
  
  المبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية

  
، ٢٠٠٢/١٢اعتمدت ونشرت على المأل بموجق قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقـم  

  ٢٠٠٢يوليه /تموز ٢٤المؤرخ في 
  الديباجة

  التصالحية،إذ يستذكر أنه حدث، في جميع إرجاء العالم، تزايد كبير في مبادرات العدالة 
وإذ يسلم بأن تلك المبادرات تستند في كثير من األحيان إلى أشكال تقليدية ومحلية من العدالـة  

  تعتبر الجريمة ضارة بالناس من حيث األساس،
وإذ يشدد على أن العدالة التصالحية هي رد آخذ في التطور تجاه الجريمـة يحتـرم كرامـة    

نسجام االجتماعي من خـالل عـالج الضـحايا    ومساواة كل شخص ويبني التفاهم ويعزز اال
  والجناة والمجتمعات المحلية،

وإذ يؤكد أن هذا النهج يمكّن المتضررين من الجريمة من تبادل مشاعرهم وخبراتهم بوضوح 
  ويهدف إلى تلبية احتياجاتهم،

 وإذ يدرك أن هذا النهج يتيح الفرصة للضحايا للحصول على التعويض، والشعور بأمان أكبر،
والسعي إلى اإلنهاء؛ ويتيح للجناة إدراك أسباب سلوكهم وآثاره وتحمل المسؤولية بطريقة ذات 
معنى؛ ويمكّن المجتمعات المحلية من فهم األسباب التي تنشأ منها الجريمـة، وتعزيـز رفـاه    

  المجتمع المحلي، ومنع الجريمة،
ن التدابير تتسم بالمرونة في تكيفها وإذ يالحظ أن العدالة التصالحية تنبثق منها طائفة متنوعة م

لتالئم نظم العدالة الجنائية القائمة وتتمم تلك النظم، مع مراعاة الظروف القانونية واالجتماعيـة  
  والثقافية،

وإذ يسلم بأن استخدام العدالة التصالحية ال يخل بحق الدول في المالحقة القانونية لمن يـدعى  
  أنهم جناة،

  طلحاتاستخدام المص -أوال 
أي برنامج يستخدم عمليات تصالحية ويسعى إلـى  “ برنامج عدالة تصالحية”يقصد بتعبير  - ١

  .تحقيق نواتج تصالحية
أي عملية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند االقتضـاء  “ عملية تصالحية”يقصد بتعبير  - ٢

، مشاركة نشـطة  أي من األفراد أو أعضاء المجتمع المحلي اآلخرين المتضررين من الجريمة
ويمكـن  . معا في تسوية المسائل الناشئة عن الجريمة، وذلك، بصفة عامة، بمساعدة من ميسر



أن تتضمن العمليات التصالحية الوساطة، والمصالحة، والتفاوض بـين المحـامين والقضـاة    
  .والتشاور بشأن إصدار األحكام

وتشـمل  . ه نتيجة للعملية التصالحيةاالتفاق الذي يتوصل الي“ ناتج تصالحي”يقصد بتعبير  - ٣
النواتج التصالحية ردودا وبرامج مثل التعويض ورد الحقوق والخدمة المجتمعية، بهدف تلبيـة  
االحتياجات والمسؤوليات الفردية والجماعية لألطراف وتحقيق اعادة اندماج الضحية والجـاني  

  .في المجتمع
ي من األفراد أو أعضاء المجتمع المحلـي  الضحية والجاني وأ“ األطراف”يقصد بتعبير  - ٤

  .اآلخرين المتضررين من الجريمة الذين يمكن أن تشملهم العملية التصالحية
الشخص الذي يتمثل دوره في أن ييسر، بطريقة منصفة ونــزيهة،  “ ميسر”يقصد بتعبير  - ٥

  .مشاركة األطراف في العملية التصالحية
  تصالحيةاستخدام برامج العدالة ال -ثانيا 

يمكن استخدام برامج العدالة التصالحية في أي مرحلة من مراحل نظام العدالة الجنائيـة،   - ٦
  .رهنا بالقانون الوطني

