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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة  }ُهَو 
ِلَتُكوُنوا  ُثمَّ  ُكْم  َأُشدَّ ِلَتْبُلُغوا  ُثمَّ  ِطْفلاً  ِرُجُكْم  ُيْ ُثمَّ 
ى  ا ۚ َوِمْنُكْم َمْن ُيَتَوفَّىٰ ِمْن َقْبُل ۖ َوِلَتْبُلُغوا َأَجلاً ُمَسمًّ ُشُيوخاً

َوَلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن{

 )�شورة غافر، الية رقم: 67( 
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مقدمة

موضوع البحث: 

ين�شب مو�شوع البحث على العدالة الت�شاحلية للأحداث يف فل�شطني احلبيبة، كنمط 
الأحداث  اإنحراف  لظاهرة  الت�شدي  بهدف  اجلزائي،  الطابع  ذات  النزاعات  لف�ص  حديث 
اإزدواجي  الكل�شيكية، وببعد  للعدالة اجلزائية  برامج ر�شائية بديلة  اأو  تدابري  اأو  باأ�شاليب 
اإن�شاين وت�شاحلي ي�شع كافة الأطراف املعينة باجلرمية يف ال�شدارة، من اأجل حتقيق عدالة 
تر�شي اجلميع ال�شحايا والأحداث اجلانحني واملجتمع من خلل تدابري تعتمد اأ�شا�شًا على 
الإدماج  واإعادة  ال�شحية  اأ�رشار  باإ�شلح  اجلرمية  عواقب  ومعاجلة  والتوا�شل  الر�شائية 

للأحداث اجلانحني وتعزيز ال�شلم الإجتماعي)1(. 
ول �شك اأن هذا التطور يف معاملة احلدث جاء نتيجة للنظرة احلديثة للحدث باإعتباره 
�شحية ولي�ص بجاين، واأنه يجب تطبيق قواعد حلمايته حيث يغلب على احلدث ال�شعف وقلة 
اأكدته الإتفاقيات واملواثيق واملعاهدات الدولية،  اخلربة ونق�ص الإدارة والتمييز، وهو ما 
ولتحقيق م�شلحة احلدث الف�شلي ظهَر حديثًا ما ي�شمى بالعدالة الت�شاحلية حلماية الأحداث 
اجلانحني والتي تقوم على حتويل الأحداث املدانني اأو املتهمني باإرتكاب جرائم خارج اإطار 

نظام العدالة اجلزائي التقليدي والتو�شع يف اإ�شتخدام التدابري البديلة غري ال�شالبة للحرية. 
املواجهة  منا  يتطلب  اإجتماعية  كظاهرة  والإنحراف  اجلرمية  اإىل  النظر  اأن  �شك  ول 
والت�شالح  امل�شارحة  وو�شائل  والعطف  الرحمة  واأ�شباب  املجتمع  باآليات  واملعاجلة 
وقيم  ال�رشع  واأحكام  القانون  �شياق  يف  ذلك  يتم  اأن  املفرت�ص  من  ولكن  وامل�شاركة 

املجتمع)2( وهو ما ينقلنا اإىل تناول اإ�شكالية البحث. 

إشكالية البحث:  

مما ل�شك فيه اأن العدالة اجلزائية التقليدية �شواء للبالغني اأو الأحداث على حد ال�شواء 
تعاين مبا يعرف باأزمة العدالة اجلزائية، ومن تلك املع�شلت الآتي: 

تكد�ص الق�شايا اأمام املحاكم. . 1
ارتفاع تكاليف اأجهزة نظام العدالة اجلزائية. . 2
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اإزدحام املوؤ�ش�شات العقابية وال�شلحية. . 3
عدم القناعة العامة باأداء وفاعلية اأجهزة نظام العدالة اجلزائية التقليدي. . 4
جتنيب احلدث اإجراءات املحاكمة مبا يحقق امل�شلحة الف�شلى مبا يحقق امل�شلحة . 5

الف�شلى للحدث. 
اإ�شلح احلدث وتاأهيله ي�شتدعي اأن يتم تطبيق اأحد و�شائل العدالة الت�شاحلية. . 6
والإ�شكاليات . 7 الت�شاحلية  العدالة  لتطبيق  الأمثل  الأ�شلوب  هو  الو�شاطة  نظام  هل 

التي تواجه تطبيقه يف النظام الجرائي الفل�شطيني. 
وعلى ذلك تتمثل اإ�شكالية البحث يف بيان اأ�شاليب واآليات ومناذج العدالة الت�شاحلية 
ومدى جناحتها واأثرها على الأحداث اجلانحني من خلل دورها يف اإعادة تاأهيلهم ومنعهم 
اجلزائي  النهج  عن  بعيداً  اإ�شلحي  بنهج  املجتمع  اجلرائم ودجمهم يف  اإرتكاب  تكرار  من 
وكذلك  الفل�شطيني،  جمتمعنا  يف  للتطبيق  الأن�شب  هي  الت�شاحلية  اأ�شاليب  واأي  التقليدي، 
مدى توافق الأ�شاليب الت�شاحلية ال�شائدة يف املجتمع مع الت�رشيعات الوطنية والإقليمية 
والدولية التي دعت لتطبيق مفهوم العدالة الت�شاحلية كنهج اأ�شا�شي يف التعاملمع الأحداث 

