لية، عندما دهرت برامج وتطو ر املفهوم ا ديث للعدالة التصا ية يف سبعينيات القرن العشرين يف أمريكا الشما

، مجع اثنان من مراقيب ال       لوك يف  يتش      نر بكندا الض      حااي واجلناة يف قض      ية ١٩٧٤التص      ا ية ألول مرة. ففي عام 
ختريب للتعامل مبا رة مع املخالفة ومناقشة سبل جرب الضرر. وأدت هذه التجربة الناجحة إىل إمشاء برانمج املصا ة 

قدمت األهلام الذي أدى إىل  ما أجا ( امل               يحية،  Mennoniteينوانتية )ة حتت رعاية اللجنة املبني الض              حااي واجلنا
ابتكارات أخرى يف أمريكا الش          مالية وخارجها. ومع  و الربانمج وتطوره علل مدى العقود التالية، ول د  واجًا جديدًا 

 دالة التصا ية". للتفكت بشأن اجلرمية أدبك يُعرف يف جاية املطاف ابسم "الع
ويف مف  الوقت تقريبًا الذي  ان يش        هد تطور العدالة التص        ا ية يف أمريكا الش        مالية،  امت تطورات مماثلة تقع يف 

(، وهو خبت يف علم األجرام من النرويج وأحد ممثلي حر ة مناد   رة إبطال Nils Christieأورواب. فقد عرب  ميلز  ري    يت )
تق  اده لنا  ام الع  دال  ة اجلن  ائي  ة يف مق  ال    املعنون "الص              راع  ات  ممتلك  ات" مش  ال أورواب، عن اماألجراءات العق  ابي  ة يف 

"(Conflicts as property( )"واعترب أن مفهوم اجلرمي ة ينار إلي    مفهوم  ري دي وينبدي أن ينار إلي   ب  دً  ١٩٧٧ .)
ا متلُّكي ًّ من ال   ابعتب اره مزاع ات بني أ               خ ا  حقيقيني. وعالوة علل ال  ، ف ألن لل ا يف مزاع اهتم. أم ا م ا ن ام حق ًّ

تكشف عن  عملية العدالة اجلنائية فهو أن اخلرباء القاموميني ي تأثرون هبذه النزاعات ويبعدوجا عن األطراف اليت تنتمي 
 إليها تل  النزاعات، مما لرم الضحااي واجلناة من ا ق يف املشار ة يف حل قضيتهم.
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ية   تليب احتياجات الض     حااي واجلناة واجملتمع احمللي األوس     ع مطاقاً؛ لعدالة اجلنائية التقليدويرى  ري      يت أن عمليات ا
أفضل.  ولذل  ينبدي متكني املعنيني  خصيًّا بقضية ما من امتالك زمام مزاعاهتم الشخصية لتلبية احتياجاهتم علل فو

دهور  ( يفHerman Bianchiو Louk Hulsmanثل يت واته من الباحثني )موقد س        اهم هذا التفكت األبطايل لكري         
مارية العدالة التص         ا ية وأث ر يف تطورها، و  س         يما يف البلدان الواقعة يف مشال أورواب ووس         طها )مثل فنلندا والنرويج 

 والنم ا(. 
س    يما ًثت حر ة  ل العدالة اجلنائية، و وتزامن دهور العدالة التص    ا ية أيض    ًا مع إد    الحات وابتكارات أخرى يف  ا

لض        حااي واحملاو ت الرامية إىل تعزيز دور الض        حااي يف األجراءات اجلنائية )ُتدَرم العدالة من أجل الض        حااي حقوق ا
دالة (. وتؤث ِّر الن ُُّهج التحويلية والتأهيلية يف إد  دار األحكام هي أيض  ًا علل تطور الع١١لزيد من التفص  يل يف النميطة 

عتماد أحكام تش  ريعية من أجل تقدمي خدمات العدالة التص  ا ية، و  ، يف بعض ا ا ت، إىل االتص  ا ية وقد أفض  ت
 سيما لفائدة األطفال املخالفني للقامون. 

فال وقد أعقب إد  الُح الناام القض  ائي للش  باص يف أوتياروا )وهو اس  م "ميوزيلندا" يف اللدة املاورية( اعتماَد قامون األط
ألدالح أحيااًن ابعتباره كاولة مقصودة  ستعادة األساليب العرفية . وي اء فهم ال  ا١٩٨٩م والشباص وُأسرهم لعا

املاورية يف التعامل مع النزاع األس       ري أو الَقَبلي. ومع ال ، فقد  ان الوعي ابألثر املدمر لنام العدالة والرفاه األوروبية 
ة بقضاء الشباص، اليت تت م بكوجا فر الزخم للتدابت اخلاد، بصفة خادة، هو الذي و ال ائدة علل األطفال املاوريني

أ ثر تشار ية واعتماداً علل األسرة، وأ ثر توافقًا مع القيم احمللية. وأدت هذه الردود إىل و دة  ال  مداو ت الصلك 
نائية يف ميوزيلندا ويف ل مطاق ماام العدالة اجلاألس      رية، وهي ابتكار اض      طلع بدور مهم يف تعزيز العدالة التص      ا ية عل

أجزاء أخرى من العاد. )لالطالع علل حتليل لتأثت  ال  مداو ت الص        لك األس        رية يف ايلند، علل س        بيل املثال، 
 (. Roujanavong, 2005امار: 

ا ت أخرى، املمارس    ات املتبعة يف  وُي     تفاد من العدالة التص    ا ية، إض    افًة إىل تطبيقها يف  ال العدالة اجلنائية، يف 
؛ Thorsborne, 2008؛ وSellman et al., 2013؛ وKarp and Schachter, 2018طفل؛ والبي ات التعليمية )مثل محاية ال

(؛ Daicoff, 2015)زاعات األسرية (؛ والنDekker and Breakey, 2016زاعات يف أما ن العمل )(؛ والنHopkins, 2004و
 Aertsen etزاع )علل س   بيل املثال، (؛ وبي ات ما بعد النGroh, 2003ء امل    نني )إيذا(؛ و Stark, 2016لبي ية )وامل    ائل ا

al., 2012؛ وValiñas and Vanspauwen, 2009زاع ما بعد امتهاء الن (. وقد اسُتعني ابلعدالة التصا ية أيضًا يف حا ت
 (. Braithwaite and Tamim, 2014 ة خبصو  استخدامها، اماريف ليبيا )لالطالع علل حتليل للدروم امل تفاد

يف  ال العدالة التصا ية يف أن قدراً  بتاً من الدراسات بشأن املمارسات التصا ية أحد أوج  القصور املهمة ويكمن 
بتل  ال ياقات. وبناًء علل م تمد من ال ياقات ال ائدة يف أورواب وأمريكا الشمالية، ويف أسرتاليا وميوزيلندا، ويتصل 

 ه   ذه البل   دان هي اليت  ثتًا م   ا تكون معروف   ة أ ثر من اته   ا. بي   د أن الب   احثني  ، ف   ألن الربامج املعمول هب   ا يفال   
يالحاون أيض     ًا أمهية تعزيز األباس املتعلقة ابملمارس     ات التص     ا ية اليت ت      تند إىل العمليات التص     ا ية التقليدية أو 

 ,Robins(، وأواندا )Park, 2010ش    ات بش    أن س    تاليون )ا يف ال  املناقل -( وأفريقيا Chan, 2013ا )العرفية يف آس    ي

، لالطالع علل Dzur, 2017و ذل  يف اب     تان )امار  -( Kilekamajenga, 2018زاميا املتحدة )(، ومجهورية تن2009
، علل مطاق برز مناد     ري العدالة التص     ا ية((. وقد عمل علي جوهر، وهو أحد أAli Goharمقابلة مع علي جوهر )

ألجراء حتو ت بناءة يف علل تكاملية العدالة التصا ية، وماام "جتاا" احمللي، وهو جج  تمعي  واسع لت ليط الضوء
مبادرات " ؛ واملوقع الش     بكي لZehr and Gohar, 2003؛ وDzur, 2017النزاع القائم يف حزام خبتون يف اب       تان )امار 

http://justpeaceint.org/
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"(. وتَبني  أن جلان الص  لك اجملتمعية يف أبوت أابد، اب    تان، اليت أثبتت أيض  ًا أن املمارس  ات التص  ا ية ال   الم العادل
 تكون أ ثر فعالية عندما تتش    كل ح     ب اخلص    ود    يات احمللية، توفر تدابت عدالة فعالة وتبدد التوترات اخلطتة داخل

 (. Niazi, 2009، اجملتمع احمللي )امار الفيلم
  

 اإلطار الد يل املتعلق ابلعدالة التصاوية
تعزيز تكت ي املبادئ األساسية، اليت توفر معايت وضماانت بشأن استخدام مبادرات العدالة التصا ية، أمهية  بتة يف 

ادئ األساسية، فألن  العدالة التصا ية هي تدبت تصدي العاملي. و ما يشد د علي  يف املب العدالة التصا ية علل الصعيد
للجرمية آخذ يف التطور ولرتم  رامة وم          اواة  ل           خس، ويبين التفاهم، ويعزز ا م          جام ا جتماعي من خالل 

 ية.عالج الضحااي واجلناة واجملتمعات احملل
، مبادئ العدل األس    اس    ية املتعلقة بض    حااي األجرام والتع     ف يف اس    تعمال ال     لطةوعالوة علل ال ، يش    دد إعالن 
، علل قيمة األجراءات ات الر ية لت        وية املنازعات لتعزيز املص       ا ة ٤٠/٣٤ قرارها الذي اعتمدت  اجلمعية العامة يف

ر ود   ول الض   حااي إىل  ١١واألمص   اف لفائدة الض   حااي )لالطالع علل مزيد من املعلومات، امار النميطة  بش   أن تي    ُّ
 العدالة(. 

قواعد امللزِّمة قاموانً، و  اتفاقية حقوق الطفلملتحدة مثل تص   ا ية أيض   ًا يف د   كوك أخرى للمم اوتتج    د قيم العدالة ال
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع ، و قض            اء األحداس )قواعد بكني(األمم املتحدة النمواجية الدميا ألدارة              ؤون 
للتدابت ات ا حتجازية )قواعد ، وقواعد األمم املتحدة الدميا النمواجية جنوح األحداس )مبادئ الراي  التوجيهية(

. وتشجع هذه قواعد األمم املتحدة ملعاملة ال جينات والتدابت ات ا حتجازية للمجرمات )قواعد ابمكوك(طو يو(، و 
ي لإلجرام، وعلل تعزيز ا س     تعاض     ة عن الص     كوك الدول األعض     اء علل تعزيز مش     ار ة اجملتمعات احمللية عند التص     د

 ات القضائية وا ستفادة من بدائل ال جن.األجراء
ويف إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصد ِّي 

ن الوطين والدويل ومش      ار ة اجلمهور، الذي للتحد ِّايت ا جتماعية وا قتص      ادية وتعزيز س      يادة القامون علل الص      عيدي
ا جتماعي من خالل  زاع، ُيشد د علل أمهية العدالة التصا ية يف ت وية الن٧٠/١٧٤مدت  اجلمعية العامة يف قرارها اعت

 )د((.  ١٠و )ي( ٥ ل جناء )املادانا وار وآليات املشار ة اجملتمعية، و ذل  يف  ال إعادة إدماج ا
الوائق التوجيهية اليت اعتمدها  ل  أورواب وا حتاد األورو  علل استخدام العدالة التصا ية. ومما  اب، تشجعويف أورو 

التود  ية ، اليت حلت كل التص  ا ية يف امل   ائل اجلنائيةبش  أن العدالة  ٨( ٢٠١٨تود  ية  ل  أورواب )ل  أمهية خاد  ة 
لتش     جيع علل إىل ا ٢٠١٨. وهتدف تود     ية  ل  أورواب لعام بش     أن الوس     اطة يف امل      ائل اجلنائية R (1999) 19رقم 

العدالة التص    ا ية يف إطار العدالة اجلنائية، وتقدم تفاد    يل عن معايت اس    تخدامها، وتش    جع برامج إمش    اء واس    تعمال 
فألن الوثيقة ترمي إىل اعتماد فهم أوس        ع مطاقًا علل املمارس        ة اآلمنة والفعالة والقائمة علل األدلة. وعالوة علل ال ، 

أيض  ًا إىل  ٢٠١٨ . وهتدف تود  ية عام١٩٩٩رمًة لا هو منص  و  علي  يف تود  ية عام للعدالة التص  ا ية ومبادئها مقا
قدمي معلومات أ ثر تفص    ياًل عن اس    تخدام العدالة التص    ا ية من جامب ال     جون ودوائر مراقبة س    لوك املفرج عنهم ت

http://justpeaceint.org/
http://justpeaceint.org/videosDramas.html
https://cms.unov.org/DocumentStorage/GetDocInOriginalFormat.drsx?DocID=78d9d91a-57fd-401a-8dbe-eefbe8d88ede
http://undocs.org/ar/٤٠/٣٤
http://undocs.org/ar/٤٠/٣٤
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://undocs.org/ar/A/RES/40/33
https://undocs.org/ar/A/RES/40/33
https://undocs.org/ar/A/RES/40/33
https://undocs.org/ar/A/RES/40/33
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx
https://undocs.org/ar/A%20/RES/65/229
http://undocs.org/ar/٧٠/١٧٤
http://undocs.org/ar/٧٠/١٧٤
https://rm.coe.int/cm-rec-2018-8-concerning-restorative-justice-in-criminal-matters-03-10/16808e3b08
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168062e02b
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168062e02b
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لعدالة اجلنائية يف مجيع أفاء لتعليق علل التود     ية(. وتتض     من التود     ية تر يزاً علل حتول أوس     ع مطاقًا يف  ال ا)امار ا
 أورواب فو َجج أ ثر تصا ية. 

ن حقوق ( يرس      ي املعايت الدميا بش      أ٢٠١٢) توجي  ا حتاد األورو  بش      أن حقوق الض      حاايوعالوة علل ال ، فألن 
يتهم، ويؤ د علل إمكاانت برامج العدالة التص       ا ية. وميكن أن يُعترب هذا الص         امللزِّم ض       حااي اجلرمية ودعمهم ومحا

ع ض           حااي اجلرمية يف الدول األعض           اء يف ا حتاد قامواًن والواجب النفاا معلمًا ابرزاً يف توفت ا ماية وامل            اعدة جلمي
للمجل  بش       أن وض       ع الض       حااي يف األجراءات اجلنائية،  JHA/2001/220ار األطاري األورو ،  ما أم  لل كل القر 

الذي يقتض      ي أن تض      ع الدول األعض      اء حكمًا تش      ريعيًّا فيما يتعلق ابلوس      اطة بني الض      حية واجلاين. ولذل  القرار 
عرتاف أبثر النواتج التص     ا ية يت  يف العديد من البلدان األوروبية للخذ ابلوس     اطة يف امل      ائل اجلزائية وا األطاري أمه

 ضمن األجراءات اجلنائية. 
" بش   أن القواعد األوروبية لل    جون الض   وء علل أمهية التص   اال والوس   اطة يف R (2006) 2وت    لط تود   ية  ل  أورواب "
من التود          ية(، و ذل  عند التعامل مع الش           كاوى  2-56اء وفيما بينهم )القاعدة ت           وية املنازعات مع ال           جن

 (.2-70طلبات املقدمة من ال جناء )القاعدة وال
، املتعلقة ابل   بل اجلديدة للتعامل R (2003) 20تود  ية  ل  أورواب رقم وفيما فس األطفال املخالفني للقامون، تش  ت 

املتعلقة ابلقواعد األوروبية بش              أن  R (2008) 11التود              ية مع األحداس اجلافني ودور قض              اء األحداس، و ذل  
، بص      فة خاد      ة، إىل اس      تخدام العدالة التص      ا ية وجرب األض       رار. تاألحداس اجلافني اخلاض      عني لعقوابت أو تداب

"، مثة تر يز علل اس       تخدام تدابت أ ثر ابتكاراً وفعالية عند التعامل مع اجلرائم اخلطتة R (2003) 20التود       ية رقم " ويف
تتض   من القواعد األوروبية (. و ٨والعنيفة، وُيش   ج ع علل اس   تخدام الوس   اطة ورد ا قوق وجرب األض   رار للض   حية )املادة 