ينبغي أال تستخدم العمليات التصالحية إال عندما تكون هناك أدلة كافية لتوجيه االتهام إلى  - ٧
وينبغي أن يكون بمقدور الضـحية  . الجاني، وبالموافقة الحرة والطوعية من الضحية والجاني

وينبغي التوصل إلى االتفاقات طوعيـا  . والجاني سحب تلك الموافقة في أي وقت أثناء العملية
  .وأن ال تتضمن سوى التزامات معقولة ومتناسبة

ينبغي، في األحوال العادية، أن يتفق الضحية والجاني على الوقـائع األساسـية للقضـية     - ٨
وال ينبغي استخدام مشاركة الجاني كـدليل علـى   . في العملية التصالحية كأساس لمشاركتهما

  .االعتراف بالذنب في اإلجراءات القانونية الالحقة
ينبغي أن توضع في االعتبار، لدى احالة القضية إلى العملية التصالحية وفي تسيير تلـك   - ٩

  .اينات الثقافية بين األطرافالعملية، الفوارق المؤدية إلى اختالل توازن القوى، وكذلك التب
توضع سالمة األطراف في االعتبار لدى احالة أي قضية إلى العملية التصالحية وفـي   - ١٠

  .تسيير تلك العملية
عندما تكون العمليات التصالحية غير مالئمة أو غير ممكنة، ينبغي أن تحـال القضـية    - ١١

وفي تلك الحاالت ينبغـي  . كيفية التصرفإلى سلطات العدالة الجنائية وأن يبت دون إبطاء في 
أن يسعى مسؤولو العدالة الجنائية إلى تشجيع الجاني على تحمل المسـؤولية تجـاه الضـحية    

  .والمجتمعات المحلية المتضررة، وأن يدعموا اعادة اندماج الضحية والجاني في المجتمع
  تسيير برامج العدالة التصالحية -ثالثا 



ول األعضاء في وضع مبادئ توجيهية ومعايير، بسند تشريعي عنـد  ينبغي أن تنظر الد - ١٢
وينبغي أن تحترم تلك المبـادئ التوجيهيـة   . االقتضاء، تحكم استخدام برامج العدالة التصالحية

  :والمعايير المبادئ األساسية المبينة في هذا الصك، وينبغي أن تتناول، فيما تتناول، ما يلي
  شروط إحالة القضايا إلى برامج العدالة التصالحية؛) أ(
  معالجة القضايا بعد العملية التصالحية؛) ب(
  مؤهالت الميسرين وتدريبهم وتقييمهم؛) ج(
  إدارة برامج العدالة التصالحية؛) د(
  .معايير الكفاءة وقواعد السلوك التي تحكم تسيير برامج العدالة التصالحية) ـه(

تطبق على برامج العدالة التصالحية، وال سيما العمليات التصالحية، ضمانات  ينبغي أن - ١٣
  :اجرائية أساسية تكفل اإلنصاف للجاني والضحية، وهي

رهنا بالقانون الوطني، ينبغي أن يكون للضحية والجاني الحق في التشاور مـع مستشـار   ) أ(
وينبغي . أو الشفوية عند الضرورة/قانوني بشأن العملية التصالحية، وفي الترجمة التحريرية و

أن يكون للقصر، عالوة على ذلك، الحق في الحصول على المساعدة من أحد األبوين أو مـن  
  وصي؛

ينبغي إطالع األطراف بصورة وافية، قبل الموافقة على المشاركة في العملية التصالحية، ) ب(
  أن تترتب على قرارهم؛على حقوقهم وطبيعة العملية التصالحية والنتائج التي يمكن 

ال ينبغي إرغام الضحية وال الجاني على المشاركة في العملية التصالحية أو قبول النواتج ) ج(
  .التصالحية أو دفعه إلى ذلك بوسائل مجحفة

ينبغي أن تكون المناقشات التي ال تجري علنا في العملية التصالحية سرية، وال ينبغـي   - ١٤
  .ة األطراف أو حسب ما يقتضي القانون الوطنيإفشاؤها الحقا إال بموافق