اجلانحني. 
البديل  هي  )الو�شاطة(  الت�شاحلية  العدالة  هل  الأهم  الت�شاوؤل  يثور  الإطار  هذا  ويف 
احلتمي للعدالة اجلزائية اأم منط مكمل للعدالة اجلزائية اأم هي عدالة موازية وباآليات م�شتقلة 
وجهاز م�شتقل مزاحم لها؟ . وهذا ي�شتتبع حتديد املق�شود بالعدالة الت�شاحلية )الو�شاطة( 
للأحداث وما اأوجه ال�شبه والإختلف بينهما وبني العدالة اجلزائية التقليدية، واأخرياً ماهي 
ال�شبل الكفيلة بتطوير اإ�شرتاتيجية وا�شحة املعامل والتطبيق يف جمالة العدالة الت�شاحلية 
حلماية الأحداث يف فل�شطني يف �شوء الفجوة ما بني الن�شو�ص النظرية والتطبيق العملي يف 
�شوء املعايري الدولية والإقليمية، وبخا�شة بعد ما اأقر امل�رشع الفل�شطيني نظام الو�شاطة 
كاأحد و�شائل اأو اآليات العدالة الت�شاحلية وفقًا لقانون حماية الأحداث النافذ رقم )4( ل�شنة 

2016م. 

أهمية البحث وأهدافه: 

تتبع اأهمية البحث النظرية: بداية اإىل اأهمية الدعوة اإىل النتقال بنظام العدالة اجلزائية 
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العربية  املجتمعات  ثوابت  مع  التام  لن�شجامها  املجتمعية  الت�شاحلية  العدالة  نظام  اإىل 
التعامل مع م�شكلة اجلرمية، فاملجتمعات  النهج يف  ثقافتها هذا  التي عرفت  والإ�شلمية 
العربية تعرف يف تاريخها القدمي نظم الق�شاء الأهلي وت�شوية املنازعات بالطرق الودية 
والإحتكام لروؤ�شاء القبائل وال�شيوخ والُعمد)3(. ولعل اأكرث ما يعزز دعوتنا اإىل اإحداث هذه 
اإ�شارات وا�شحة ومنها قوله  الكرمي  القراآن  النقلة، ما جاء به ديننا احلنيف، فقد ورد يف 
ُ َلُكْم})4( وكذلك قوله تعاىل:  َيْغِفَر اللهَّ اأَن  �َن  بُّ َوْلَي�ْشَفُح�ا ۗ اأَاَل ُتِ {َوْلَيْعُف�ا  تعاىل: 

 .)5({ِ ْجرُُه َعَلى اللهَّ َلَح َفاأَ ْثلَُهاۖ  َفَمْن َعَفا َواأَ�شْ َئٌة مِّ َئٍة �َشيِّ {َوَجَزاُء �َشيِّ
كنموذج  اجلزائية  الو�شاطة  اإجراءات  تطبيق  اىل  الدعوة  اأهمية  اأي�شا  تتجلى  وكذلك 
نظام العدالة الت�شاحلية للأحداث يف فل�شطني كنمط حديث يف التعامل مع ق�شايا الأحداث 
اجلانحني، وهو ما يهم العاملني والباحثني يف جمالة عدالة الأحداث من ق�شاة واأع�شاء 
وال�رشطة  الجتماعية  التنمية  وزارة  يف  والعاملون  اأهلية  وموؤ�ش�شات  وحماميني  نيابة 
القانونية  املكتبة  يرثى  ما  وهو  الف�شلى،  الطفل  م�شلحة  ملبدا  اإعماًل  الأمنية  والأجهزة 
الفل�شطينية حيث ل وجود ملثل هذا النمط من الكتابات، ونتمنى باأن تكون الدرا�شة النواة 
اأعماق نظام العدالة الت�شاحلية من  اأعمق يف امل�شتقبل. مما ي�شتتبع البحث يف  للدرا�شات 
حيث املفهوم واملمار�شة واآلياتها والفروق بينها وبني العدالة اجلزائية، وموقف املعايري 
اأعتمدت على  الدرا�شة  فاإن هذه  ولذا  والإقليمية،  الوطنية  بالت�رشيعات  ومقارنتها  الدولية 
درا�شات م�شحية حول عدالة الأحداث وحتليل للإح�شائيات من امليدان من خلل اجلهات 
التي تتعامل مع الأحداث من الق�شاء والنيابة العامة وال�شابطة الق�شائية ووزارة الرتبية 
والتعليم ووزارة التنمية الجتماعية واملوؤ�ش�شات الأهلية املعنية بعدالة الأحداث لبيان اىل 
اأي مرحلة و�شلت تلك اجلهات يف جمال العدالة الت�شاحلية )الو�شاطة( للأحداث مما يغني 

البحث. 
معاهد  �رشعت   1999 عام  من  اإبتداًء  اأنه  اخل�شو�ص  هذا  فى  ذكره  جدير  هو  ومما 
بحوث املعنية بالعدالة اجلزائية يف كل من الوليات املتحدة الأمريكية، بريطانيا، ا�شرتاليا، 
نيوزليندا، جنوب اأفريقيا، و�شنغافورة، يف اإجراء درا�شات م�شرتكة لتقييم جتاربها يف نظام 
الأعوام  خلل  املعلنة  الدرا�شات  تلك  نتائج  ك�شفت  وقد   . )الو�شاطة(  الت�شاحلية  العدالة 
2003 - 2004 عن حقائق م�شجعة جترب املجتمعات على ال�شري يف هذا الجتاه احلديث 