رة أن تكون الوساطة واتها من التدابت التصا ية بشأن األحداس اجلافني اخلاضعني لعقوابت أو تدابت تودية بضرو 
(.  ما يؤ  د ١٢ ، املبدأ األس           اس           ي٢٠٠٠ ال  عند النطق اب كم )متاحة يف مجيع مراحل األجراء اجلنائي، لا يف

 يف -وخص    ود    ًا الوس    اطة والربامج التحويلية وال     بل البديلة  ل املنازعات  -ءات القض    ائية علل تعزيز بدائل األجرا
ي، يهدف علل الص      عيد األقليم(. و ٢٤، رقم ٢٠١٠) املبادئ التوجيهية جملل  أورواب بش      أن العدالة املالئمة للطفال

 التصا ية يف أمريكا الالتينية.  ( إىل تعزيز تنفيذ الن ُُّهج٢٠٠٩) إعالن ليما بشأن العدالة التصا ية للحداس
رجة ل الص     عيدين الدويل واألقليمي، من املهم أن يش     ار ابلدوإض     افًة إىل هذه التوجيهات، املوض     وعة إىل حد  بت عل

الواقع،  مف    ها إىل أن املمارس   ات التقليدية والش   عبية يف اجملتمعات احمللية  ثتًا ما ت    تند إىل العمليات التص   ا ية. ويف
العدالة اجملتمعية وآليات  الباحثون أن املمارس   ات التص   ا ية الفعالة تتطلب مزجيًا من املبادئ الش   عبية املهمة بش   أنيرى 

، خبص              و  أوان  دا؛ Robins, 2006ل املث  ال، أوس              ع مط  اق  ًا للع  دال  ة التقلي  دي  ة أو التص               ا ي  ة )امار، علل س              بي  
 (.زاميا املتحدة، خبصو  مجهورية تنKilekamajenga, 2018و

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029
https://pjp-eu.coe.int/documents/3983922/6970334/CMRec+(2006)+2+on+the+European+Prison+Rules.pdf/e0c900b9-92cd-4dbc-b23e-d662a94f3a96
https://pjp-eu.coe.int/documents/3983922/6970334/CMRec+(2006)+2+on+the+European+Prison+Rules.pdf/e0c900b9-92cd-4dbc-b23e-d662a94f3a96
https://pjp-eu.coe.int/documents/3983922/6970334/CMRec+(2006)+2+on+the+European+Prison+Rules.pdf/e0c900b9-92cd-4dbc-b23e-d662a94f3a96
https://www.unicef.org/tdad/councilofeuropejjrec08(1).pdf
https://www.unicef.org/tdad/councilofeuropejjrec08(1).pdf
https://www.unicef.org/tdad/councilofeuropejjrec08(1).pdf
https://www.unicef.org/tdad/councilofeuropejjrec08(1).pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804b2cf3
https://www.unicef.org/tdad/limadeclarationenglish(1).doc
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 اوفاظ على مبادئ ع ليات العدالة التصاوية 
 

للض    حااي واجلناة، مثل ا ق يف ا طالع بص    ورة وافية علل حقوقهم، وعلل  ةجوهريتوف ِّر املبادئ األس    اس    ية ض    ماانت 
ر يف ا ص    ول علل م     اعدة أحد األبوين أو  العملية التص    ا ية والنتائج اليت ميكن أن ترتتب علل قرارهم، وحق الُقص     

 (.١٣، املبدأ األساسي ٢٠٠٠الودي، وا ق يف عدم املشار ة يف عملية تصا ية )

و املنصو  علي  يف املبادئ األساس ية، ينبدي للعمليات التصا ية أن تكون م تندة دائمًا إىل املوافقة ا رة حوعلل الن
والطوعية للض             حية واجلاين علل ال              واء، وينبدي أن يتاح هلما خيار س             حب موافقتهما يف أي وقت أثناء العملية 

اين  دليل علل ا عرتاف ابلذمب يف األجراءات جل(. وينبدي أ   ُت          تخدم مش         ار ة ا٧، املبدأ األس         اس         ي ٢٠٠٠)
 (. ٨، املبدأ األساسي ٢٠٠٠(القامومية الالحقة 

(، ينبدي لنتائج العمليات التص       ا ية أن ختض       ع لإل        راف ٢٠٠٠) ١٥و ما يؤ  د علي  أيض       ًا يف املبدأ األس       اس       ي 
أن تكون هلا مف  وض  عية أي قرار أو  ل د هاوينبدي يف حا القض  ائي، أو أن ُتدَمج يف القرارات أو األحكام القض  ائية

حكم قض             ائي آخر. ويف ا ا ت اليت يتعذر فيها التود             ل إىل اتفاق بني األطراف يف حوار تص             ا ي، ينبدي أ   
(، وينبدي أ   يفض     ي التخلف عن ١٦، املبدأ األس     اس     ي ٢٠٠٠ُي      تخدم هذا األخفاق مطلقًا ملا في  ض     رر اجلاين )

 (. ١٧، املبدأ األساسي ٢٠٠٠حكم أ د يف األجراءات اجلنائية الالحقة )ًا إىل إددار يذ اتفاق مطلقتنف
رين واحرتام  رامة األطراف والوعي ابألمور الثقافية احمللية ) ، املبدآن ٢٠٠٠وتش  ت مبادئ رئي   ية أخرى إىل مزاهة املي    ِّ

 يع األطراف. عليها من مجمعقولة ومتفقاً (. وينبدي أن تكون ا لول متناسبة و ١٩و ١٨األساسيان 
وعالوًة علل ال ، تود   ي املبادئ األس   اس   ية أبن توض   ع مبادئ توجيهية ومعايت بش   أن اس   تخدام العدالة التص   ا ية، 
رين وتدريبهم، وإدارة العدالة التص   ا ية،  وأبن تتض   من أحكامًا بش   أن     رول األحالة ومعاجلة القض   ااي، ومهارات املي     ِّ

املعايت أمهيتها  (. ولتل ١٢، املبدأ األس    اس    ي ٢٠٠٠برامج العدالة التص    ا ية ) قة بكيفية عملال     لوك املتعلوقواعد 
 لضمان جودة املمارسات وتعزيز فر  الودول إىل اخلدمات اات الصلة.

 األحباث املتصلة برضا املشاركني
 

ة عن ارتفاع ت بثية متعددا،  ش            فت دراس            افيما يتعلق بتجارص املش            ار ني بعمليات العدالة التص            ا ية وموا ه
 Shapland et al., 2007; Umbreit et al., 2008; Strang et al., 2013; Bolivarم توايت الرضا بني الضحااي واجملرمني )

et al., 2015; Doak and O’Mahony, 2018; Hansen and Umbreit, 2018 .) 
د ت الرض        ا لدى الض        حااي واجلناة علل املتحدة إىل ارتفاع معالتص        ا ية يف اململكة وخلس تقييم لثالثة برامج للعدالة 
يف املائة من اجلناة رض       اهم البال  أو الكبت عن عمليات  ٨٠يف املائة من الض       حااي و ٨٥ال        واء: فقد أبدى ما م        بت  

تفاقات مواتج العدالة اع م توايت الرضا عن ا(. وأعرص املشار ون أيضاً عن ارتفShapland et al., 2007العدالة التصا ية )
 قد قدموا اعتذارهم. الذين  نوا عليهم يف املائة من الضحااي أبن  ٩٠التصا ية. فقد أفاد ما  موع  

 وأفاد الضحااي املشار ون يف  ال  مداو ت الصلك لا يلي:
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تشفت مكاجا. دوات املأخواة، وقد ا "سعدت حقًّا لا قال  اجلاين. فقد  ان دادقاً.  امت هناك بعض األ
 ف بذمب ".وقد اعرت 

            عرت أبن  ل  مداو ت الص           لك  ان مثمراً للداية، وقد وق ع اجلاين اتفاقًا بش           أن الوعي ابملخد ِّرات، "
وس  وف يكتب يل عن التقدم الذي لرزه،  ما أم  وافق علل إعادة املال الذي س  رق  بلول مي   ان/أبريل. أان 

دخلت إىل الدرفة ورأيت أم  ودديقت  تبكيان. إمين علي  يف الواقع عندما د أضرب ، لقد أ فقت  سعيد أبمين
 سعيد ابلنتائج  ريطة أ   ينكس عنها".

 و ان اجلناة هم أيضًا راضني عن أثر  ال  الصلك عليهم:
ع أن الوض   ع ود أ ن أعتقد يف الواق -"بص  راحة، لقد مض  ت األمور بش  كل ح   ن علل فو يدعو للدهش  ة 

ا ابلنار إىل ما قمت ب ".. ويف الواقع، لقد تعاسيكون  ذل   مل )الضحية( معي علل فو ح ن جدًّ
ا، بش     أن املش     ار ة، ولكن بعد أن بدأت يف ا س     رتخاء،       عرت ب       عادة  "لقد  نت قلقاً، بل ومذعورًا جدًّ

 أان -ا حققنا           ي ًا ما حقيقية لوجودي هناك ورؤية الش         خس الذي ت          ببت ل  يف متاعب.           عرت أبمن
 ".والضحية علل حد سواء

( أن ٢٠١٦وام جامًا مع النتائج الدولية املتود ل إليها، أدهرت الدراسة ا ستقصائية عن رضا الضحااي يف ميوزيلندا )
م ُلتمل يف املائة أفادوا أبج ٨١يف املائة من الضحااي  اموا راضني عن  ل  العدالة التصا ية الذي حضروه، وأن  ٨٤

رين املوجودين يف وضع مماثل. بل و شفت الدراسة ا ستقصائية عن م توايت رضا لعدالة التصا ية لآلخأن يودوا اب
يف  ٨٢يف املائة( مقارمًة ابملرتبطني با ت العنف ات األس         ري ) ٨٧أعلل لدى ض         حااي حا ت العنف األس         ري )

 ل  مداو ت الص     لك  الدراس     ة يعتقدون أن املائة من املش     ار ني يفيف  ٨١املائة(. وأ      ارت الدراس     ة أيض     ًا إىل أن 
يش        كل طريقة جيدة للتعامل مع اجلرمية املرتكبة ض        دهم، و ان ثالثة أرابع الض        حااي قادرين علل بيان طريقة واحدة 

 عروا ابألمان أثناء  يف املائة( أبجم ٩١علل األقل عادت هبا العدالة التصا ية ابلفائدة عليهم. وأفاد معام الضحااي )
 ة.  ل  العدالة التصا ي

ا ض     طراابت النف      ية و ش     فت األباس  ذل  أن العدالة التص     ا ية ت      هم يف اففا  م      توايت اخلوف وأعرا  
بني الض        حااي، وأن الض        حااي يكومون أقل رابة يف ا متقام بعد مش        ار تهم يف العملية التص        ا ية  الالحقة للص        دمة

(Sherman et al., 2015 .) 

 ية على معا دة اإلجرام لة التصاوأثر العدا
 

إض         افًة إىل األباس املش         ار إليها أعاله، بينت دراس         ات متعددة أن العدالة التص         ا ية ت          هم يف ا د من معاودة 
؛ Shapland et al., 2008؛ وBonta et al., 2008؛ وSherman and Strang, 2007يف أوس                ال اجلن   اة )مث   ل  األجرام

 (. Sherman et al., 2015؛ وSherman et al., 2013و
(، لدى تقييمهم ثالثة برامج للعدالة التص      ا ية يف إمكلرتا وويلز، Shapland et al., 2008د        ابالمد وآخرون )وقد وج

أن اجلناة املش           ار ني يف برامج العدالة التص           ا ية ارتكبوا عدداً أقل بكثت من اجلرائم يف العامني التاليني مقارمة ابجلناة 
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تت         ببوا في ،  جلناة يف  ل  مداو ت الص        لك، مثل إدراك الض        رر الذي موعة املراقبة. وقد  ان لتجارص ا ض        من
 الالحق.  واملشار ة النشطة يف العملية، والتوادل مع الضحااي، أثر  بت علل خفض م توى النشال األجرامي

ا ي  ة ألجرام فيم  ا فس ح  ا ت الع  دال  ة التص               ويف التحلي  ل ال  ذي أجرت    وزارة الع  دل يف ميوزيلن  دا بش               أن مع  اودة ا
، أ              ت إىل أن معدل معاودة األجرام لدى اجلناة البالدني املش             ار ني يف العدالة التص             ا ية ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفرتة
يف املائة مما هو علي  لدى اجلناة املماثلني، علل مدى األ       هر ا ثين عش      ر التالية، وأقل بن       بة  ١٥أقل بن       بة   ان
(. وخلص          ت الدراس          ة إىل أن معد ت ٢٠١٦عدل يف ميوزيلندا، ملائة علل مدى ثالس س          نوات )وزارة اليف ا 7.5

 معاودة األجرام تراجعت علل مطاق خمتلف أمواع اجلرائم، لا فيها اجلرائم العنيفة وتل  املتصلة ابملمتلكات. 

حملة عامة عن ع ليات العدالة : املوضوووووووووووو ال اي
 التصاوية 

 
لية مرمة ومراعية للثقافات، ولي          ت بران ًا ابتًا أو موحداً، تناقش فيها األطراف علل فو بن اء تص         ا ية عمالعدالة ال

 يفية إحداس التديت. واملرومة ومراعاة التباينات اثنان من أهداف العملية التص              ا ية، علل النحو املبني يف املبادئ 
 . (٩األساسي ، الديباجة واملبدأ ٢٠٠٠األساسية )

وقد برزت عدة  ااج تطبيقية للعدالة التص           ا ية منذ إمش           ائها. وفتلف موع النمااج ومض           موجا ابختالف املناطق 
 والو ايت القضائية، لا جي د سياقاهتا القامومية وا جتماعية ال ياسية والثقافية. 

، لالطالع علل Zehr et al., 2015ل، س      بيل املثاوميكن تص      نيف برامج العدالة التص      ا ية بطرائق عديدة )امار، علل 
النمااج(. ويتحدس البعض عن س       ل        لة مود       ولة من األمكاانت التص       ا ية، ترتاوح بني "التص       اال الكلي" خمتلف 

و"التص     اال اجلزئي". ويتوقف هذا علل  ات عدة، مثل م      توى مش     ار ة املتض     ررين يف العملية التص     ا ية، أو درجة 
 تائج اليت حققتها العمليات. ية، أو النقدم  العملامل اءلة الذي ت

وميكن متييز  ااج العدالة التص              ا ية التالية، املنطبقة أس              اس              ًا علل األطفال والكبار علل ال               واء، يف س              ياق 
 اجلنائية. العدالة

 الوساطة بني الضحية  اجلاي 
 

أو  ل  التفاو  بني الضحية  ة واجلاين،بني الضحي املعروفة أيضًا ابسم ا وار -دهرت الوساطة بني الضحية واجلاين 
يف س    بعينيات القرن العش    رين، وهي أحد  ااج العدالة التص    ا ية  -واجلاين، أو برانمج املص    ا ة بني الض    حية واجلاين 

 Dünkelاب، األ ثر اس  تخدامًا يف ماام العدالة اجلنائية )امار، علل س  بيل املثال، الوس  اطة بني الض  حية واجلاين يف أورو 
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et al., 2015 ومن املهم األ ارة إىل أن هذه املمارسة التصا ية، رام ت ميتها الوساطة بني الضحية واجلاين، ختتلف .)
 عن الوساطة يف  ا ت أخرى، مثل الوساطة املدمية والتجارية.