ينبغي أن يكون هناك إشراف قضائي، عند االقتضاء، على نتائج االتفاقات الناشئة عـن   - ١٥
وحيثمـا يحـدث ذلـك،    . برامج العدالة التصالحية، أو أن تدرج في قرارات أو أحكام قضائية

آخر، وينبغي أن يحـول النـاتج   ينبغي أن تكون للناتج نفس وضعية أي قرار أو حكم قضائي 
  .بشأن نفس الوقائع قضائيةدون المالحقة ال

حيثما ال يصل األطراف إلى اتفاق بينهم، ينبغي أن تعاد القضية إلى عمليـات العدالـة    - ١٦
وال يستخدم فـي إجـراءات العدالـة    . الجنائية القائمة وأن يبت دون إبطاء في كيفية التصرف

  .م التوصل إلى اتفاقالجنائية الالحقة مجرد عد
ينبغي أن يحال عدم تنفيذ االتفاق الذي يتم في أثناء العملية التصـالحية إلـى البرنـامج     - ١٧

التصالحي مجددا، أو إلى عمليات العدالة الجنائية القائمة حيثما يقتضي القانون الوطني ذلـك،  



ذ االتفـاق، باسـتثناء   وال ينبغي أن يستخدم عدم تنفي. وأن يبت دون إبطاء في كيفية التصرف
  .أو الحكم القضائي، كمبرر إلصدار حكم أشد في إجراءات العدالة الجنائية الالحقة القرار

. ينبغي أن يؤدي الميسرون واجباتهم بنـزاهة، مع االحترام الواجب لكرامة األطـراف  - ١٨
مـنهم تجـاه   وينبغي للميسرين، بصفتهم تلك، أن يكفلوا أن يتصرف األطراف باحترام، كـل  

  .اآلخر، وأن يمكّنوا األطراف من التوصل إلى حل مالئم فيما بينهم
يجب أن يكون للميسرين فهم جيد للثقافات والمجتمعات المحليـة وأن يحصـلوا، عنـد     - ١٩

  .االقتضاء، على تدريب أولي قبل تولي مهام التيسير
  التطوير المستمر لبرامج العدالة التصالحية - رابعا
بغي أن تنظر الدول األعضاء في وضع استراتيجيات وسياسات وطنية تهـدف إلـى   ين - ٢٠

تطوير العدالة التصالحية والى ترويج ثقافة بين سلطات انفاذ القـوانين والسـلطات القضـائية    
  .واالجتماعية، وكذلك بين المجتمعات المحلية، مؤاتية الستخدام العدالة التصالحية

ور منتظم بين سلطات العدالة الجنائية ومديري برامج العدالـة  ينبغي أن يكون هناك تشا - ٢١
التصالحية، من أجل تطوير فهم مشترك للعمليات والنواتج التصالحية وتعزيز فعاليتها، وتوسيع 
نطاق استخدام البرامج التصالحية، واستكشاف السبل التي يمكن بها ادماج النهوج التصـالحية  

  .في ممارسات العدالة الجنائية
ينبغي للدول األعضاء أن تشجع، بالتعاون مع المجتمع المدني عند االقتضاء، البحـوث   - ٢٢

عن برامج العدالة التصالحية وتقييمات تلك البرامج، بغية تقدير مدى إفضـائها إلـى نـواتج    
تصالحية، ومدى صالحيتها كمكمل أو بديل لعمليات العدالة الجنائية، ومدى توفيرهـا نـواتج   

وقد يلزم مع مرور الزمن إدخال تغييرات ملموسـة علـى عمليـات    . األطراف ميعايجابية لج
ولذلك ينبغي أن تشجع الدول األعضاء تقييم وتعديل تلـك البـرامج علـى    . العدالة التصالحية

وينبغي أن يسترشد بنتائج البحوث والتقييمات في مواصلة تطـوير السياسـات   . فترات منتظمة
  .والبرامج

  ثناءشرط است - خامسا
ليس في هذه المبادئ األساسية ما يمس بأي حقوق للجاني أو الضحية تكون مقررة فـي   - ٢٣

  .القانون الوطني أو القانون الدولي المنطبق
  

 