للعدالة الت�شاحلية )6(. 
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اأما اأهمية البحث العملية: فتتمثل يف و�شع نظام الو�شاطة حلماية الأحداث اأحد اأنظمة 
حتقيق  يف  جناحها  و�شمان  املخت�شة  اجلهات  لدى  التنفيذ  مو�شع  الت�شاحلية  العدالة 
الأحداث  حماية  قانون  يف  الو�شاطة  نظام  الفل�شطينى  امل�رشع  تبني  بعد  وذلك  اأهدافها، 
اجلانحني ل�شنه 2016، وكذلك تتجلى اأهداف البحث بعدما �شادقت دولة فل�شطني بتاريخ 
الختياري  الربوتكول  وعلى   ،1989 ل�شنة  الطفل  حقوق  اتفاقية  على  2014م   /4  /2
عليها  اإلزامًا  اأ�شبح  فقد  امل�شلحة،  املنازعات  يف  الأطفال  ا�شرتاك  ب�شاأن  الطفل  لتفاقية 
اإتخاذ كافة التدابري الت�رشيعية والق�شائية والإدارية اللزمة لو�شع اأحكام الإتفاقية مو�شع 
التنفيذ، ومن �شمن اأحكامها نهج العدالة الت�شاحلية للأحداث اجلانحني، وتاأتي هذه الدرا�شة 
لبيان مدى موائمة الت�رشيعات الوطنية واملمار�شات العملية يف عدالة الأحداث مع اأحكام 
الإتفاقية املذكورة، وما الواجب اإتخاذه لت�شويب الو�شع القائم وتقدمي الإقرتاحات اللزمة 
اجلانحني  الأحداث  على  فل�شطني  يف  كنموذج  والو�شاطة  الت�شاحلية  العدالة  اإطار  لتنفيذ 

كم�شلحة ف�شلى للطفل. 
الدول  بع�ص  يف  طبية  نتائج  الر�شائية  الت�شاحلية  العدالة  حققت  بعدما  وبخا�شة 
املقارنة، خا�شة يف جمال الرعاية وحماية الأحداث اجلانحني واإعادة اإدماجهم يف املجتمع، 
ولعل يف ذلك مدعاة للم�شي قدمًا يف تو�شيع قاعدة امل�شاركة املجتمعية باإ�شتخدام اأ�شاليب 
باأ�شلوب  الأحداث  تتعامل مع  التي  اجلزائية  العدالة  نظام  اإجراءات  الت�شاحلية يف  العدالة 
وال�شحية،  اجلانح،  احلدث  من  اجلزائية  الدعوى  اأطراف  حقوق  ي�شمن  اإ�شلحي  ح�شاري 
الف�شلى، من  التقا�شي مما يحقق م�شلحة احلدث  اإقحام احلدث يف دائرة  واملجتمع دون 
اإعادة دجمهم يف الأ�رشة واملجتمع من جهة، والق�شاء على اأ�شاليب اجلنوح من جهة اأخرى. 

منهجية البحث وخطته: 

يتناول هذا البحث مو�شوع العدالة الت�شاحلية )الو�شاطة( للأحداث يف دولة فل�شطني 
التاأ�شيلي املقارن فنحلل من زاوية املعطيات النظرية الوطنية، ونرتقي  مبنهج التحليلي 
اإىل التاأ�شيل والتنظري من خلل الدرا�شة املقارنة �شواء من النظم القانونية  بهذا التحليل 
والتجارب املقارنة، من خلل حتليل الن�شو�ص املتعلقة بالأحداث الناظمة للعدالة الت�شاحلية 
�شواء الدولية والإقليمية مع التحليل للإح�شائيات والدرا�شات امل�شتمدة من الواقع العملي 
لتطبيقات العدالة الت�شاحلية )الو�شاطة( يف فل�شطني، للإجابة على اأ�شكاليات البحث امل�شار 
اليها اأعله، واأهمها هل تعترب تطبيقات العدالة الت�شاحلية للأحداث يف فل�شطني متفقة مع 
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املعايري الدولية والإقليمية واملمار�شة الف�شلى للطفل، واإن كانت ل كيفية اأ�شتحداث اآليات 
جديدة اأو تطوير القائم منها وكيفية و�شع اإ�شرتاتيجية وطنية لتطبيقها على الوجه الأمثل 

لتحقيق عدالة ناجزة يف عدالة الأحداث. 
اأما خطة البحث فاإننا - مب�شيئة اهلل �شبحانه وتعاىل - �شوف نق�شم البحث اإىل ثلثة 
اأمام  اأن ننري الطريق  النتائج والتو�شيات، وبهذا البحث ناأمل  مباحث مع خامتة تت�شمن 
حلماية  كنموذج  اجلزائية  والو�شاطة  الت�شاحلية  العدالة  نظام  لتطبيق  الوطنية  اجلهود 
على  البحث  يك�ن  ذلك  وعلى  الف�شلى،  الطفل  ملبداأم�شلحة  اأ�شا�شي  كتطبيق  الأحداث 

النح� االآتي:

• املبحث الأول: - مفهوم نظام العدالة الت�شاحلية )الو�شاطة( حلماية الأحداث. 	

• املبحث الثاين: - نظام الو�شاطة حلماية الأحداث " كنموذج لتطبيق نظام العدالة 	
الت�شاحلية ". 