ره طرف ا ثت اجلرمية ملناقش    ة ًلث مدر ص والوس    اطة بني الض    حية واجلاين عبارة عن اجتماع بني الض    حية واجلاين يي      ِّ
ر  وال      عي إىل إجياد س     بيل  ل امل      ألة. وتبدأ عملية الوس     اطة بني الض     حية واجلاين لجال  منفص     لة يعقدها املي       ِّ
رون( مع الض    حية واجلاين لتقييم مدى مالءمة ا الة والتأ د من اس    تعداد اجلاين لتحمل امل     ؤولية عن الض    رر.  )املي      ِّ

مش  رتك ميكن للطرفني خالل  األعراص عن مش  اعرمها وس  رد قص  تهما وا ديث عن  هيدية حوارقاءات التمويلي تل  الل
 يفية معاجلة الض        رر. وجيوز لكال الطرفني اس        تدعاء داعميهما إىل عملية ا وار. و ثتًا ما تتض        من ا تفاقات تقدمي 

دمات إىل الض        حية. و ثتًا ما وتقدمي اخل ورد ا قوقا عتذار والتعويض عن األض        رار املادية أو ات املادية ا اد        لة 
تكون هناك ترتيبات علل س  بيل املتابعة لرد  د مدى وفاء اجلاين اب تفاقات. ويف معام األحيان، تش  مل الوس  اطة بني 
الض   حية واجلاين لقاءات مبا    رة، وإن أمكن  ذل  عقد اجتماعات ات مبا    رة، وهو ما يكون عادًة بناًء علل طلب 

 ضحية. ال

 مدا الت الصلحلس جما
 

علل الرام من أن  ال  مداو ت الص  لك اس  ُتخدمت للمرة األوىل يف س  ياق قض  اء األحداس أس  اس  اً، فهي ُت   تخدم 
اآلن علل مطاق واس       ع يف ا ا ت اليت تنطوي علل جناة ابلدني. و ال  مداو ت الص       لك عبارة عن عملية تنطوي 

حية، وميكن أن تشمل أفراد األسرة واألددقاء وممثلي اجملتمعات جلاين والضلي   رد اعلل دائرة أوسع من املشار ني و 
احمللية. وعالوة علل ال ، فألن أهداف  ال  مداو ت الص          لك  ثتًا ما تكون أوس          ع مطاقاً. فألض          افًة إىل أهداف 

اك أثر اين من إدر متكني اجل الوس     اطة بني الض     حية واجلاين، ت      عل  ال  مداو ت الص     لك أيض     ًا إىل حتقيق ما يلي:
اجلرم الذي ارتكب  علل الضحااي وُأسرهم، و ذل  علل أسرة اجلاين وأددقائ ، وتقدمي فردة جلميع األطراف  ستعادة 

 العالقات. 
، يف  ايْل قض    اء 1989وُت     تخدم  ال  مداو ت الص    لك األس    رية، اليت اس    ُتحدثت ألول مرة يف ميوزيلندا يف عام 

لق بقض   اء الش   باص، تش   مل هذه العملية اجلاين الش   اص واألس   رة والش   رطة والض   حااي وفيما يتع اية الطفل.الش   باص ومح
والش     خص     يات الداعمة. وت      مك  ال  مداو ت الص     لك ألس     رة الش     اص، و ذل  للض     حية ومؤيديهما، ابملش     ار ة 

   بنشال يف عملية دنع القرار.
 ندا( م ا : جمالس مدا الت الصلح األسرية يف أ تيار ا )نيوزيل

، ا       رتعت ميوزيلن      دا ق      امون األطف      ال والش      باص وأُس      رهم؛ وأعي      د  حق      اً ت       مية الق      امون ١٩٨٩يف ع      ام 
. و       ان ١٩٨٩، أو ق      امون رف      اه األطف      ال والش      باص لع      ام ١٩٨٩ليص      بك ق      امون أورامد      ا ام      اريكي لع      ام 

ض       ني للخط       ر، و   الطريق       ة ال       يت تع       اا هب       ا الدول       ة احتياج       ات الش       باص املعر الق       امون إي       ذاانً بطف       رة يف
يتهم. وأدى ع     دم الرض     ا ع     ن طريق     ة تواد     ل ا كوم     ة م     ع س     يما يف       ال قض     اء الش     باص ورع     ايتهم ومح     ا

امل      اوري )الش      عب األد      لي يف أوتي      اروا( ومتث      يلهم املف      رل يف ما      ام قض      اء الش      باص ورف      اههم إىل إد      الح 
د إىل رس      م ا        اه جدي       د (. وس       عل الق      امون اجلدي       Kingi et al., 2008بقض      اء الش       باص )الق      امون اخل       ا  

 يف سياسة قضاء الشباص، استنادًا إىل بعض املبادئ التوجيهية الواضحة، علل النحو التايل:
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  ضرورة أن يُلتم  يف أي قرار يتعلق ابلطفل مشار ة وموافقة األسرة األوسع مطاقاً. •
  ضرورة تدليب حقوق الطفل ومصا  .  •
  ة اجلرمية اليت ارتكبوها. ضرورة أخذ رأي األطفال بشأن  يفية معاجل •
  ضرورة منك الضحااي دوراً يف عملية الت وية، إاا اختاروا املشار ة.  •
األطراف املتض    ررة يف ض    رورة أن رض فر  العقوابت اجلنائية يف مرتبة الية لعملية جُيَمع لقتض    اها مجيع  •

  إطار  ل  ملداو ت الصلك األسرية ألجياد ا لول عن طريق ا وار.
وميي ِّز النهج اجلديد بوض           وح بني احتياجات الرعاية واحتياجات العدالة. ويف إطار معاجلة احتياجات العدالة 

لل إجياد ا لول وتعاا اخلاد             ة ابألطفال،   بد من إعطاء األفض             لية للممارس             ات التعاومية اليت تر ز ع
 األسباص اجلذرية لل لوك.

رار حتميلهم امل               ؤولي  ة عن اجلرائم اليت أو ا حتج  از، مع اس              تماألطف  ال عن احملكم  ة  إبع  ادوتتمث  ل آلي  ة 
ارتكبوها، يف  ل  مداو ت الص     لك األس     ري، وهو اجتماع ألفراد األس     رة، لن فيهم الش     باص، إىل جامب 

ت ملعاجلة اختص       اد       يني عاملني يف  ال العدالة والرعاية ا جتماعية. ويكون اجملل  مكل فًا بوض       ع تود       يا
وجيب أن يراعي أيض        ًا احتياجات الض        حااي، الذين توج   إليهم الدعوة  لطفل علل فو ًهيلي.احتياجات ا

 ض     ور اجملل ، وإن  ان القص     د األد     لي من هذا التدبت هو تبديد أي       واال قد تنتاص اجلمهور بش     أن 
لع بدور قاموين  ت الص   لك األس   ري يض   طات    ام العملية ابلت    اهل املفرل. ويعقد اجمللَ  من    قو جملل  مداو 

يف هذه العملية. ويف الواقع، فألن الدولة تفو ِّ ، من خالل هذه اآللية، جزءاً من س     لطتها يف د     نع  م      تقل
 القرار فيما يتعلق ابجلاين ولجتمع الرعاية احمليط مبا رًة ابجلاين.

 يزه علل دور املاورية، وخص   ود   ًا تر وقد اس   تمد  ل  مداو ت الص   لك األس   ري بعض عناد   ره من التقاليد 
عة. ات أن املاوريني أمف      هم د يكوموا الطرف الذي د     مم ،  ما أم    يهدف إىل اس     تعادة األس     رة  املوس      

العمليات العرفية. فهو يقدم ابألحرى وس      يلة قامومية ملش      ار ة املاوريني يف تلبية احتياجات أطفاهلم. وتش      مل 
 سري ما يلي: ل  مداو ت الصلك األاملبادئ األساسية لعملية  

 معاجلة العواقب الضارة لإلجرام؛  )أ( 
 إاحة الفردة للضحااي للمشار ة يف إجراءات العدالة؛ )ص( 
 الت ليم ابلدور الذي تضطلع ب   تمعات الرعاية األوسع يف عملية الت وية؛  )ج( 
 اللجوء إىل اختاا القرارات علل أسام توافق اآلراء؛  )د( 
 (.Kingi et al., 2008عيد احمللي )ة دمج اجلناة علل الصالعمل علل إعاد ()ه 
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 ع ليات اجملالس العرفية الدائرية
 

علل طائفة أوس     ع من املش     ار ني يف عملية د     نع القرار، وت      تند إىل قيم مثل الدائرية تنطوي عمليات اجملال  العرفية 
 ,Pranisاحية بش      أن عمليات اجملال  العرفية، امار زاهة والثقة وامل       اواة. )لالطالع علل معلومات إيض      ا حرتام والن

(. ويتوىل تي            ت امعقاد اجملال  العرفية واحد أو Zinsstag et al., 2011؛ ولالطالع علل حملة عامة مقارمة، امار 2005
ة. ومُتر ر "قطعة التناوص اثنان من "أمناء اجملال  العرفية" املدر بني. ويتفق املش      ار ون علل القيم واملعايت اليت توج ِّ  العملي

ر وهي ار  مادي  ثتًا ما يكون اا مدزى ابلن بة إ - علل أخذ الكلمة" من  خس إىل آخر  -ىل اجملموعة أو املي  ِّ
 لا مينك حق التكلم دون مقاطعة لكل مشارك. 

 

أخذ الكلمة تتيك للجميع  ويرمز التموض   ع الدائري للمش   ار ني إىل امل    اواة فيما بينهم، يف حني أن قطعة التناوص علل
ال  العرفية عمليات  ديدة الفعالية ملعاجلة ا ختال ت املشار ة ابلت اوي يف املداو ت دون مقاطعة. وتُعترب هذه اجمل

   يف موازين القوى وحتقيق متائج تعاومية.
ويف امل               ائل اجلنائية،  وميكن اس              تخدامها يف  موعة متنوعة من البي ات داخل ماام العدالة اجلنائية أو خارج .

الكامنة وراءها. وقد يش    ارك يف عمليات اجملال  ُت     تخدم اجملال  أيض    ًا يف وض    ع خطة للتص    دي للجرمية واألس    باص 
  حمللي واملهنيون العاملون يف  ال العدالة. العرفية الضحااي واجلناة ومؤيدوهم وأفراد اجملتمع ا

أو ألم اجلراح أو إد        دار عروفة يف الدالب ابس        م  ال  د        نع ال         الم وقد اس        ُتحدثت عمليات اجملال  العرفية )امل
األحك  ام( يف  ن  دا و حق  ًا يف الو ايت املتح  دة لتنفي  ذ العملي  ات الب  ديل  ة ألجراءات احمل  ا م وا   د من ارتف  اع م               ب  ة 

ها اجملتمعات األدلية أو رمني من ال كان األدليني يف ال جون. واستنادًا إىل عمليات اجملال  العرفية اليت ت تخدماجمل
علل متكني اجملتمع احمللي وإ          را   يف د         نع القرار.  احمللية األمريكية يف أ          كال خمتلفة، فألن اجملال  العرفية تش         دد

ك  يف مقاطعة ماميتواب بكندا اس   تخدام  ال  ألم اجلراح  رد ط مجاعي علل  بعة يف "هولو ووتر"اجملال  العرفية األر وتوض    ِّ
  الضرر الذي عاىن من   تمع كلي علل مدى فرتة زمنية طويلة. 

األحكام يف إطار اجملال  العرفية يف بعض احملا م احمللية اليت أُمش         ت لتقدمي بدائل ويف أس        رتاليا، ُي         تخدم إد        دار 
إد    دار األحكام القض    ائية. وحيث ئمة ثقافيًّا حملا م العدالة اجلنائية التقليدية وإ     راك اجملتمعات احمللية األد    لية يف مال

، فهي   ميكن أن تُعترب تص       ا ية متاماً، لكنها تش       مل إن اجملال  العرفية تر ز يف املقام األول علل إعادة ًهيل اجلاين
 عنادر تصا ية. 

 الس اجملت عية األفراة أ  اجمل
 

ُت     تخدم األفرقة أو اجملال  اجملتمعية مل     اءلة اجلناة الش    باص أو من امل     توايت الدميا بص    ورة مبا     رة أمام  موعة من 
لعمليات إىل أن توفر للجاين الفرد        ة لتحمُّل امل         ؤولية بطريقة بن اءة ممثلي القبائل أو اجملتمعات احمللية. وهتدف هذه ا

جزاء ليت  قت ابلض              حية واجملتمع احمللي واحتياجاهتما. ويقرر الفريق أو اجملل  اجملتمعي فر  ومعاجلة األض              رار ا
إىل مواتج تعويض       ية مناس       ب ميك ِّن اجلاين من جرب الض       رر وتقدمي         يء مقابل إىل اجملتمع احمللي. فهي عملية هتدف 

 ت تند إىل مشار ة اجملتمع القوية يف عملية دنع القرار.

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/fr-crcls-hllw-wtr/index-en.aspx
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/fr-crcls-hllw-wtr/index-en.aspx
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/fr-crcls-hllw-wtr/index-en.aspx
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 الضحااي برامج بدالء 
 

يف ا ا ت اليت ميتنع فيها الض      حااي عن املش      ار ة املبا       رة يف العملية التص      ا ية ألس      باص خمتلفة، تقدم برامج بد ء 
الض     حية "البديلة" ميابة عن الض     حية لتج      يد  الض     حااي الفرد     ة لالس     تعاض     ة عن الض     حية لمثل خمتار. وتتص     رف

  ة التصا ية. احتياجاهتا، ولتج يد مناور الضحية يف العملي
و ثتًا ما ُت     تخدم أمواع أخرى من الربامج البديلة يف ال     جون أو املرافق العالجية: علل س    بيل املثال، برامج التعاطف 

رمون بض      حااي جرائم أخرى   ت       اص فهم أعمق لنوع الض      رر مع الض      حااي وتوعيتهم. ويف هذه ا ا ت، يلتقي اجمل
وملعاجلة خرباهتم مع  رمني آخرين. ومن األمثلة املعروفة "مش   روع     جرة اجلميز" الذي يكومون قد س   ببوه لض   حاايهم، 

ة ات حدثت  الرابطة الدولية لزمالة ال       جون، وهو برانمج يُنف ذ داخل ال       جون للجمع بني الض      حااي وجناالذي اس      ت
   متصلني هبم.

 سيكامور تري مشروع
        جرة اجلميز( عبارة عن برانمج ترتاوح مدت  بني ن        ة ومثامية أس       ابيع يُنف ذ يف س       يكامور تري )مش       روع 

 ال               جون يف أ ثر من ثالثني بل   دًا يف مجيع أف   اء الع   اد، ل   ا فيه   ا أس              رتالي   ا وأمل   امي   ا وأو رامي   ا وبوليفي    ا 
الو ايت املتحدة )مر ز املتعددة القوميات( وال   ندال وفيجي وقتايزس  تان و ولومبيا وميجتاي وهولندا و -)دولة

العدالة واملص    ا ة، بال اريو(. واس    تنادًا إىل مبادئ العدالة التص    ا ية، يتيك الربانمج الفرد    ة للجناة لاللتقاء 
ثت اجلرمية. وتش  جع ا جتماعات املبا   رة الود  ول إىل عالقة هلم هبا لتبادل اخلربات وفهم ً بض  حية جرمية  

ة، ومتهد الطريق أمام إجراء حوار بش        أن امل         ؤولية ورد ا قوق والتعويض وألم فهم أعمق بش        أن آار اجلرمي
  اجلراح.
"مش        روع س        يكامور تري جيعل  تفكر حقًّا. وهو   يش        ب  أي دورة أخرى التحقت هبا. فهو جيعل   

س   بق أن . وهو يتعلق لا هو داخل النف . إم  يدت  يفية     عورك إزاء الض   حااي. لقد تفكر يف املش   اعر
               ار ت يف برانمج مهارات التفكت املعز ز، وهو برانمج س              هل، فأمت تعلم مجيع األجاابت قبل أن 
تش    ارك يف الربانمج. ما أم    يدت أي      يء في . أما مش    روع س    يكامور تري فهو خمتلف ألم  يدور 

 اريو(.  ة، بالأحد اجلناة من إمكلرتا وويلز )مر ز العدالة واملصا -ما هو بداخل مف  ."  حول

 جلان اوقيقة  املصاوة
ت              تخدم بلدان خمتلفة جلان ا قيقة واملص             ا ة ملعاجلة فرتة ما بعد ارتكاص جرائم واس             عة النطاق من قبيل العنف 

الدولة، وإرس ا ستدالل ا ستعماري وا سرتقاق. ومن األمثلة علل  ال ياسي، وامتها ات حقوق األم ان اليت  يزها
 ما يلي:ال  