• املبحث الثالث: - تطبيق اجراء الو�شاطة يف فل�شطني وفق قانون حماية الأحداث 	
رقم 4 ل�شنة 2016. 

• اخلامتة و املراجع. 	
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" املبحث األول "

مفهوم نظام العدالة التصاحلية حلماية األحداث

متهيد وتقسيم: 

عام  مطلع  يف  مواطنيه  واينز" خماطبًا  ريك  "فريد  المريكي/  الدكتور  العامل  وقف 
مدينة  يف  العامل  يف  للأحداث  حمكمة  اأول  ظهور  يف  الف�شل  له  يعود  والذي   -  1899
" اأننا ن�شنع املجرمني من اأطفال واأولدهم غري املجرمني، مبحاكمتنا  �شيكاغو - قائًل: 
يلزم  وخطر،  خاطئ  اأمر  الواقع  يف  ذلك  ولكن  جمرمون،  اأنهم  على  لهم  ومعاملتنا  اإياهم 
حماكم  واإيجاد  ال�شار،  الأ�شلوب  هذا  تغيري  اإىل  اجلزائي  نظامنا  يهدف  اأن  ويجب  جتنبه، 
خا�شة للأطفال الذين يقرتفون اجلرائم ويقدمون على خمالفة القانون، وتعيني ق�شاة ل 
ميار�شون اأي عمل �شوى النظر يف ق�شايا الأطفال اجلانحني ". )7( ولتحديد مفه�م العدالة 

الت�شاحلية يك�ن البحث فى هذا املبحث علي النح� االآتي: 

• املطلب الأول: ماهية العدالة الت�شاحلية حلماية الأحداث. 	

• املطلب الثاين: برامج العدالة الت�شاحلية للأحداث. 	

• الدولية 	 للمعايري  وفقًا  الأحداث  حلماية  الت�شاحلية  العدالة  الثالث:  املطلب 
والإقليمية. 

" املطلب األول "

"ماهية العدالة التصاحلية حلماية األحداث"

تقسيم: 

الت�شاحلية وتعريفها،  العدالة  – مب�شيئة اهلل - ن�شاة وتطور  نتناول فى هذا املطلب 
ومربرات وفوائد العدالة الت�شاحلية للأحداث، واأخرياً التفرقة بني العدالة اجلزائية للأحداث 
والعدالة الت�شاحلية للأحداث وتقييم نظام العدالة الت�شاحلية، وذلك يف ثلثة فروع على 

النحو التايل: - 
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الفرع األول

"نشأة وتطورالعدالة التصاحلية وتعريفها"
تق�شيم: 

الت�شاحلية،  العدالة  وتطور  ن�شاأة  اأوًل:  بندين،  يف  الفرع  هذا  اهلل  مب�شيئة  و�شنتناول 
وثانيًا: تعريف العدالة الت�شاحلية للأحداث وذلك على النحو التايل: 

اأوالً: ن�شاأة وتط�ر العدالة الت�شاحلية:  ♦
العدالة  لن�شاأة  نتعر�ص  اأن  للأحداث  الت�شاحلية  للعدالة  تعريف  و�شع  قبل  يلزمنا 
اإكت�شافها  اأعيد  التي  الت�شاحلية  العدالة  مفهوم  اأن  يت�شح  حيث  وتطورها،  الت�شاحلية 
باعتبارها مفهومًا قدميًا عرفته ال�شعوب القدمية يف اأماكن خمتلفة من قارات العامل ويف 
بلدنا كان يف �شكل مب�شط ول يزال يلجاأ اإليه حلل الكثري من املع�شلت من خلل ما يعرف 

ب�شلح اجلماعة عن طريق رجال الإ�شلح الع�شائري )8(. 
يف  �شببًا  وكانت  النزاعات  لف�ص  ممار�شات  عرفت  القدمية  القرون  اأن  اأحد  ينكر  فل 
والتي عرفت  الو�شطى  القرون  الإجتماعي، مثل ما هو احلال بفرن�شا يف  الإن�شجام  توطيد 
رجال التهدئة )املهدوؤون وامل�شاحلون املوفقون واملحكمون( ، كما اأن احل�شارات ال�شالفة 
بدورها عرفت ما ي�شمى بدوائر القرار باأمريكا ال�شمالية وكذلك ملتقيات املجموعة الأ�رشية 

بنيوزيلنده اجلديدة وقبل ذلك العدالة التقليدية واملجادلة باإفريقيا)9(. 
الأمر  وت�شوية  واأ�رشته  عليه  املجنى  اإ�شرت�شاء  املمار�شات  هذه  يف  الأ�شا�ص  وكان 
معهم مبا�رشة عن طريق تعوي�ص عن الأ�رشار ومن ذلك جند قانون حمورابي 1700 قبل 
امليلد، وكذلك القانون ال�شوموي ل�شنة 2060 قبل امليلد والقانون الروماين ل�شنة 449 
 lex salica "قبل امليلد واملجموعة القدمية للقوانني اجلرمانية واملعروفة بـــ لك�ص �شاليكا
التي اأ�شدرها امللك كولف�ص عام 496 للميلد، وقوانني اأثلربت " Ethe bext التي اأ�شدرها 
عقوبة  على  ن�شت  جميعها  للميلد   600 عام  اإجنلرتا  ملقاطعة  �شك�شوين  الأجنلو  احلاكم 

التعوي�ص عن الأ�رشار التي احلقها اجلاين. 
وظل العمل باملوروثات القانونية القدمية التي كانت تنظر اإىل اجلرمية وكاأنها نزاع 
مفهوم  بتحويل  جاء  الذي  بريطانيا  على  النورماندي  الغزو  حتى  واجلاين  ال�شحية  بني 
اجلرمية من نزاع بني ال�شحية واجلاين Victim - offender Confict اإىل نزاع بني اجلاين 
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اأ�شدره هرني  الذي   Leges Henrici " " لقز هرني�شي  والدولة، وكان ذلك مبوجب قانون 
الأول عام 1116م م�شنفًا اجلرائم اخلطرية كالقتل والنهب �شد امللك، وبداأ بعد ذلك ظهور 
تام  اإهمال  مع  واجلاين  امللك  بني  نزاع  وكاأنها  تو�شف  التي  اجلرائم  اأمناط  من  العديد 

لل�شحية الذي حل حمله امللك اأو الدولة. 
اإىل  امتد تدريجيًا  الأول، قد  الذي حدث يف بريطانيا يف عهد هرني  التحول  اأن  غري 
تلك املجتمعات، و�شلبها اأعرافها وتقاليدها يف التعامل مع الق�شايا اجلزائية، وبعدها مت 
التوجه اإىل �شيطرة الدولة على موقف الق�شاء بالنظر اأن النزاع بني اجلاين والدولة وتهمي�ص 

دور املجنى عليه يف العملية الق�شائية، وما زال حتى يومنا هذا. 
وخلل الفرتة ين القرن احلادي ع�رش مار�شت املجتمعات البدائية وال�شكان الأ�شليني 
يف العديد من الدول الغربية وغريها، العمل بنظام عدالة التفاو�ص وت�شوية الق�شايا اجلزائية 

بال�شلح والرتا�شي. 
ويف ال�شبعينات من القرن املا�شي بداأت بع�ص الدول الغربية يف اإعادة اإحياء نظام 
العدالة الت�شاحلية الذي كان �شائداً من قبل ب�شورة منظمة ووفق قواعد مدرو�شة يعمل بها 
حتت رقابة الدولة يف الف�شل بني الأطراف يف جرائم حمددة ولنذكر بع�ص التجارب للعدالة 

الت�شاحلية فى بع�ص الدول املقارنة ومنها ما يلي)10(: 
يف ا�شرتاليا مت اإن�شاء ثلثة مراكز جتريبية لتقدمي خدمات التوفيق وامل�شاحلة عام . 1

1980م. ويف �شوء جناح التجربة مت اإن�شاء العديد من املراكز املماثلة يف املدن والأرياف. 
ومن ثم جرى تطوير التجربة اإىل مرحلة اأخرى متقدمة تعنى باإعادة تاأهيل الأفراد اجلانحني 

واجلناة واإعادة اإدماجهم يف املجتمعات بالت�شاور مع اأع�شاء املجتمع. 
يف عام 1995 �رشعت جمهورية جنوب اأفريقيا برامج العدالة الت�شاحلية باإن�شاء . 2

جلنة طوعية للحقيقة والتوفيق Truth and Reconciliation Committee وظيفتها جمع 
حلول  اإىل  يقود  حوار  يف  الأطراف  بني  واجلمع  الودية  بالطرق  املنازعات  حول  احلقائق 

تر�شي الأطراف. 
1981م، . 3 عام  منذ  التوفيقية  العدالة  بنظام  العمل  يف  �رشعتا  وفنلندا  الرنويج 

وتطبيقاتها اقت�رشت على جمال الأحداث اجلانحني. 
يف نيوزيلندا بداأت جتربة العدالة الت�شاحلية عام 1981 باإن�شاء جلنة ا�شت�شارية . 4
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اأهلية للنظر يف ق�شايا اإ�شاءة معاملة الأطفال. وقد قامت هذه اللجنة يف عام 1983 باإن�شاء 
فرق حلماية الأطفال ت�شمنت اخت�شا�شاتها التوفيق بني افراد الأ�رشة وت�شوية املنازعات 
العائلية. وتبع ذلك الن�ص على العدالة الت�شاحلية يف قانون العدالة اجلزائية النيوزيلندي 

عام 1985. 
ثانياً: تعريف العدالة الت�شاحلية لالأحداث:  ♦

يلزمنا فى البداية حتديد العلقة بني العدالة الت�شاحلية ومبداأ م�شلحة الطفل الف�شلى 
قبل تعريف العدالة الت�شاحلية: - 

يف احلقيقة ل يعد مفهوم "م�شلحة الطفل الف�شلى" مفهومًا جديداً، والواقع اأّنه �شابق 
لظهوراتفاقية حقوق الطفل، وهو مكر�ص بالفعل يف اإعلن عام 1959 حلقوق الطفل )املادة 
و16،  )ب(   5 )املادتان  املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية  ويف   ،  )2