 (؛ ٢٠٠٢-١٩٩٥جلنة ا قيقة واملصا ة ما بعد الفصل العنصري يف جنوص أفريقيا ) )أ( 
 (؛٢٠٠٥-٢٠٠٢ليشيت )-جلنة ا ستقبال وا قيقة واملصا ة يف تيمور )ص( 

http://restorativejustice.org/we-do/sycamore-tree-project/#sthash.abRVVfJu.dpbs
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 ؛ ٢٠٠٢ وُجعلت دائمة يف عام ١٩٩٩دأت يف عام جلنة ا قيقة الروامدية، اليت ب )ج( 
 (؛ ٢٠٠٣-٢٠٠١ ة يف بتو )جلنة ا قيقة واملصا )د( 
س      عت خمتلف جلان ا قيقة يف الو ايت املتحدة إىل معاجلة اجلرائم واملااد املرتكبة بدوافع عنص      رية  ()ه 

 (.ملعهد ال الم يف الو ايت املتحدة)قاعدة بياانت عاملية بشأن تل  اللجان متاحة يف املوقع الشبكي 
ويف حني أن و ية  ل جلنة حقيقة ومص      ا ة ترتبط خبص      ود      يات امتها ات ماض      ية يف  ل س      ياق أو بلد، فألن تل  

، وتوفر كفاًل للض              حااي س              ياق أو بلدبالغ عن ا متها ات املتعلقة بكل اللجان تنطوي عمومًا علل البحث واأل
أس       رهم واجلناة ألطالع اآلخرين علل  ربتهم الش       خص       ية. وهناك دراس       ات  ثتة حول ما إاا  امت مبادئ العدالة و 

ر، علل سبيل املثال، التصا ية مكم ِّلة للجان ا قيقة واملصا ة الوطنية اات الصلة، وما إاا  امت تتج د فيها. )اما
Ame and Alidu (2010) ص     ا ة الوطنية يف ااان؛ ولالطالع علل حتليل للجنة املGade, 2013  لالطالع علل مناقش      ة

لالطالع علل دراس          ة ألبعاد  Graybill, 2017حول العدالة التص          ا ية وجلنة ا قيقة واملص          ا ة يف جنوص أفريقيا؛ و
ة وجلان ا قيقة لة التص  ا ياليون(. وتبني الدراس  ات من هذا النوع أم  يف حني أن العداالعدالة التص  ا ية لل جنة يف س  ت 

و ثتًا ما يكون ال  علل أس       ام املبادئ  -واملص       ا ة  لتيهما ت        عيان إىل حتقيق متائج تنطوي علل جرب األض       رار 
ر حتاورًا د    ادقًا بش    أن املخالفات والض    رر و  فألن تعقيدات تل  اللجان  -أمهية التعايف واملمارس    ات العالئقية اليت تي      ِّ

ا، مارايًّ وعمليًّا علل ال    واء، عن العدالة التص   ا ية ابلطريقة اليت ُت    تخدم هبا يف امل    ائل تعين أجا ختتلف اختالفًا امًّ 
 اجلنائية. 

 استخدام العدالة التصاوية يف املسائل اجلنائية 
 

راس          ة ن التمييز بني هذه العمليات بدة التص         ا ية يف مجيع أفاء العاد. وميكهناك تباين  بت يف تنفيذ عمليات العدال
خمتلف األدوار اليت تض          طلع ب  العدالة التص          ا ية فيما يتعلق بناام العدالة اجلنائية. وجيوز أن ُتدَمج عمليات العدالة 

رج مطاق القض   اء، أو أن ُت    تخدم التص   ا ية يف النام القض   ائية، أو أن تش   كل عنص   راً من عناد   ر برامج التحويل خا
 ((. UNODC, 2006) برامج العدالة التصا يةدليل خارج الناام القضائي )امار 

وهناك اختالفات أخرى يف الطريقة اليت تقد م هبا خدمات العدالة التص              ا ية، لا يف ال  ما إاا  امت الربامج قائمة 
رها مهنيون أو مدر ِّبون متعلل اجملتمعات احمللية أو الشرطة أو احملا م، و   طوعون. ما إاا  امت اللقاءات التصا ية يي  ِّ

 استخدام نظام العدالة اجلنائية يف مجيع املراحل
 

 ما أُ د علي  يف املبادئ األس  اس  ية، جيوز أن ُت   تخدم برامج العدالة التص  ا ية يف أي مرحلة من مراحل ماام العدالة 
(، لا يف ال  أثناء فرتة ما قبل ا هتام )الش  رطة(، وا ب  ا حتياطي )ا دعاء(، ٦، املبدأ األس  اس  ي ٢٠٠٠اجلنائية )

 ل الالحقة لصدور ا كم. ومرحلة إددار ا كم )احملكمة(، واملراح

https://www.usip.org/publications/2011/03/truth-commission-digital-collection
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وابملثل، فألن العديد من املعايت األقليمية والو ايت القض   ائية الُقطرية تش   جع علل اس   تخدام العدالة التص   ا ية يف مجيع 
)أ(( ١٥٥، املادة ١٩٨٧حل األجراءات اجلنائية. ففي أملاميا، علل س  بيل املثال، يش  رتل قامون األجراءات اجلنائية )مرا

( يف  ل Täter-Opfer-Ausgleichقض        اة واملدعون العامون يف الوس        اطة بني الض        حية واجلاين )ما ي         مل أن ينار ال
استخدامها يف ا ا ت املناسبة. وعالوة علل ال ، فهو ينس مرحلة من مراحل األجراءات اجلنائية، وأن يعملوا علل 

س       اطة بني الض       حية واجلاين يف أول جل        ة اس       تماع أم  ينبدي، يف ا ا ت املناس       بة، إبالغ املتهم ألمكامية الو  علل
ىل حتقيق (. وينبدي مراع  اة جهود اجل  اين الرامي  ة إ١٣٦، امل  ادة ١٩٨٧لض              ره  ا )ق  امون األجراءات اجلن  ائي  ة األمل  اين، 

 املصا ة مع الضحية عند حتديد العقوبة. 
التص        ا ية، ويوفر  موعة من اخليارات  ( بقوة مفهوم العدالة٢٠٠٨ويف جنوص أفريقيا، يتبىن قامون قض        اء األطفال )

اخلارجة عن مطاق القض    اء واملتعلقة ابألحكام، لا يف ال   ال  مداو ت الص    لك األس    رية والوس    اطة بني الض     حية 
اجلاين. ويهدف القامون، ح بما يُنس علي  يف ديباجت ، إىل توسيع وترسيو مبادئ العدالة التصا ية يف ماام العدالة و 

يف جنوص أفريقيا، الديباج  ة(.  ٢٠٠٨فيما فس األطفال املخالفني للقامون )قامون قض               اء األطفال لعام  اجلنائية
 Skeltonمراحل إجراءات العدالة اجلنائية يف جنوص أفريقيا، امار  )لالطالع علل حملة عامة عن العدالة التص           ا ية يف

and Bartley, 2008 .) 
طب ق العدالة التص   ا ية يف مرحلة ما قبل احملا مة  ش   كل من أ    كال ا س   تعاض   ة عن ويف  ثت من البلدان، االبًا ما تُ 

ال  يف العديد من البلدان يف أفريقيا، لا يف املالحقة القض        ائية، وخص        ود        ًا يف ا ا ت املتعلقة ابألطفال. وينطبق 
يما فس قض  اء األحداس تنطوي ال  أواندا وجنوص ال   ودان ولي   وتو، حيث ُت   تخدم تدابت بديلة عن املالحقة ف

رKilekamajenga, 2018, p. 21زاعات استنادًا إىل القامون العريف )علل ت وية الن  (. ففي أواندا، علل سبيل املثال، تي  ِّ
قوق والتنبي  وات ال  من س   بل ا متص   اف التص   ا ية لفائدة األطراف، بينما كا م القرى املص   ا ة والتعويض ورد ا 

(. Kilekamajenga, 2018, p. 21و، تش   مل العمليات التص   ا ية علل امل    توى الش   عيب جلان قض   اء األطفال )يف لي    وت
األ      ارة إىل  بلدين تُعترب منطويًة علل محاية حقوق األطفال،  دروعلل الرام من أن املمارس     ات التص     ا ية يف  ال ال
 ,Kilekamajengaيف أواندا أو جنوص ال          ودان أو لي          وتو ) أن الن ُُّهج التص         ا ية اندراً ما تتاح للمجرمني البالدني

2018, p. 21اجلنائية األفريقية  (. ورام كدودية الدراس           ات املتعلقة ابس           تخدام العمليات التص           ا ية يف مام العدالة
(Robins, 2009, p. 69 فقد درم عدة ابحثني س  بل ا س  تفادة من األحكام القامومية واملمارس  ات العرفية ،) القائمة من

زاميا املتحدة ( ويف مجهورية تنRobins, 2009أجل زايدة اس          تخدام العدالة التص          ا ية يف امل           ائل اجلنائية يف أواندا )
(Kilekamajenga, 2018.) 
  

 زانيام ا : حماكم املقاطعات يف تن
امل  ق       اط  ع       ات زام  ي       ا امل  ت  ح       دة اري  و ط  وي       ل م  ن املص                     ا        ة م  ن خ  الل ك       ا   م ل       دى مج  ه  وري       ة ت  ن

(Kilekamajenga, 2018, p. 22 وتعمل احملا م علل الص      عيد اجملتمعي، وتتألف من أربعة إىل مثامية أعض      اء .)
. وجيوز جلميع األطراف املعنية وأس رهم ا ض ور وتقدمي األدلة. منتخبني لتي   ت الوس اطة من أجل إعادة الو م

ار والدرامات والعقوابت البدمية واخلدمة اجملتمعية وتش              مل آليات امل               اءلة التعويض ورد ا قوق وا عتذ
(Kilekamajenga, 2018, p. 22 وتوجد حاجة إىل موارد إض     افية وتدريب متخص     س لض     مان عمل كا م .)

   (.Kilekamajenga, 2018ات فعالة للعدالة التصا ية )املقاطعات  آلي
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الدول األعضاء يف رابطة أمم جنوص  رق آسيا )آسيان( إىل وتودلت دراسة ُأجريت مؤخرًا لنام قضاء األحداس يف 
مني وجود تباين  بت داخل املنطقة بش       أن اس       تخدام ُجُج العدالة التص       ا ية يف ا ا ت اليت يكون فيها األطفال مته

 Raoul Wallenbergابمتهاك القامون أو يكومون موض       وع مزاعم يف هذا الش       أن أو يُتعرف عليهم بص       فتهم الفاعلني )

Institute, 2015, p. 10 و ما س   بق حتديده فيما يتعلق أبواندا ولي    وتو، قد لال األطفال يف بعض بلدان رابطة أمم .)
(. وميثل هذا أحد التدابت Raoul Wallenberg Institute, 2015, p. 10جنوص        رق آس      يا إىل الوس      اطة داخل ُقراهم )

(، وفييت انم Phochanthilath, 2013, p. 69رية  و الدميقراطية الش          عبية )املمكنة عندما فالف طفل القامون يف مجهو 
(Ngoc Binh, 2013, p. 189 علل س        بيل املثال. ويف املقابل، ختض        ع عمليات العدالة التص        ا ية ،) لض        وابط قامومية

(. Raoul Wallenberg Institute, 2015, p. 10يا األخرى )ومؤس         ية يف العديد من بلدان رابطة أمم جنوص      رق آس    
، اعتمدت ككمة األحداس يف س   ندافورة العدالة التص   ا ية ججًا توجيهيًّا للطفال ١٩٩٧فعلل س   بيل املثال، يف عام 

ن لال األطفال إىل  ال  مداو ت الص    لك األس    رية يف ا ا ت اليت تقرر وز أ(. وجيChan, 2013املخالفني للقامون )
(. ويف املمارس  ة العملية، فألن Chan, 2013, p. 8يص  ب يف املص  لحة الفض  لل للجاين )فيها ككمة األحداس أن ال  س  

خطورة إىل أحد  ال   من املرجك أن لال األطفال الذين لاون بدعم جيد من األس              رة والذين ارتكبوا جرائم أقل
ت الص   لك األس   رية تدبتًا بدياًل مداو ت الص   لك األس   رية. و در األ    ارة إىل أم  يف س   ندافورة،   تُعترب  ال  مداو 

عن األجراءات القض         ائية إا إن األحالة تتوقف علل ا عرتاف ابلذمب أو ا تش         اف . ومع ال ، فقد  امت للربانمج 
   التايل: آار إجيابية، علل النحو

ة مفيدة ال    بب الرئي    ي الذي قدم  األحداس اجلافون ملا جيعلهم يعتقدون أن  ال  مداو ت الص   لك األس   ري
هو أجا جعلتهم يدر ون أجم ت               ببوا يف مع اانة لوالديهم. وهذا جدير ابملالحا ة ابلنار إىل أن أحد أهداف 

األم       اين جلرميت  وعلل أن اآلخرين قد يتأثرون ب       لو   العدالة التص      ا ية هو التش      ديد لدى اجلاين علل البعد 
(Chan, 2013, p. 10.)   

 م ا : الوساطة بني الضحية  اجلاي يف الن سا 
(  تدبت بديل عن Tatausgleichيف النم         ا، ميكن اس        تخدام الوس        اطة بني الض        حية واجلاين )ما ي         مل 

اءه فيما فس اجلرائم اليت د ت   فر عن وفاة    خس. ومن األجراءات القض  ائية قبل املثول أمام احملكمة أو أثن
األخرى لالستعاضة عن األجراءات القضائية ما يلي: الكشف عن وقائع ومالب ات القضية الشرول امل بقة 

علل فو واف؛ وموافقة الض          حية علل العملية؛ واس          تعداد املتهم لتحمل امل           ؤولية، واختاا التدابت الالزمة 
 رر.للتعويض عن الض

ون س      لطتهم التقديري      ة ألحال      ة وامل      دعون الع      امون ه      م األمن      اء الرئي       يون يف ه      ذه العملي      ة حي      ث ميارس      
ا           ا ت إىل العملي          ات التص          ا ية. وحت          ال ا           ا ت إىل مق          دم الوس          اطة الرئي           ي ب          ني الض          حية 

ت ، وه      ي هي       ة م       تقلة حت      ت إ       راف وزارة الع      دل تق      دم املزي      د م      ن ت      دابNEUSTART هي       ة واجل      اين،
تف     اق والوف     اء ب      ، ع     ادًة م     ا ُت      َقط التهم     ة. اخلدم     ة اجملتمعي     ة. ويف ا      ا ت ال     يت ي     تم فيه     ا التود     ل إىل ا

وإاا رُفع        ت ال        تهم إىل احملكم         ة، ميك        ن للقاض        ي أن يق         رر إا        الق القض        ية بع         د اس        تكمال ا تف         اق 
لل     ربانمج )اما     ر الوس     طاء يف ت     دريب       امل مل     دة أرب     ع س     نوات ي     ديره املق     دم الرئي      ي بنج     اح. ويش     ارك 

Gombots and Pelikan, 2015.)   
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ويقود  ل  أورواب عملية وض      ع  موعة من التود      يات والوائق اليت تش      ت إىل العدالة التص      ا ية يف املرحلة الالحقة 
الص       ادرة عن جلنة الوزراء إىل الدول  CM/Rec (2018) 8ورواب لص       دور ا كم. ومن األمثلة علل ال  تود       ية  ل  أ

اجلنائية، والقواعد األوروبية بش  أن األحداس اجلافني اخلاض  عني لعقوابت  عض  اء بش  أن العدالة التص  ا ية يف امل   ائلاأل
الالحقة من عملية (. وبُينت أمهية العدالة التص   ا ية يف املراحل ٢٠٠٦(، وقواعد ال    جون األوروبية )٢٠٠٨)وتدابت 

أعمال األمم ن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول العدالة اجلنائية علل امل توى الدويل يف إعال
املتحدة األوس    ع من أجل التص    د ِّي للتحد ِّايت ا جتماعية وا قتص    ادية وتعزيز س    يادة القامون علل الص    عيدين الوطين 

اك  ال لتح ني تطبيق املمارسات )ي((. بيد أم  يف املمارسة العملية،   يزال هن 5هور )املادة والدويل ومشار ة اجلم
اقبة ال لوك. وتتيك العدالة التصا ية يف ال جون إمكاانت واعدة لتعزيز إعادة إدماج التصا ية يف سياق ال جون ومر 

 Vanروابط اجتماعية مهمة وإ   فاء اليل الض  حااي )امار اجلناة يف اجملتمع ومنع معاودة األجرام وامل   اعدة علل إقامة 

Ness, 2007 و ش        فت األباس اليت ُأجريت علل الربامج املطبقة يف ال         جون أيض        ًا عن حدوس حت         ن  بت يف .)
 (. Crocker, 2015؛ Feasey et al., 2009تعاطف ال جناء مع الضحااي وتديتات يف املواقف إزاء ال لوك األجرامي )

ن يف بلجيكا. ويتاح برانمج "الوس    اطة من أجل ألمثلة اجلديرة ابملالحاة تنفيذ املمارس    ات التص    ا ية يف ال     جو ومن ا
ر ز علل اجلرائم اخلطتة، لا يف ال  ا اتص    اص وال     طو امل     لك والقتل، يف مجيع ال     جون يف ا متص    اف"، الذي ي

أو أس    رة الض    حية. وعالوة علل ال ، يف بلجيكا،  بلجيكا. وميكن أن ُي     تهل بناء علل طلب ال     جني أو الض    حية
ذت مبادرات ل  التدريب لفائدة مودفي ال     جون لتنفيذ النمواج القائم علل التص   اال يف ماام ال    جون، لا يف ا اختُّ

 (. Aertsen, 2015ووضع برامج كددة يف ال جون )

 التطبيق على اجلرائم اخلطرية
 

لل جرائم خطتة، يف ال    نوات األختة،  ان هناك ا اه متزايد  س   تخدام العدالة التص   ا ية يف ا ا ت اليت تنطوي ع
العنف اجلن               اين. ووفقًا ملا جاء يف لا فيها جرائم القتل أو ا عتداءات العنيفة اخلطتة أو ا عتداءات اجلن               ية أو 

العدالة التصا ية يف امل ائل اجلنائية، ينبدي أن تكون العدالة التص ا ية  بشأن ٢٠١٨لعام  ٨تودية  ل  أورواب رقم 
. ويُفرت  أ   لول موع اجلرمية أو مدى خطورهتا أو موقعها اجلدرايف، يف حد اات  ويف اياص خدمة متاحة بص   فة عامة

 (. ١٨ ساسي، املبدأ األ٢٠١٨رات أخرى، دون عر  العدالة التصا ية علل الضحااي واجلناة )اعتبا
 م يف الدالب ابقتصاره علل الشباص ويف العديد من البلدان يف مجيع أفاء العاد،   يزال استخدام العدالة التصا ية يت

و مرتكيب املخالفات الب        يطة م        بيًّا. بيد أن هناك أدلة متزايدة علل واألطفال املخالفني للقامون أو اجلناة ألول مرة أ
لجرمني مرتبطني  تص               ا ي  ة ميكن أن تكون فع ال ة للد اي ة يف ا  ا ت اليت تتعلق جبرائم خطتة أوأن عملي ة الع دال ة ال

األجرام ل  دى ال اجلرائم اخلطتة. وق د أدهرت األب اس أن الع دال ة التص               ا ي  ة هل ا أبل  األثر يف ا  د من مع اودة أب  
 (. Sherman et al., 2015اجملرمني الشديدي اخلطورة واملعتادي األجرام )

اب ذر الش       ديد. وهناك وقد ات        م تنفيذ برامج العدالة التص       ا ية يف ا ا ت اليت تنطوي علل جرائم خطتة وعنيفة 
ة؛ )ص( ا قيقة اليت مفادها أم   ثتًا ما يكون العديد من األس باص لذل ، منها: )أ( الش واال املتعلقة ب  المة الض حي

 والض        حية؛ )ج( األثر األليم الذي ختل ِّف  اجلرمية علل الض        حية، و ذل  القلق هناك خلل يف موازين القوى بني اجلاين
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)ه(  التص     ا ية مف      ها قد تفاقم الص     دمة النف      ية؛ )د( اخلوف من التعر  للاى من جديد؛  من أن عملية العدالة
ة؛ )و( مقس خدمات الض      حااي والتأ د من اس      تعدادهم مف       يًّا للمش      ار ة يف عملية للعدالة التص      ا ي ض      رورة تقييم

عام يف حا ت اجلرائم  م       اعدة الض      حااي من أجل الدعم علل س      بيل املتابعة. وهذه الش      واال تكون حاض      رة بوج 
لض        ماانت القامومية واألجرائية ابلدة األمهية اخلطتة، لكنها قد تنطبق علل فو خمتلف رهنًا بنوع اجلرمية. ولذل ، فألن ا

 لتصا ية   تضر املشار ني فيها، وخصودًا الضحااي.للتأ د من أن عمليات العدالة ا

 العدالة التصاوية  العنف اجلنساي
 

ة ملا ورد أعاله عند تطبيق العدالة التص  ا ية يف حا ت العنف اجلن   اين. وهذا اجملال ما زال يش   هد اص مماثلتذ ر أس  ب
الناجية واجلاين، واخلوف من احتمال تالعب اجلاين جدً  واس  عًا ماراً للجوامب املتعلقة ابختال ت القوة بني الض  حية 

رين املدر بني تدريبًا ابلعملية، والض  دول احملتملة علل الض  حية للمش  ار  ة يف عملية للعدالة التص  ا ية، وا فتقار إىل املي    ِّ
 (. Drost et al., 2015؛ وDaly and Stubbs, 2006لكامنة املتمثلة يف إعادة األيذاء )امار خادًّا، واملخاطر ا

املوافقة امل       تنتة تُعترب ابلدة وبناًء علل ال ، فألن املتطلبات األس      اس      ية املتعلقة ب       المة الض      حااي والطابع الطوعي و 
 وية البديلة للمنازعات. وتشت خمتلف الصكوك الدولية إىل استخدام األمهية عند تنفيذ عمليات العدالة التصا ية والت

 ياق العنف اجلن اين، حيث حتدد  رول تطبيقها اآلمن.العدالة التصا ية يف س
زيل، ا يف ال  العنف املناملرأة بعدم إحالة قض  ااي العنف ض  د املرأة، ل وتود  ي اللجنة املعنية ابلقض  اء علل التمييز ض  د

ملعنية حتت أي درف من الاروف إىل أي إجراء بديل لت          وية املنازعات، لا يف ال  الوس         اطة واملص         ا ة )اللجنة ا
لتل  األجراءات  (. وتش      دد اللجنة علل أن أي اس      تخدام٣٣ابلقض      اء علل التمييز ض      د املرأة، التود      ية العامة رقم 

ريق متخص      س املوافقة ا رة ينبدي أن فض      ع لتنايم د      ارم، وأ   ُي       مك ب  س      وى عندما يكفل تقييمو س      ابق جيري  ف
ل مزيد من املخاطر علل الض    حااي/الناجيات أو أفراد أس    رهن وامل     تنتة للض    حااي/الناجيات وعدم وجود مؤ     رات عل

(. وعلل الرام من متايز عمليات العدالة ٣٥املرأة، التود             ية العامة رقم  )اللجنة املعنية ابلقض             اء علل التمييز ض             د
يف موازين ات البديلة لت      وية املنازعات، فألن الش     واال املذ ورة أعاله بش     أن ا ختال ت التص     ا ية عن س     ائر العملي

علل العنف ضد املرأة، هلا مف  القوة واملخاطر اليت هتدد األمان وا اجة املاسة إىل الضماانت يف ا ا ت اليت تنطوي 
ا للتعامل مع حا ت القدر من األمهية يف عمليات العدالة التص      ا ية. وجيب أن يكون املو  دفون مدر بني تدريبًا خاد      ًّ

نة وض       ع املرأة أبن تتخذ الدول األعض       اء التدابت التش       ريعية و/أو التدابت األخرى العنف اجلن        اين. وقد أود       ت جل
فيما يتعلق العمليات األلزامية والق رية البديلة لت وية املنازعات، لا يف ال  الوساطة والتوفيق الق راين، الضرورية ملنع 

مكافحة العنف ض    د املرأة رواب بش    أن منع و اتفاقية  ل  أو بكل أ     كال العنف ض    د الن     اء والفتيات. وابملثل، فألن 
(، اليت تتض     من       رطًا بقيام الدول لنع العنف ض     د املرأة ومحاية ض     حاايه، حتار ا س     تخدام ٢٠١١) زيلوالعنف املن

( ابس     تخدامها ١) ٤٨ديلة لت      وية املنازعات، لا يف ال  الوس     اطة واملص     ا ة. وت      مك املادة األلزامي للعمليات الب
 ت تند إىل املوافقة ا رة للضحية. بشرل أن 

تعزيز تدابت منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملواجهة ويش              جع مكتب األمم املتحدة املعين ابملخد ِّرات واجلرمية، يف إطار 
، الدول األعض   اء علل وض   ع مبادئ توجيهية بش   أن اس   تخدام عمليات العدالة التص   ا ية يف س    ياق العنف ض   د املرأة

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Responses_to_Violence_against_Women.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Responses_to_Violence_against_Women.pdf
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نبدي املرأة، مع العلم أن تدابت ا ماية مف    ها أو أ ثر منها ينبدي أن تُتخذ لض   مان س   المة الض   حااي. ويالعنف ض   د 
افقوا عليها. وعالوة اس     تبعاد ا ا ت الش     ديدة اخلطورة، وينبدي أن يُْطَلع الض     حااي بش     كل  امل علل العملية وأن يو 

ة إ   بعد توجي  ا هتامات واس     تحص     ال موافقة املدعي العام أو علل ال ، ينبدي أ   تتم األحالة إىل العدالة التص     ا ي
 . (UNODC, 2014, p. 77قاضي التحقيق )

وهناك أيض   ًا  موعة من الدراس   ات اليت تتناول التحدايت العملية واألمكاميات املرتبطة ابلعدالة التص   ا ية يف حا ت 
 ,Daly؛ وPtacek, 2010؛ Kingi et al., 2008؛ وDaly and Stubbs, 2006العنف العائلي أو ا عتداء اجلن         ي )امار 

اجلاهز"   يُرج ك أن يكون مالئمًا ل  مداو ت الص         لك املوحد و"تل  الدراس         ات علل أن  واج   مع (. و 2011
رون من أد    حاص الكفاءة  واخلربة يف تل   ا ت العنف اجلن     اين ما د يُعد ل علل النحو املناس    ب وما د يكن املي      ِّ

كي فة مع ا ا ت (. ولذل ، هناك حاجة للربوتو و ت واملمارس   ات املتخص   ص   ة واملDaly, 2011األمواع من ا ا ت )
 اليت تنطوي علل العنف اجلن اين. 

، مشرت ٢٠١٣ويف ال نوات األختة، دهرت مبادئ توجيهية للممارسات من هذا النوع. فعلل سبيل املثال، يف عام 
يلندا معايت العدالة التص     ا ية يف ا ا ت اليت تنطوي علل العنف األس     ري والعنف اجلن      ي، حيث مص     ت علل ميوز 

(. ويف أورواب، وض ع مش روع "العدالة ٢٠١٨؛ ٢٠١٣ة مراعاة ض ماانت إض افية يف تل  ا ا ت )وزارة العدل، ض رور 
يومكر يف هولندا، دلياًل -رو  وين               ق  معهد فتويزيل"، الذي ميول  ا حتاد األو  ية يف حا ت العنف املنالتص               ا

 ,.Drost et al ت العنف الذي يرتكب  الش        ري  ا ميم )للممارس        ني بش        أن املعايت الدميا للعدالة التص        ا ية يف حا

 (. ويبني الدليل مبادئ مصم مة خصيصًا لتتناسب مع تعقُّد ا ا ت اليت تنطوي علل عنف الشري  ا ميم، لا2016
يف  يكفل التعامل مع الض   حااي علل فو يت    م ابألمان والكفاءة. )لالطالع علل دليل عملي بش   أن العدالة التص   ا ية

 (. Mercer et al., 2015حا ت العنف اجلن ي، امار 
النم     ا ويف املمارس    ة العملية، تعاا العديد من البلدان العنف اجلن     اين من خالل عمليات العدالة التص    ا ية. وتُعترب 
ة اجلودة مثاً  علل املمارس           ة اجليدة يف حا ت العنف العائلي والعنف اجلن            اين حيث توفر معايت وأس           اليب عالي

لعنف للتعامل مع هذه امل     ائل ا      اس    ة. ويتوىل تي     ت ا ا ت وس    يطان من اجلن     ني لديهما معرفة متخص    ص    ة اب
ة بني الض       حية واجلاين ل        ائل تتص       ل بعنف الش       ري  )امار يف املائة من حا ت الوس       اط ٢٠العائلي. ويرتبط فو 

Haller and Hofinger, 2015 ؛Drost et al., 2015ندا، ُت       تخدم الوس      اطة بني الض      حية واجلاين يف حا ت  فنل(. ويف
واوو  زيل منذ مثامينيات القرن العش  رين. ومعام الوس  طاء هم من ات املتخص  ص  ني، بل هم متطوعون مدر بونالعنف املن

اطة والش   رطة زيل. ويُعترب التعاون املش  رتك بني الو ا ت فيما بني مقدمي خدمات الوس  معارف كددة بش  أن العنف املن
 (.Lünnemann and Wolthuis, 2015؛ وDrost et al., 2015واملدعني العامني من األمور الفعالة )امار 

يل إىل حتقيق متائج واعدة بش  أن: )أ( رض  ا املش  ار ني يف عمليات ز وتش  ت األباس يف  ال العنف اجلن   اين والعنف املن
 فالة  العدالة التصا ية؛ و)ص( قدرة الضحااي علل عر  حججهم؛ و)ج( ا عرتاف ابلضرر الذي تعرضوا ل ؛ و)د(

ووزارة  ؛Jülich and Landon, 2013؛ وLiebmann and Wootton, 2010؛ وKingi et al., 2008    عورهم بتطبيق العدالة )
 Strang(. )لالطالع علل حملة عامة متمايزة عن العدالة التص         ا ية والعنف العائلي، امار ٢٠١٦العدل يف ميوزيلندا، 

and Braithwaite, 2002 .) 
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وأدهرت األباس التجريبية بش    أن الوس    اطة بني الض    حية واجلاين يف حا ت العنف الذي يرتكب  الش    ري  ا ميم اليت 
م ا ارتفاع م توايت رضا الضحااي وإمكامية أن تؤدي العدالة التصا ية إىل متكني املرأة وتعزيز عمليات ُأجريت يف الن

يف املائة من الن   اء  ٨٣(. ود يش  هد ما  موع  Pelikan, 2010؛ وPelikan, 2000التديت يف س  ياق العالقات ا ميمة )
يف املائة( يعتقدن أن الوساطة  ٨٠يني. ومعام هؤ ء الن اء )مزيداً من العنف علل مدى العام ومصف أو العامني التال

(. وبينت املزيد من األباس اليت ُأجريت يف Pelikan, 2010بني الض         حية واجلاين أس         همت يف منع املزيد من العنف )
 ٨٤ا م بت  النم ا أم  علل مدى ثالس سنوات يف املتوسط بعد املشار ة يف الوساطة بني الضحية واجلاين، د يعاود م

يف املائة( يف حا ت العنف الذي يرتكب  الش   ري  ا ميم  ٨٩يف املائة األجرام، بل وبل  هذا املعدل م    توايت أعلل )
(Hofinger and Neumann, 2008 .) 