الفقرة 1 )د( ( ، وكذلك يف ال�شكوك الإقليمية ويف كثري من القوانني الوطنية والدولية. 
 اإّن مفهوم م�شلحة الطفل الف�شلى هو مفهوم عام ون�شبي، يظهر جليًا يف احلالت قد 
تتعار�ص فيها م�شلحة الطفل مع م�شلحة غريه كاأبويه اأو موؤ�ش�شة، وهي بذلك تختلف تبعًا 
ت�رشيعية  ممار�شة  ي�شمن  مبا  الوطني  القانون  اأحكام  تطبيق  عليه  يجري  طفل  كل  حلالة 
وعملية حتقق م�شلحة الطفل كونه بحاجة لرعاية خا�شة تختلف عن البالغني، ويقت�شي 
التطبيق الكامل ملفهوم م�شلحة الطفل الف�شلى و�شع نهج قائم على احلقوق، واإ�رشاك جميع 
اجلهات املعنية ل�شمان ال�شلمة البدنية والنف�شية واملعنوية والروحية ال�شاملة للطفل، �شواء 

اأكان ذكراً اأم اأنثى، وتعزيز كرامته الإن�شانية. 
لذا اأّن هذا املبداأ لي�ص قاعدة ت�رشيعية فقط، واإمنا يجب اأن يقرتن هذا املبداأ باإعمال 
"يف  اأنه  1 من اتفاقية حقوق الطفل على  3 فقرة  وتطبيق واقعي وعلي ذلك ن�شت املادة 
الجتماعية  الرعاية  موؤ�ش�شات  بها  قامت  �شواء  بالأطفال،  تتعلق  التي  الإجراءات  جميع 
اأو الهيئات الت�رشيعية، يويل العتبار  اأو ال�شلطات الإدارية  اأو املحاكم  اأو اخلا�شة،  العامة 

الأول مل�شالح الطفل الف�شلى. "
ومبوجب هذه الفقرة، يتمتع الطفل بحقه يف تقييم م�شاحله الُف�شلى واإيلء العتبار 

الأول لها يف جميع الإجراءات اأو القرارات التي تعنيه يف املجالني العام واخلا�ص. 
ومن املعلوم اأّن اتفاقية حقوق الطفل قد اأ�شارت �رشاحًة اإىل م�شالح الطفل الف�شلى يف 
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مواّد متعددة وهي املادة 9 ب�شاأن عدم ف�شل الطفل عن والديه، واملادة 10 ب�شاأن جمع �شمل 
البيئة  ب�شاأن عدم احلرمان من   20 الوالدين، واملادة  18ب�شاأن م�شوؤولية  الأ�رشة، واملادة 
العائلية والرعاية البديلة، واملادة 21 ب�شاأن التبّني، واملادة 37 )ج( ب�شاأن ف�شل الأطفال 
عن البالغني يف ال�شجن، واملادة 40 الفقرة 2 )ب( ‘3‘ب�شاأن ال�شمانات الإجرائية، مبا يف 
اأثناء جل�شات ال�شتماع يف املحكمة يف الق�شايا اجلنائية التي  ذلك ح�شور والدي الطفل 
ت�شمل الأطفال املخالفني للقانون. وُي�شار اأي�شًا اإىل م�شالح الطفل الُف�شلى يف الربوتوكول 
الختياري لتفاقية حقوق الطفل املتعلِّق ببيع الأطفال وا�شتغللهم يف البغاء ويف املواد 
الإباحية )الديباجة واملادة 8( ويف الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل املتعلِّق 
باإجراء تقدمي البلغات )الديباجة واملادتان 2 و3( ، ويف احلقيقة، يرمي مفهوم م�شالح 
الطفل الُف�شلى اإىل �شمان التمتُّع الكامل والفعلي على ال�شواء بجميع احلقوق املعرتف بها 

يف التفاقية والنماء ال�شمويل للطفل. 
اأما العدالة اجلزائية التقليدية للأحداث تعرف باأنها "جمموعة من الأحكام والإجراءات 
املقررة لتطبيق القانون واإقامة العدل واحلد من اجلرمية التي يرتكبها الأحداث اجلانحني، 
بهدف اإ�شلحهم وحماية املجتمع واإن�شاف ال�شحايا". ولكن ف�شل نظام العدالة اجلزائية 
الناجمة عن  العواقب  يف حتقيق غاياتها من خلل تزايد ظاهرة الإجرام واإت�شاع خطورة 
هذه الظاهرة كان مبثابة فزاعة لكل ما يعنية الأمر للتفكري يف البديل لهذه العدالة اجلزائية 
التي اأ�شبحت تو�شف بالعدالة العقيمة �شواء للبالغني اأو الأحداث على حد ال�شواء، واأنتج هذا 

التفكري ما يطلق عليه بالعدالة الت�شاحلية)11(. 
فنظام العدالة اجلزائية التقليدي للأحداث )12( قد ركز اهتمامه على معاقبة الأحداث 
اجلانحني ومل يعط اجلوانب الإ�شلحية العناية اللزمة، خ�شو�شًا بعد اأن ثبت اإىل حد ما 
باأن العدالة التقليدية مل حتقق اأهم الأهداف املرجوة منها املتمثلة مبنع اجلرمية وخري دليل 
على ذلك تكرار الكثري من الأحداث للجرائم خا�شة بعد خروجهم من اأماكن توقيفهم واأي�شًا 
تزايد معدلت اجلرمية يف العديد من بلدان العامل، فنظام عدالة الأحداث اجلزائي التقليدي 