اين، زيل وحا ت أخرى تتناوهلا الوس    اطة بني الض    حية واجلوقارمت دراس    ة  ريبية  بتة يف أملاميا بني حا ت العنف املن
زيل، حتقق العدالة التص        ا ية مف  القدر من الفعالية الذي حتقق  يف ا ا ت وخلص        ت إىل أم  يف حا ت العنف املن

 ٨٠يف املائة(، ويف معام ا ا ت ) ٨٨األخرى. وأفض    ت اللقاءات التص    ا ية إىل م     توايت مرتفعة من ا تفاقات )
 (. Bals, 2010يف املائة(، اسُتوفيت ا تفاقات ابلكامل )

و ما تبني التجارص العملية، توفر العدالة التص               ا ية إمكاانت واعدة يف  ال العنف اجلن                اين، ما دامت هناك 
ضماانت تُ ْنفِّذها بفعالية مؤس اتو لديها ما يكفي من القدرات واملوارد لكفالة سالمة الضحااي علل النحو الواجب، 

 ل املعارف واخلربات املتاحة. وما دامت  ااج املمارسات ت تند إىل أفض

ما مدى فعالية العدالة التصاوية : املوضوو ال الث
 من حيث التكلفة؟

 
فيما يتعلق ابلفعالية من حيث التكلفة، تش    ت األدلة امل     تقاة من األباس إىل إمكامية أن تؤدي العدالة التص    ا ية إىل 

 (. Shapland et al., 2008؛ وSherman and Strang, 2007اجلنائية )اففا   بت يف التكاليف املتصلة ابلعدالة 
(، ُخلَِّس إىل أن م        بة التكاليف إىل الفوائد Shapland et al., 2008واس       تنادًا إىل دراس       ة أجراها         ابالمد وآخرون )

ئي  ة دال ة اجلن  العىن أم   لك ل دو ر منَفق علل   ال  الع دال ة التص               ا ي  ة س              وف يوفر ما ام الع  - ٨إىل  ١تع ادل 
 دو رات من اففا  تكاليف  دُّد األدامة.  ٨

( إىل أم  إاا أدى واحد من  ل Sherman and Strang, 2007وخلص              ت األباس اليت أجراها               تمان وس             رتام  )
 ل        ًا للعدالة التص       ا ية إىل منع أحدهم من البقاء ملدة س       نة يف ا ب ، فألن ال  وحده من         أم  أن يدطي  ٥٠
 اخلم ني  تمعة.  فة اجملال تكل
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واس  تنادًا إىل اس  تعراض  ات ألباس عالية اجلودة ُأجريت داخل ميوزيلندا وعلل الص  عيد الدويل، خلص  ت وزارة العدل يف 
( إىل أن العدالة التص     ا ية ميكن أن تكون فعالة من حيث التكلفة، وخص     ود     ًا عندما ي      تعا  هبا 2016aميوزيلندا )

  عن إجراءات احملا م التقليدية.
ومثة طريقة أخرى ميكن هبا قيام الفعالية من حيث التكلفة وهي ح      اص التكاليف املرتتبة علل مام الرعاية الص     حية 

ل ، ف       يقل الطلب علل املمارس      ني وا جتماعية. فألاا  امت العدالة الت ص      ا ية ت       اعد علل تعايف الض      حااي أو تعج ِّ
دمات الص     حة العقلية ومام الرعاية. وقد يكون من امل      تحيل العامني واألخص     ائيني ا جتماعيني وا س     تش     اريني وخ

طوي   ل من زايدة قي   ام ه   ذا من الن   احي   ة األحص                ائي   ة، بي   د أن الوفورات امل   الي   ة اليت ميكن أن تتحقق علل امل   دى ال
 ,.Angel et alا س  تخدام املمنهج والواس  ع النطاق واملص  م م خص  يص  ًا للممارس  ات التص  ا ية س  تكون  بتة بال      )

 (. Sherman and Strang, 2007؛ و2014
ض  حة ، "هناك أدلة وا٢٠١٦و ما ا رت جلنة العدالة التابعة جملل  العموم يف اململكة املتحدة يف تقرير د  ادر يف عام 

علل أن العدالة التص           ا ية ميكن أن توفر القيمة مقابل املال من خالل خفض معد ت معاودة األجرام و ذل  توفت 
 وسة للضحااي". منافع ملم

مسووووووووووائل متعلقة بتنفي  العدالة : املوضوووووووووووو الرابع
 التصاوية 

 العدالة التصاوية  املفاهيم اخلاطئة بشأن "التساهل مع اجلرمية" 
 

ص   ور     ائع أبن العدالة التص   ا ية "مت    اهلة مع اجلرمية" وأن هناك حاجة إىل تدابت أ ثر د   رامة ملنع األجرام. هناك ت
ن يقتص ر دور العدالة التص ا ية علل اجلرائم الب  يطة والقض ااي املتص لة ابألطفال، ويرى آخرون ض رورة وهناك من يود أ

تص       دي للجرمية. وجيادل البعض أبن الض       حااي ميكن أن يش       عروا عدم تطبيق العدالة التص       ا ية علل األطالق عند ال
 الودول إىل العدالة. ابلضدط للمشار ة يف حوار بشأن العدالة التصا ية، لا لرمهم من 

وفيما يتعلق ابلتصور أبن العدالة التصا ية تتيك للجناة األفالت ب هولة من العقاص، تشت األدلة إىل أن اجلناة جيدون 
 رب يف ا لتقاء ابلضحية وجهًا لوج  وإدراك أثر اخلطأ الذي ارتكبوه مقارمًة ابلذهاص إىل احملكمة. وأبل  اجلناة دعوبة أ
 م علل النحو التايل:عن  ارهب
أعتقد أن اخلوف الرئي   ي يكمن يف النار إىل أعني من س  رقت منهم. بل إمين عش  ت  وابي  هبذا الش  أن، إىل "

 امتابين القلق."هذه الدرجة 
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 امت تل  ]العدالة التص           ا يةو مقطة التحول لدي. عندما  حات أثر ما ارتكبت  من جرائم علل اآلخرين، "
 (.٢٠١٤تباك" ) ل  العدالة التصا ية،  عرت ابخلجل وا ر 

ل واء، حيث تفوق وتبني األباس أن العدالة التصا ية تؤثر بشكل إجيا  علل م توايت رضا الضحااي واجلناة علل ا
يف املائة من الض    حااي  ٨٥املعد ت علل فو ملحوظ إجراءات احملا م التقليدية. ووفقًا جملل  العدالة التص    ا ية، فألن 

يف املائة من الض     حااي أبن  ٣٣ين تعاملوا مع العدالة التص     ا ية راض     ون عن العملية. ويف املقابل، د يش     عر س     وى الذ
 (. ٢٠١٤ية تليب احتياجاهتم ) ل  العدالة التصا ية، العدالة اجلنائية التقليد

اجلناة علل حتمل امل      ؤولية عن وتش     ت األدلة أيض     ًا إىل أن العدالة التص     ا ية، اليت ت      تند إىل جج عالئقي، تش     جع 
د  ة أفعاهلم وجرب الض  رر، وتتيك إمكامية إحداس تديتات س  لو ية. وهي ت   هم يف متكني الض  حااي من خالل منحهم فر 

التعبت عن حجتهم وإ اع د     وهتم واملش     ار ة بنش     ال يف عملية د     نع القرار. وحا فيما يتعلق ابجلرائم األ ثر خطورة 
 العنف اجلن اين، فقد ثبت أن العدالة التصا ية حتقق متائج انجحة. وتعقيداً، لا يف ال  

 ت معاودة األجرام، مقارمًة ألجراءات وقد وجدت األباس أن العدالة التص          ا ية ت           هم يف خفض التكاليف ومعد
(. وتش      ت Sherman and Strang, 2007؛ وShapland et al., 2008؛ وShapland et al., 2007العدالة اجلنائية التقليدية )

 هذه النتائج إىل أن العدالة التصا ية، إاا ُأح نت إدارهتا، تتفق مع املصلحة العامة. 

 التشريعات 
 

أن التش            ريعات اليت تنس علل ُجُج العدالة التص            ا ية   تكفي، يف حد ااهتا، لض            مان التنفيذ  من املهم مالحاة
يعية كددة، والتمويل، ومواقف اجلمهور ووعي ، والتعاون بني مقدمي الكامل. ال  أن العوامل املتعلقة أبحكام تش              ر 

العدالة التص            ا ية وإمكامية ا ص            ول عليها اخلدمات، والثقة يف العملية، ميكن أن تؤثر مجيعها علل موعية خدمات 
ص          ا ي إزاء حتقيق (. أما ما هو أ ثر أمهية فهو الفروق الفل           فية القائمة بني النهج التLaxminarayan, 2014)امار 

العدالة وروح العقاص ال    ائدة. ومع ال ، هناك عدة طرائق للتش   جيع علل توس   يع مطاق اس   تخدام العدالة التص   ا ية 
 تني العامة وا جتماعية. يف ا يا

ة وحيثما تتقاطع العدالة التص         ا ية مع مؤس                   ات العدالة اجلنائية، تكون األحكام التش         ريعية واملالية عايمة األمهي
لض      مان إمكامية الود      ول إىل العدالة التص      ا ية وتوافرها. و  يؤدي ا عرتاف التش      ريعي إىل تعزيز مص      داقية العدالة 

ها فح             ب، إا إم  ميكن أيض            ًا أن ي             هم يف تنفيذها علل فو أ ثر منهجية. بيد أن موعية التص            ا ية والثقة في
ال املمارسني أمف هم، مع ا ستناد إىل األدلة ومراعاة ال ياق املمارسات   ميكن تشريعها، بل جيب أن تنبثق من أوس

وخطورة اجلرمية املرتَكبة إىل تقييد موع ا ا ت  الثقايف. وعالوة علل ال ، من املهم أ   تؤدي الشرول القامومية امل بقة
ثل تل  اليت تنطوي علل العنف املؤه لة لالس  تفادة من العدالة التص  ا ية. وهذا ينطبق أيض  ًا علل القض  ااي ا    اس  ة، م

تكفل اجلن   ي والعنف اجلن   اين. وينبدي أ   ُت   تبعد حا ت جملرد أجا تنطوي علل عنف جن   اين، بش  رل إمكامية أن 
تزال ُت         تخدم يف أالب  معايت املمارس        ة املش        ار ة اآلمنة للض        حااي والناجني. وابلنار إىل أن العدالة التص        ا ية  

ديلة عن األجراءات القض          ائية يف العديد من البلدان، فينبدي أن ينص          ب الرت يز علل التوس          ع يف ا ا ت  تدابت ب
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رى من إجراءات العدالة اجلنائية، لا يف ال  إد  دار األحكام وإعادة اس  تخدام العمليات التص  ا ية لتش  مل مراحل أخ
 التأهيل وإعادة األدماج. 

ايت ممارس   ات فيما يتعلق ابس   تخدام العدالة التص   ا ية. فعلل س    بيل وعلل الص   عيد الوطين، اس   تحدثت عدة بلدان مع
 Best"توجيهات املمارسات الفضلل للممارسة التصا ية" )املثال، أددر  ل  العدالة التصا ية يف اململكة املتحدة 

practice guidance for restorative practice, 2011لتصا ية (. وبنشر "إطار أفضل املمارسات للعدالة ا(Restorative 

justice best practice framework, 2017ث  ت وزارة الع  دل يف ميوزيلن  دا مع  ايته  ا العملي  ة حي  ث ح  د دت القيم (، ح  د 
واملبادئ واملعايت التوجيهية من أجل اس          تخدام العدالة التص          ا ية يف أي مرحلة من مراحل إجراءات العدالة اجلنائية. 

املهم أيضًا األ ارة إىل أن معايت كددة للعدالة التصا ية بشأن حا ت العنف األسري والعنف و ما اُ ر سابقاً، من 
 Drost؛ وMercer et al., 2015( أو يف أورواب )٢٠١٨؛ ٢٠١٣وزيلندا )وزارة العدل اجلن ي جرى وضعها، سواء يف مي

et al., 2016 .) 

 التوعية
 

رتاتيجيات لتوعية مودفي ماام العدالة مثل أفراد الش       رطة واملدعني ي        تدعي النهو  ابلعدالة التص       ا ية وض       ع اس       
العامني والقضاة، و ذل  لتشجيع زايدة التفاهم بشأن العدالة التصا ية يف اجملتمع بصورة أعم. وينبدي ملودفي العدالة 

 ية لتي ت األحالة إىل اخلدمات تصا ية واملبادئ األساسية للعدالة التصااجلنائية أن يكوموا علل وعي بربامج العدالة ال
اات الصلة علل النحو املناسب. وينبدي للمواطنني أن يكوموا أ ثر اط العاً علل اخليارات املتاحة هلم يف حل منازعاهتم 

يتعني علل اجملتمع أن يكون علل أو د       راعاهتم. وهذا   مينع اخليارات التقليدية للمحكمة وإد       دار األحكام، ولكن 
ات العدالة التص     ا ية، وس     بل ا ص     ول علل خدماهتا، اليت يرج ك أن تكون أ ثر تلبية  اجتهم لالعرتاف وعي بعملي

 واألدالح العاطفي والنف ي والفردة جلرب الضرر. 
ات الت               وي  ة الب  ديل  ة ا  الب  ًا وهن  اك أدل  ة  ثتة تربط بني املع  ارف واملواقف: األ               خ  ا  ال  ذين هم أق  ل معرف  ة بعملي  

د اآلراء العقابية، يف حني أن من تُقد م هلم معلومات إض    افية بش    أن خمتلف البدائل مييلون إىل تفض    يلها يعتنقون أ      ما
(. وتُعترب زايدة املعرفة بعمليات العدالة التص              ا ية ابعتبارها بدائل، Pali and Pelikan, 2010علل العقوبة التقليدية )

تقليدية أمراً أساسيًّا لتشجيع سبل الودول املعز زة إىل عمليات العدالة الت، جيدة ألجراءات العدالة اجلنائية المكم ِّ  أو
 التصا ية.

 العالاة ابجملت عات األصلية  اجلوانب املشرتكة بني ال قافات 
 

ص  ا ية، أبمهية خاد  ة يف البلدان اليت تت   م م   ألة الود  ول إىل العدالة، لا يف ال  امل   اواة يف الود  ول إىل العدالة الت
 امل مع تر ة ا ستعمار والتمثيل املفرل للشعوص األدلية يف ماام العدالة اجلنائية. تتع

ورلا   يزال النوعان  -ويف حني أن أوائل املدافعني عن العدالة التصا ية رلا استمدوا األهلام من التقاليد احمللية للعدالة 
ة والعدالة التص  ا ية لي   تا الش  يء مف    . فعلل س  بيل املثال، فألن العدالة احمللي -ي   ية، مثل املش  ار ة يتقا ان  ات رئ
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(، وتدفل Cunneen, 2011هناك العديد من برامج العدالة التصا ية اليت   تراعي الفوارق املهمة بني الشعوص األدلية )
لروحاين واستخدام  بكات ل األمهية الكبتة املعطوفة علل اجلامب ا ات مهمة للعديد من التقاليد القامومية احمللية، مث

(. ويف العقود األختة، أارت الزايدة يف استخدام العدالة التصا ية يف مام العدالة Chartrand and Horn, 2016القرابة )
الة التص   ا ية بطرائق تليب اجلنائية التقليدية ت    اؤ ت بش   أن مدى إمكامية ود   ول الش   عوص األد   لية إىل إجراءات العد

يزداد هذا األمر تعقيدًا ب بب مشا ل واسعة النطاق ومتأدلة مثل العنصرية اهليكلية أو ا فياز الناامي احتياجاهتا. و 
ل بعض الباحثني إىل أن تض         اؤل  املوجود يف مام العدالة اجلنائية الدربية اليت أُبل  عنها علل مطاق واس         ع. وقد َتود          

لتحويلية والتص          ا ية يعود إىل مااهر ا فياز املمنهج يف األد          لية يف الود          ول إىل تدابت العدالة ا فر  الش          عوص
؛ Cunneen, 1997؛ وBlagg, 1997عملي   ات الع   دال   ة اجلن   ائي   ة )فيم   ا فس أس              رتالي   ا علل وج     اخلص              و ، امار 

رين من أد             ول مهاجرة يواجهون (. وابملثل، تش             ت تقارير إىل أن الالج ني واأل              خا  املنحدCunneen, 2006و
(. وتش  ت األدلة من هذا النوع إىل Pali, 2017من حيث س  بل الود  ول إىل خدمات العدالة التص  ا ية )د  عوابت أ رب 

ا اجة األس     اس     ية إىل القض     اء علل أي       كل من أ      كال التمييز الذي مي  س     بل الود     ول علل قدم امل      اواة إىل 
 عمليات العدالة التصا ية. العدالة، لا يف ال  الودول إىل 

 ملخَّص
 

هذه النميطة القيم واملبادئ األساسية للعدالة التصا ية، وت لط الضوء علل أوج  اختالف هذه األجراءات من  تدرم
حيث فل فتها وممارساهتا عن إجراءات التصدي للجرمية يف إطار مام العدالة اجلنائية التقليدية. واستنادًا إىل متائج 

ة العدالة التصا ية يف ا د من معاودة األجرام وحتقيق رضا املشار ني. الدولية، تدرم النميطة األدلة علل فعالي األباس
والدراسة مق  مة إىل أربعة أجزاء. يتناول املوضوع األول مفهوم العدالة التصا ية، ويربز أدول اآلليات البديلة لت وية 

ية، يوىل اهتمام خا  للمعايت والقواعد د دراسة األسام املعياري للعدالة التصا املنازعات من هذا النوع وتطورها. وعن
الدولية املتعلقة ابلعدالة التصا ية يف إطار العدالة اجلنائية، و  سيما املبادئ األساسية  ستخدام برامج العدالة التصا ية 

صا ية، مع عن التطبيق العملي ملمارسات العدالة الت (. ويقدم املوضوع الثاين حملة عامة٢٠٠٠يف امل ائل اجلنائية )
ت ليط الضوء علل ا ختالفات بني ممارسات العدالة اجلنائية التقليدية، وحتديد ال بل اليت ميكن هبا للعدالة التصا ية 

تشت إىل فعالية عمليات  أن تكم ِّل بفعالية إجراءات العدالة اجلنائية التقليدية. ويتناول املوضوع الثالث قاعدة األدلة اليت
ية من حيث التكلفة. وأختاً، يتناول املوضوع الرابع خمتلف سبل معاجلة التحدايت اليت قد تنشأ يف تنفيذ العدالة التصا 

 العدالة التصا ية.
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دهتا األمم املتحدة  جملس أ ر اب  االحتاد الصووووووووووكوا الد لية ال  اعت 
 األ ر يب

 األمم املتحدة
 

 A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to)  موعة أدوات املمارس     ني بش     أن ود     ول املرأة إىل برامج العدالة

Justice Programming مكتب األمم املتحدة املعين ابملخد ِّرات واجلرمية، وهي ة األمم  ٢٠١٨(، الذي مش              ره يف عام
ة األمم املتحدة للمرأة(، وبرانمج األمم املتحدة األ ائي، ومفو ض        ية املتحدة للم        اواة بني اجلن        ني ومتكني املرأة )هي 
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http://www.euforumrj.org/assets/upload/Final_report_conferencing_revised_version_June_2012.pdf
http://www.euforumrj.org/assets/upload/Final_report_conferencing_revised_version_June_2012.pdf
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تخدام برامج العدالة التص        ا ية يف امل         ائل اجلنائية )قرار اجملل  ا قتص        ادي وا جتماعي املبادئ األس        اس        ية  س        
 ، املرفق(. ٢٠٠٢/١٢

جلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوس        ع من أجل التص        دي إعالن الدوحة بش        أن إدماج منع ا
ون علل الص        عيدين الوطين والدويل ومش        ار ة اجلمهور )قرار للتحدايت ا جتماعية وا قتص        ادية وتعزيز س        يادة القام

 (.٧٠/١٧٤اجلمعية العامة 
General recommendation No. 33 (2015) on women’s access to justice (CEDAW/C/GC/33). 
General recommendation No. 35 (2017) on gender-based violence against women, updating general 

recommendation No. 19 (CEDAW/C/GC/35). 

Handbook on Restorative Justice Programmes (United Nations publication, Sales No. E.06.V.15). 

س تعمال ال  لطة )قرار اجملل  ا قتص  ادي تنفيذ إعالن مبادئ العدل األس اس ية املتعلقة بض حااي األجرام والتع   ف يف ا
 (.1989/57وا جتماعي 

Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women (UNODC, 2014). 

 جملس أ ر اب
 

Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence.  

Council of the European Union framework decision 2001/220/JHA of 15 March 2001 on the standing of victims 

in criminal proceedings.  

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice.  

Recommendation CM/Rec (2008) 11 of the Committee of Ministers to member States on European rules for 

juvenile offenders subject to sanctions or measures. 

Recommendation CM/Rec (2018) 8 of the Committee of Ministers to member States concerning restorative 

justice in criminal matters.  

Recommendation No. R (2003) 20 of the Committee of Ministers to member States concerning new ways of 

dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice.  

Recommendation No. R (2006) 2 of the Committee of Ministers to member States concerning the European 

Prison Rules.  

Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning mediation in penal 

matters.  
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 الت ارين
 

ليفو يتض   من هذا الق    م اقرتاحات بش   أن متارين تثقيفية ُ رى قبل ا ص   ة أو أثناءها، بينما يُقرتح يف ق    م منفص   ل تك
 لتقييم فهم الطالص للنميطة.يلي ا صة 

طالبًا حيث ي   هل تنايم الطالص  ٥٠و ٣٠والتمارين الواردة يف هذا الق   م أ ثر مالءمة للص  فوف اليت تض  م ما بني 
يف  موعات د     دتة يناقش     ون فيها ا ا ت أو يض     طلعون أبمش     طة قبل تقدمي التعليقات إىل الص     ف أب مل . وعلل 

 ا س   تناد إىل مف  اهليكل املكون من  موعات د   دتة يف الص   فوف الكبتة اليت تض   م ن املمكن مارايًّ الرام من أم  م
بضع م ات من الطالص، فألن هذا أ ثر دعوبة. وأسهل طريقة لتلبية  رل اجملموعات النقا ية الصدتة يف دف  بت 

ص ابلتحول إىل س      تة طال ن       ة أو ا جم هي الطلب إىل الطالص أن يناموا أمف       هم ض      من  موعات مكومة من
الطالص اآلخرين األقرص جلوس              ًا هلم. وعندما تكون التعليقات مطلوبة، ينبدي للمحاض              ر أن يعتمد علل تقديره 
الش      خص      ي، ألن اجملموعات لن تتمكن مجيعها من تقدمي تعليقات يف  ل مرة. وينبدي للمحاض      ر ا ختيار عش      وائيًّا 

 ة لتقدمي تعليقاهتا مرة واحدة علل األقل.جملموعات ابلفردوكاولة  فالة أن حتال مجيع ا
م ا  امت ومجيع التمارين يف هذا الق       م تناس      ب طالص املرحلة اجلامعية والدراس      ات العليا علل حد س      واء. بيد أم  ل

نبدي أن ت تند املعرفة هبذه امل ائل واألملام هبا علل فو م بق من األمور اليت تنطوي علل تفاوت  بت بني الطالص، ي
 لقرارات بشأن مدى مالءمة التمارين إىل سياقهم التعليمي وا جتماعي.ا

 : فهم العدالة ١الت رين 
 

 مترين دف ي لجموعة ددتة 
يُفرت  أن يشجع هذا التمرين الطالص علل التفكُّر يف مفهوم العدالة. ويناقش الطالص يف  موعات ددتة فهمهم 

 للعدالة. 

 لل حاضر مبادئ توجيهية
 

 .)"ميكن للتمرين أن ُي تخدم يف بداية ا صة )"ماام العدالة اجلنائية والعدالة القضائية 
  .يقدم احملاضر مقدمة موجزة، مشتاً إىل أن  ل ماام عدالة يتمحور حول اعتبارات أخالقية 
 .ُيشج ع الطالص علل مناقشة مفهوم العدالة   

 أسئلة إرشادية للطالب
 

 عدالة؟ ما هو فهم  لل 
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  ما هي اعتبارات  األخالقية للعدالة؟ 
  من مناورك، ما الذي ت عي العدالة إىل حتقيق ؟  

  .ينتام الطالص ضمن  موعات ددتة ويناقشون األس لة  
 .يدعو احملاضر  ل  موعة لعر  أجوبتها  
  :دقائق ١٠الوقت. 

 : التفكُّر يف بيان األثر على الضحية ٢الت رين 
 موعة ددتة مترين دف ي لج

 يُطلب إىل الطالص قراءة بيان األثر علل الضحية والتفكُّر يف تدبت مناسب بشأن حتقيق العدالة للضحية. 

 مبادئ توجيهية لل حاضر
 

  .ميكن تطبيق هذا التمرين عند ا ديث عن احتياجات الضحااي فيما يتعلق ابلعدالة 
 األس لة التوجيهية التالية:طالص مناقشة يوزع احملاضر بيان األثر علل الضحية ويطلب إىل ال 

o ما الشعور الذي قادت اجلرميُة الضحيَة إلي ؟ و يف أثرت علل الضحية عاطفيًّا؟ 
o  ما هي احتياجات الضحية يف رأي ؟ 

  .تَفك ر بعني انقدة يف تدبت قاموين )علل أسام العدالة اجلنائية( وتدبت ات قاموين لصاال الضحية 
 ُمرض    ية للض    حية؟ تص    و ر تدابت التص    دي للجرمية اليت من      أجا أن    ربة العدالة ال يف تبدو يف رأي

  تليب احتياجات الضحية علل أفضل وج .
  .ينتام الطالص ضمن  موعات ددتة ويناقشون األس لة املبينة أعاله  
  .يدعو احملاضر  ل  موعة لعر  أجوبتها  
  :دقيقة ٢٠-١٥الوقت. 

 ة خصائص العدالة التصاوية  العدالة اجلزائية : مقارن٣الت رين 
 

 مترين دف ي لجموعة ددتة
 

 يوفر هذا العمل اجلماعي الفردة لتشجيع التفكت النقدي بشأن طريقة التعامل مع املخالفات. 
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 السيناريو 
ة، فيقرران عاماً، إىل ا ص       ول علل مبال  مقدية ومقتنيات مثين ١٩ي        عل "جيم" و"بِّن"، البالدان من العمر 

   بو  " جديد أللعاص الفيديو. . ومها باجة إىل املال لش        راء جهاز "إاياص أد        حاب  زل يفس        رقة من
زل. وي رقان أمواً  مقدية و وهرات وبعد أن يدق ا اجلرم ويتأ دا من عدم وجود أحد ابلداخل، يقتحمان املن

زل، تدخل من الباص "سيليا"، داحبة البيت البالدة من ملنقي ِّمة جيداجا يف ارفة النوم. وعندما يهم ان لدادرة ا
ص الذعر إىل مف  "جيم" و"بِّن"؛ ويدفعان "سيليا" أرضاً بعنف ويفر ان. تصاص "سيليا" عاماً. يد ٦٨العمر 

بك ور يف عدة أضالع، و  تتمكن من الوقوف إ  بصعوبة ابلدة. وتتصل علل الفور اببنتها "ريتشيل"، اليت 
"ريتش        يل" علل  ليا" للتو من زايرهتا، وختربها وهي حتت ًثت الص        دمة اب ادس العنيف. وتقومعادت "س        ي

 الفور ابستدعاء سيارة إسعاف وإبالغ الشرطة. 
 

اس  تنادًا إىل هذا ال   يناريو، يُطلب إىل الطالص مناقش  ة موع األجراءات اليت  ان من    أجا أن تُتخذ يف إطار 
 ا هو امل ار البديل الذي قد تتخذه العدالة التصا ية. ماام العدالة اجلنائية، وم

 ضرمبادئ توجيهية لل حا
 

  يقدم احملاض          ر ال           يناريو، ش يطلب إىل الطالص مناقش           ة ا الة من مناورْي العدالة اجلنائية التقليدية
 والعدالة التصا ية، وتدوين إجاابهتم. 

  .ينتام الطالص يف  موعات ددتة 
 دقيقة. ١٥ماعية: وقت املناقشة اجل 

 أنشطة أخرى
 

ادُع خبتًا يف  ال العدالة اجلنائية، وحيثما أمكن، ممارسًا للعدالة التصا ية للحديث عن  ارهبما. فعلل سبيل املثال، 
ادُع قاضياً ملناقشة عملية إددار األحكام، مع الرت يز بصفة خادة علل أهداف ومبادئ إددار األحكام و يفية ًثتمها 

. وميكن استخدام هذا العر   وسيلة  ث الطالص علل التأمل يف خمتلف ل عملية إددار األحكام القضائيةعل
  ا عتبارات األخالقية اليت توج  عملية إددار األحكام القضائية. 

كن أن ُي تخدم وادُع، إاا أمكن، ممارساً يف  ال العدالة التصا ية للحديث عن خربت  يف العمل مع الضحااي واجلناة. ومي
 ث الطالص علل فهم آراء املمارم بشأن الطرائق اليت ي تفيد هبا الضحااي واجلناة من اللقاءات  هذا العر   وسيلة

يف إطار العدالة التصا ية. وقد يودُّ الطالص أيضاً التفكُّر يف التحدايت اليت يواجهها املمارم يف  ال العدالة التصا ية 
 يف عمل .
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 الت إفراديةدراسات حا
 اإلفرادية من جت يع ليندزي بوينرت جم وعة من الدراسات

 
o نظام احملا كم التقليدية؟متائج  نتائج العدالة التصاحلية عنختلف كيف 
o كيف تؤثر العدالة التصاحلية على العالقة بني الضحية واجلاين؟ 
o هل العدالة التصاحلية فعالة على مستوى اجلناايت؟ 
o يتناسب مع ا حتياجات الفردية؟ هل ميكن تعديل عملية العدالة التصا ية لا  

 هيكل اوصة املوصى به
 

الق    م تود   يات بش   أن الت    ل    ل يف التدري  والتوقيتات هبدف حتقيق متائج التعلم خالل حص   ة مدهتا يتض   من هذا 
ثالس س          اعات. وقد يود احملاض          ر أن يتجاهل بعض األجزاء التالية أو فتص          رها ألاحة مزيد من الوقت للعناد          ر 

 احة القصتة.، لا يف ال  املقدمة أو اجلل ات التمهيدية أو اخلالدة أو فرتات الر األخرى
  

م ا صة إىل جزأين مدة  ل منهما   دقيقة  ٩٠َق  ِّ

 اجلزء األ  
 
 دقيقةو ٢٠] 1تقدمي النميطة؛ ماام العدالة اجلنائية والعدالة القامومية؛ التمرين  •
 يقةودق 20] 2تلبية متطلبات العدالة؛ التمرين  •
 دقيقةو ٢٠ما هي العدالة التصا ية؟ كاضرة عن األطار املفاهيمي ] •
 دقيقةو ٢٠-١٥الضماانت واألطار الدويل فيما يتعلق ابلعدالة التصا ية ] •
 دقيقةو ١٥النشال: ادُع خبتاً يف  ال العدالة اجلنائية و/أو ممارساً يف  ال العدالة التصا ية للنقاش ] •

 اجلزء ال اي
 
 دقيقةو ٢٠والتأثت علل معاودة األجرام ]رضا املشار ني  -ائج امل تخلصة من األباس والتقييم النت •

https://lindseypointer.com/2015/02/12/how-is-the-outcome-of-restorative-justice-different-from-the-traditional-court-system/
https://lindseypointer.com/2015/02/12/how-is-the-outcome-of-restorative-justice-different-from-the-traditional-court-system/
https://lindseypointer.com/2015/02/12/how-is-the-outcome-of-restorative-justice-different-from-the-traditional-court-system/
https://lindseypointer.com/2015/07/10/when-this-is-all-said-and-done-theyll-still-be-neighbors/
https://lindseypointer.com/2015/09/04/is-restorative-justice-effective-for-felony-level-crimes/
https://lindseypointer.com/2015/11/16/can-the-restorative-justice-process-be-modified-to-fit-individual-needs/


الة الجنائيةمنع الجريمة والعد النمائط الجامعية : سلسلة   
 

40 

 دقيقةو ٣٠حملة عامة عن عمليات العدالة التصا ية وأمثلة ُقطرية ] •
استخدام العدالة التصا ية يف ماام العدالة اجلنائية؛ التطبيق يف حا ت اجلرمية اخلطتة، والعنف اجلن اين  •

 دقيقةو ٢٠]
 دقيقةو ٢٠؛ امل ائل املتعلقة بتنفيذ العدالة التصا ية ]النتائج املتعلقة ابلفعالية من حيث التكلفة •

 اراءات أساسية
 

يتضمن هذا الق م قائمة لراجع متاحة لالطالع ا ر ينبدي للطالص استكماهلا قبل حضور حصة عن هذه النميطة. 
ل هبا الطالص الراابون يف دراس     ة املوض     وع لزيد من التفص     يل ويض     م الق      م القادم قائمة لراجع لقراء ة متقدمة يود     َ

 واملدرسون القائمون علل تدري  هذه النميطة. 
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 تقييم الطالب
 

               م مقرتحات للواجبات التالية للحص              ة بدر  تقييم فَ ْهم الطالص هلذه النميطة. أم ا مقرتحات يتض              من هذا الق
 الواجبات ال ابقة للحصة أو اليت تُؤَدى يف أثنائها، فرتد يف ق م "التمارين".