مل يحقق الردع ب�شقية العام واخلا�ص )13(. 
ويف هذا ال�شدد فاإن موؤ�ش�ص العدالة الت�شاحلية " هاورد زاهر " عرب عن ف�شل العدالة 
اجلزائية باأنها عدالة تتميز ب�شكليتها العقيمة من جهة، وجعلها العقاب حكراً على الدولة من 
جهة اأخرى، وهو اأ�شا�ص الأزمة التي فر�شت ظهور العدالة الت�شاحلية فكان املولود اجلديد 
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العدالة الت�شاحلية. 
اإىل  والإلتفات  به  والإهتمام  ال�شحية  على  بالأ�شا�ص  ترتكز  الت�شاحلية  فالعدالة 
اأ�شا�شًا على جرب الأ�رشار اللحقة به من جراء اجلرمية وكذا الإهتمام  حاجياته املن�شبة 
العلقة  اإ�شتعادة  اإىل  الذي ي�شعى  الإهتمام  الأخرى اجلاين واملجتمع وهو  الأطراف  بكافة 
ملرتكبيها  الإجتماعي  والإدماج  اجلرمية  عن  الناجم  ال�رشر  جرب  خلل  من  اجلميع  بني 

وتعزيز ال�شلم الإجتماعي )14(. وهو ب�شفة عامة للبالغني والأحداث على حد �شواء. 
اجلزائية يف  البحوث  غزا ميادين  الذي  الوحيد  الت�شاحلية  العدالة  يكن م�شطلح  ومل 
املجتمعية،  اجلزائية  العدالة  مثل  اأخرى  م�شطلحات  هناك  فكان  الع�رشين،  القرن  اأواخر 
ويق�شد  املتوازية،  والعدالة  املجتمعية،  اأكتاف  على  القائمة  الت�شاحلية  اجلزائية  والعدالة 

بها عمومًا اللجوء اإىل املجتمع للإ�شهام يف التعامل مع اجلرمية والإنحراف )15(.
واإن كان يف هذا املقام يهمنا تعريف العدالة الت�شاحلية فمنهم من عرفها: " العدالة 
الت�شاحلية م�شار من خلله ي�شارك املعنيون باجلرمية يف اإيجاد حل لعواقبها والتعامل مع 
تداعياتها امل�شتقبلية"، وهناك من عرفها: "باأنها مبثابة روؤية لإر�شاء العدالة املوجهة يف 

املقام الأول نحو جرب املعاناة والأ�رشار الناجمة عن اجلرمية". 
اأما هاورد زاهر فعرف العدالة الت�شاحلية "اأنها م�شار للمعنيني باجلرمية لت�شخي�ص 
الأ�رشار  هذه  اإ�شلح  بهدف  والإلتزامات  للحاجيات  والإ�شتجابة  عنها  الناجمة  الأ�رشار 

واإر�شاء الإن�شجام الإجتماعي ". 
اأما امل�شلحة اجلنحية بكندا فقد عرفتها: "اأنها مبثابة نهج ملعاجلة اجلرائم والنزاعات 
الأ�شا�شية ال�شارة بالأ�شخا�ص والعلقات، وت�شعى لدعم الأ�شخا�ص املت�رشرين )ال�شحايا، 
اجلناة، اأع�شاء املجتمع( و متكينهم من امل�شاركة والتوا�شل بق�شد تعزيز وتاأكيد امل�شوؤولية 

والإ�شلح وترقية الإح�شا�ص بالإرتياح لراأب ال�شدع وطراأ اخللف". )16(
العدالة  "باأن  املتحدة:  الأمم  لهيئة  والإجتماعي  الإقت�شادي  املجل�ص  تعريف  اأما 
اأو  �شخ�ص  اأي  اأو  اجلاين  ال�شحية،  من  كل  فيه  ي�شارك  م�شار  اأي  من  تت�شكل  الت�شاحلية 
جمموعة ت�رشر من اجلرمية للإ�شهام بفعالية بهدف اإيجاد احللول لكل امل�شائل ذات العلقة 
بالإجرام وعادة مب�شاعدة و�شيط ". اأما الفقهاء العرب فمنهم من عرف العدالة الت�شاحلية 
للأحداث "باأنها نهج يف التعامل مع اجلرمية يعرتف باأثرها على ال�شحية واملعتدى نف�شه 
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واملجتمع الذي وقعت فيه وتهدف العدالة بالأ�شا�ص اإىل اإ�شلح ال�رشر الذي اأحدثته اجلرمية 
وتعوي�ص املجتمع وال�شحية واإعادة املعتدي اإىل مكان منتج يف املجتمع، ولتكون العدالة 

اإ�شلحية بالفعل، يجب اأن يلعب فيها املجتمع وال�شحية واملعتدى اأدواراً فاعلة ")17(. 
والإدارية  القانونية  الإجراءات  من  جمموعة  "باأنها  عرفها  من  اأي�شًا  وهناك 
والإجتماعية التي تهدف من خلل براجمها لتجنيب احلدث الذي هو يف نزاع مع القانون 
فعله  عن  ال�رشرالناجم  باإ�شلح  يقوم  اأن  على  التقليدية،  التقا�شي  لإجراءات  اخل�شوع 
املخالف للقانون اإعرتافًا بذنبه، ويكون ذلك بتطبيق نهج تاأديبي وتاأهيلي من �شاأنه اإعادة 