 ص للنميطة، تُقرتح الواجبات التالية لُيضطلع هبا بعد ا صة:ومن أجل تقييم فهم الطال

  ١الواجب 
 

د      فحات( للطالص التفكُّر يف أحد ال       يناريوهني وتطبيق املعارف بش      أن ُجُج العدالة  ٤-٣يتيك الواجب املكتوص )
 التصا ية وقيمها األساسية علل أحدمها. 

 1السيناريو 
 

 وبص        دد التعايف من ، خارجًا من ًثت مش        وة دامت لعدة أايم. وأثناء س        عي  مات"، وهو مدمن للميثامفيتامني" ان 
ألدامة ا متش       اء، ومارًا  متهاء ما بوزت  من املال، دخل متجراً لبيع الناارات الش       م        ية. وأثناء س       رقت  للناارات، 

http://www.euforumrj.org/wp-content/uploads/2015/09/Doing-restorative-justice-in-cases-of-sexual-violence_practice-guide_Sept2015-1.pdf
http://www.euforumrj.org/wp-content/uploads/2015/09/Doing-restorative-justice-in-cases-of-sexual-violence_practice-guide_Sept2015-1.pdf
https://www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/restorative-justice-best-practice-framework-2017.pdf
http://euforumrj.org/assets/upload/Final_Report_Building_Social_Support_for_RJ.pdf
http://euforumrj.org/assets/upload/Final_Report_Building_Social_Support_for_RJ.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10612-013-9193-4
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20504721.2016.1197519
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20504721.2016.1197519
https://www.researchgate.net/publication/242546766_4_Restorative_approaches
https://www.researchgate.net/publication/255062438_RESTORATIVE_JUSTICE_A_CONTEMPORARY_SOUTH_AFRICAN_REVIEW
http://restorativejustice.org/10fulltext/vanness15.pdf
http://restorativejustice.org/10fulltext/vanness15.pdf
http://www.euforumrj.org/assets/upload/Final_report_conferencing_revised_version_June_2012.pdf
http://www.euforumrj.org/assets/upload/Final_report_conferencing_revised_version_June_2012.pdf
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املتجر ار   ًا الع  ام  ل يف ح  ال  ة ًا عن طريق    وام  دفع إىل خ  ارج واجه    أح  د الع  املني ابملتجر. دفع "م  ات" الع  ام  ل بعي  د
 خوف واضب.

 2السيناريو 
 

ًخرت "س   ارة" يف اد   طحاص ابنها لروض   ت  يف الكني    ة. ومارت يف  ال ا  اهني قبل أن خترج ب    يارهتا من طريقها 
لتل. واد           طدمت "س           ارة" اجلاميب، ولكن ل            بب أو آلخر د تر "س           كوت" الذي  ان يقود دراجت  اب اه أعلل ا

 " مما أدى إىل   ر يف عموده الفقري."سكوت ب
يُطلب إىل الطالص التفكت يف تدبت تصا ي ألحدى ا التني والنار فيما قد يرتتب علل إجراءات العدالة التصا ية. 

دالة، والكيفية اليت وينبدي أن يش     مل الواجب حتلياًل ألثر الض     رر واحتياجات أد     حاص املص     لحة املعنيني يف  ال الع
تلبية تل  ا حتياجات. ويُدعل الطالص إىل التفكت بش           كل إبداعي يف متيجة ميكن أن تعود ابلفائدة علل  ميكن هبا

مجيع األطراف املعنية. ويتيك الواجب للطالص       رح القيم واملبادئ التص     ا ية األس     اس     ية اليت ُي      رت      د هبا يف اللقاء 
ثبتوا أجم راعوا احتياجات وحقوق الض         حية واجلاين املزعوم، لتص         ا ية. وينبدي للطالص أن ياملندرج يف إطار العدالة ا

 و ذل  األبعاد املختلفة للمصلحة العامة.

 2الواجب 
 

مُينك الطالص الفرد   ة ملش   اهدة فيديو عن  ل  تص   ا ي، ميكنهم بعدها أن يكتبوا رأايً مقدايًّ بش   أن ما تعلموه بش   أن 
لطالص أن يدرسوا التفاعل بني املشار ني، واملواضيع املعاجَلة، والقيم دفحات(. وينبدي ل ٤-٣صا ية )لقاء العدالة الت

الداعمة للعملية. ويعزز هذا الواجب فهم الطالص للبعاد النارية للعدالة التصا ية اب ط الع علل حوار بشأن العدالة 
اختيار(     ريط فيديو من ق    م  أن فص   ص   وا )أو يتيحوا للطالص التص   ا ية يف املمارس   ة العملية. وقد فتار احملاض   رون

 "املواد املرئية".
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 أد ات تدريس إضافية
 

يتضمن هذا الق م ودالت إىل الوسائل التدري ية اات الصلة، مثل  رائك "ابوربوينت" واملواد الفيديوية ودراسات ا ا ت 
ملها النميطة. وميكن للمحاضرين تكييف احملاضر علل تدري  امل ائل اليت تشاألفرادية واملوارد األخرى اليت ميكن أن ت اعد 

 الشرائك واملوارد األخرى.

 املواد الفيديوية
 

WorldTrustTV, “An example of restorative justice with Sujatha Baliga”, video, 6 July 2016. (Vice-

President and Director of the Restorative Justice Project)  

Pgw1000, “Restorative justice is…Howard Zehr”, video, 11 December 2009. (Restorative justice 

practitioner and theorist, Co-Director of the Zehr Institute for Restorative Justice)  

Rehan Niazi, “Reconciliation committees at police stations in Pakistan”, 2009.  

VictoriaX Open Education, “Theft example: Restorative Justice Conference”, video, 3 April 2018.  

Deanna Van Buren, “What a world without prisons could look like”, video, 3 April 2018. (Co-Founder 

and Design Director of Designing Justice + Designing Spaces)  

VictoriaX Open Education, “Interview Judge Andrew Becroft”, video, 12 April 2018. (Previous Principal 

Youth Court Judge of New Zealand (2001–2016), Children’s Commissioner in New Zealand, as at 23 

April 2019) 

VictoriaX Open Education, “Interview: Dr. Khylee Quince”, video, 15 April 2018. (Associate Head of 

Law School, Director of Māori and Pacific Advancement, Auckland University of Technology)  

Lindsey Pointer, “Restorative justice: strengthening the community”, video, 8 November 2015. 

(Restorative practices facilitator, trainer and researcher) 

GoodHire, “Forget reentry: restorative justice keeps people out of prison”, video, 28 April 2016. (Fania 

Davis, Director Restorative Justice for Oakland Youth) 

Brent Stafford, “Restoring harmony after murder (Brenda Morrison interview): aftermath of murder – 

survivors stories”, video, 4 April 2014. (Director of the Centre for Restorative Justice, Associate 

Professor in the School of Criminology, Simon Fraser University)  

United Kingdom, Restorative Justice Council, “A victim’s guide to restorative justice”, video, 26 May 

2015 

United Kingdom, Ministry of Justice, “Giving victims a voice: restorative justice”, video, 18 November 

2013.  

 نظورات الضحية  اجلايم
 

"Burning Bridges( ")دقيقة عن إحراق ج        ر "مودز"، وهو ج         ر  35فيلم وائقي مدت   حرق اجل        ور
ر  ارفي مدطل يف مقاطعة اب   ابلو ايت املتحدة، وقد ُعقد اجملل  التص             ا ي يف أعقاص ال . وي               

املعهد الدويل للممارس  ات التص  ا ية هذا اجملل  العاطفي، الذي مجع بني الش  بان ال   تة الذين أحرقوا اجل   ر 

https://www.youtube.com/watch?v=6ih_IQ2MOpU
https://www.youtube.com/watch?v=ha0Z-Z9-AQY
http://zehr-institute.org/
http://justpeaceint.org/videosDramas.html
https://www.youtube.com/watch?v=m6X1i8khmt8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=yq_n5Is01-g
http://www.occ.org.nz/about-us/our-people/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=llHKT48B6EM
https://www.youtube.com/watch?v=mxevHKbpsTw
https://www.youtube.com/watch?v=l4x6yL2gGpU
https://www.sfu.ca/dialogue/about-us/associates1/brenda-morrison--associate-professor--director-of-the-centre-for.html
https://www.sfu.ca/dialogue/about-us/associates1/brenda-morrison--associate-professor--director-of-the-centre-for.html
https://www.sfu.ca/dialogue/about-us/associates1/brenda-morrison--associate-professor--director-of-the-centre-for.html
https://www.youtube.com/watch?v=u5OhRlNLQVQ
https://www.youtube.com/watch?v=WrEApuJ-DTE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=tBMIEManHoA
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أفراد اجملتمع احمللي. ويروي الفيلم الوائقي، ابس              تخدام اللقطات األخبارية واملقابالت والفيديو وأُس              رهم و 
 تقل من ا زن والدضب إىل التعايف.اخلا  ابجملل  الفعلي، قصة  تمع ين

  
BBC News, “I met the man who abused me as a child”, video, 22 October 2015.  

This Morning, “Accepting I’m a murderer: Jacob Dunne interview”, podcast, 3 March 2016.  

PBS NewsHour, “Colorado school replaces punishment with ‘talking circles’”, video, 20 February 2014.  

Sussex Police and Crime Commissioner, “Repairing the harm”, video, 13 November 2015.  

Peter Brand, “Meeting with a killer”, documentary, 13 November 2017.  

  
ل املوقع الش       بكي للمنتدى األورو  قائمة األفالم والت        جيالت الوائقية عن العدالة التص       ا ية، املتاحة عل

 . (European Forum for Restorative Justice)للعدالة التصا ية 

 ة أخرىبصري-موارد مسعية
 

 مكتبة العدالة التصا يةمر ز العدالة واملصا ة، 
 للعدالة التصاحليةير معهد ز  

 املنتدى األورويب للعدالة التصاحلية
 )الدخول  اين( مكتبة الفيديوالتصا ية،  املعهد الدويل للممارسات

 د رات إلكرت نية
 

)الرابطة الدولية لزمالة ال     جون(: يقدم املوقع الش    بكي  موعة واس    عة من املعلومات  مر ز العدالة واملص    ا ة
 "مدخل إىل العدالة التصا يةواملوارد بشأن العدالة التصا ية، لا يف ال  دليل تعليمي إلكرتوين "

edX Online Course “Restorative justice and practice: emergence of a social movement”, Victoria 

University of Wellington  

 املوااع الشبكية
 

 ، لا فيها تقارير بثية املواردموعة واسعة من   املنتدى األورو  للعدالة التصا يةيقدم 
 

مكتبة  بتة تض    م  تبًا إلكرتومية ": Theo Gavrielidesاملوقع الش    بكي " - العدالة التص    ا ية من أجل اجلميع
 ومقا ت وورقات ومواد أخرى بشأن العدالة التصا ية

  
 موارد وتدريباً يف  ال العدالة التصا ية معهد زيِّر للعدالة التصا يةيقدم 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Snz6GawGpV4
https://www.youtube.com/watch?v=g8_94O4ExSA
https://www.youtube.com/watch?v=WTBuE8Ipr44
https://www.youtube.com/watch?v=qxk7X7PXCOY
http://www.euforumrj.org/publications/films-and-documentaries/
http://restorativejustice.org/rj-library/#sthash.qbJCkaMY.dpbs
http://zehr-institute.org/webinars/
http://zehr-institute.org/webinars/
http://zehr-institute.org/webinars/
http://www.euforumrj.org/publications/films-and-documentaries/
https://www.iirp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=2524:video-library&catid=38&Itemid=299
http://restorativejustice.org/restorative-justice/#sthash.8xI9Rd6a.dpbs
http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-restorative-justice/#sthash.NqQqKgHU.dpbs
https://www.edx.org/course/restorative-justice-and-practice-emergence-of-a-social-movement
https://www.edx.org/course/restorative-justice-and-practice-emergence-of-a-social-movement
http://www.euforumrj.org/publications/films-and-documentaries/
http://www.euforumrj.org/publications/films-and-documentaries/
https://www.theogavrielides.com/freeresources
http://zehr-institute.org/
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Napier Libraries Collections. Judge McElrea Restorative Justice Collection 

 
Lorenn Walker Publications and Restorative Justice and Healing Blog  

 
Diana Unwin Chair in Restorative Justice: Publications 

مبادئ توجيهية لوضع د رة اائ ة 
 ب اهتا

 
عَر  يف حص   ة مدهتا ثالس س   اعات، ولكن ميكن تطوير املوض   وع ليص   بك دورة دراس   ية هذه النميطة موجزًا يُ  تتض   من

قائمة بذاهتا. ويتحدد مطاق هذه الدورة وفقًا لالحتياجات احملددة لكل س    ياق، ويُعر  فيما يلي هيكل كتمل للدورة 
 علل سبيل ا قرتاح.

  
 الوصف  املوضوو  الد رة

 مقدمة   1األسبوع 
نائية وخمتلف ماام العدالة اجل

 ا حتياجات يف  ال العدالة

مدخل إىل النميطة وكاضرة عن ماام العدالة اجلنائية 
بشأن  ١ودور العقوبة ومناقشة معىن العدالة. التمرين 

معىن العدالة. كاضرة ومناقشة بشأن احتياجات الضحااي 
يف  ال العدالة. دعوة واجلناة واجلهات املعنية األخرى 

 ال العدالة اجلنائية )أحد القضاة مثاًل( اختصادي يف 
 ومناقشة عملية إددار األحكام القضائية. 

بشأن  ٣، بعنوان "من يريد لقائي؟" أو التمرين ٢التمرين 
 بيان األثر علل الضحية. 

هيمي للعدالة التصا ية، ومنشؤها كاضرة عن األطار املفا مفهوم العدالة التصا ية ومنشؤها  ٢األسبوع 
 تطورها يف خمتلف أفاء العاد. و 

األطار الدويل للعدالة التصا ية   ٣األسبوع 
 وضماانهتا

كاضرة عن املعايت الدولية وًثتها علل العدالة 
التصا ية، و ذل  الضماانت املنصو  عليها يف املبادئ 

 األساسية.
متائج األباس الدولية املتعلقة برضا كاضرة بشأن  امل تخلصة من األباس والتقييمالنتائج   ٤األسبوع 

املشار ني واألثر علل معاودة األجرام. مناقشة بشأن 
 متائج األباس يف فرادى البلدان.

https://www.napierlibrary.co.nz/collections/judge-mcelrea-papers/
http://lorennwalker.com/publications/
http://www.lorennwalker.com/blog/
https://www.victoria.ac.nz/sog/researchcentres/chair-in-restorative-justice/research/publications
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 الوصف  املوضوو  الد رة
مثل  -كاضرة بشأن خمتلف عمليات العدالة التصا ية   ااج العدالة التصا ية  ٥األسبوع 

وار بني الضحية واجلاين، و ال  التشاور الوساطة وا 
صلك، من خالل ت ليط الضوء علل األمثلة الُقطرية. وال

دعوة أحد ممارسي العدالة التصا ية ملناقشة الطالص 
بشأن الفوائد اليت تعود علل األطراف الرئي ية 

 والتحدايت اليت يواجهها يف عمل .
اام استخدام العدالة التصا ية يف م  ٦األسبوع 

 العدالة اجلنائية
ت العدالة التصا ية يف خمتلف كاضرة عن تنفيذ عمليا

مراحل ماام العدالة اجلنائية من خالل األ ارة إىل أمثلة 
من بلدان خمتلفة. كاضرة ومناقشة بشأن التطبيق علل 

 اجلرمية اخلطتة ويف سياق العنف اجلن اين. 
ائل الفعالية من حيث التكلفة وامل  ٧األسبوع 

 املتعلقة بتطبيق العدالة التصا ية
رة بشأن متائج األباس املتعلقة ابلفعالية من حيث كاض

التكلفة. كاضرة ومناقشة بشأن التحدايت اليت تواج  
مثالً، فيما يتعلق ابلتشريعات  -تنفيذ العدالة التصا ية 

 والودول والوعي. ت ليط الضوء علل أمثلة ُقطرية.
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