دجمه يف املجتمع و�شمان عدم تكراره جلنوح، بدًل من معاقبته")18(. 
وحم�شلة القول، اأتفق مع تعريف القا�شي الدكتور/ حممد الطراونة للعدالة الت�شاحلية 
احلدث  جعل  اإىل  تهدف  التي  والأليات  الإجراءات  "باأنها  ومانعًا:  وجامعًا  �شامًل  لكونه 
اإيجاد  اإىل  والتي تهدف  اإليه،  امل�شند  �شببه اجلرم  الذي  ال�رشر  ا�شلح  اجلانح م�شئوًل عن 
الطرق التي ميكن من خللها احلدث اأن يثبت قدراته الإيجابية والتعامل مع م�شاعر الذنب 
اإ�رشاكهم يف حل  بهدف  واملجتمع  ال�شحية  مع  التعامل  اىل  يهدف  كما  اإيجابية،  بطريقة 
النزاع، اأي هي العدالة التي تركز على اإعادة وتاأهيل ودمج احلدث اجلانح باملجتمع جمدداً، 
وتتعامل مع ال�شحية اأي�شا من حيث تعوي�شه عن ال�رشر الذي حلق به، وتعوي�ص املجتمع 

الذي حلق به نف�ص ال�رشر. ")19(

"الفرع الثاني"

"مربرات وفوائد العدالة التصاحلية لألحداث"
تق�شيم: - 

و�شنتناول مب�شيئة اهلل ذلك يف بندين، اأوًل: مربارات نظام العدالة الت�شاحلية للأحداث، 
ثانيًا: فوائد العدالة الت�شاحلية للأحداث، وذلك على الوجه التايل: - 

اأوالً: مربرات نظام العدالة الت�شاحلية لالأحداث: -  ♦

املعتدي  فاإنها تركز على  ب�شكل خا�ص  الأحداث  الت�شاحلية حلماية  العدالة  مربرات 
قدر  ال�رشر  وجرب  للإ�شلح  و�شيلة  الت�شاحلية  العدالة  تعد  وبذلك  واملجتمع،  وال�شحية 
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الإمكان، وبذلك ميكننا القول اإن مربرات اإ�شتخدام العدالة الت�شاحلية حلماية الأحداث ترتكز 
فى ما يلي)20(: - 

باأدوار فاعلة وتعمل على . 1 القيام  ت�شاعد املجتمع وال�شحية واحلدث اجلانح على 
للبحث  وال�شعي  باجلرمية  املعينة  الأطراف  م�شاركة  يتم  وبذلك  جميعًا،  حقوقهم  �شيانة 
عن نتائج مقبولة بالإجماع، وبذلك يتم تعزيز النظام وال�شلم الإجتماعي وراأب العلقات 

املت�رشرة من اأجل بناء ن�شيج الإجتماعي. 
تهدف اإىل اإعادة اإندماج الأحداث �شواء كانوا جانحني اأو �شحايا يف جمتمعاتهم، . 2

كونها – اأي العدالة الت�شاحلية – تراعي امل�شلحة الف�شلى للطفل. 
الرتكيز على ال�رشر الذي حلق باملجتمع، ومتكن ال�شحايا من حيث اإعادة الإعتبار . 3

لهم من خلل م�شاعدتهم على الإف�شاح عن اإحتياجاتهم وامل�شاهمة الفعالة اأو تهدف اإىل 
اأن يتحمل احلدث اجلانح م�شوؤولية اأفعاله، وحثه على اإ�شلح ال�رشر الذي اأحلقه بال�شحايا 
مع  التعامل  يف  الفعلية  ال�رشاكة  حتقق  اأنها  اأي  ن�شابها،  اإىل  الأمور  واإعادة  واملجتمع 
حتمل  اجلانحني  وخ�شو�شًا  الأطراف  جميع  دعوة  طريق  وعن  وتداعياته،  املرتكب  اجلرم 
امل�شوؤولية  حتمل  مفهوم  على  بالأ�شا�ص  تقوم  الت�شاحلية  العدالة  اأن  اإعتباراً  م�شوؤوليتهم 

وحتمل التبعات الناجمة عن اجلرمية. 
حتقيق العدالة الت�شاحلية اأف�شل ال�شبل لتحقيق مفهوم الوقاية القمعية من اجلرمية . 4

عن طريق الك�شف عن كل �شلوك جرمي واإعتباره مرفو�شًا وغري مقبول اإجتماعيًا. 
ي�شاعد على التخفيف من اإزدحام املحاكم ودور التاأهيل والإيواء ذلك اإن الإكتظاظ . 5

يف هذه الأماكن قد ينجم عنه تبادل اأمناط اجلرمية عند الإختلط بالإ�شافة اىل امل�شاكل 
الإجتماعية الأخرى. 

اأر�شية ت�شالح م�شتقبلية للوقاية واحلد من العود من خلل دعوة الأحداث . 6 تبنى 
اجلانحني اإىل امل�شاركة يف امل�شارات الت�شاحلية وتغيري �شلوكاتهم وذلك لت�شهيل اإندماجهم 

يف املجتمع. 
تكون ق�شايا الأحداث قليلة اخلطورة باملقارنة مع اجلرائم املرتكبة من البالغني، . 7

اإمكانية الإ�شلح واإعادة الإندماج تتحقق من خلل العدالة الت�شاحلية مبعدلت  لذا فاإن 
اأكرب. 
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من . 8 بهام�ص  ت�شمح  كونها  اجلرمية،  معدلت  بخف�ص  الت�شاحلية  العدالة  ت�شاهم 
الذي  الأمر  التقليدية  املحاكمات  خلل  به  معمول  هو  مما  اأو�شع  ب�شكل  والنقا�ص  احلوار 

ي�شاعد على حتديد الظروف الإجتماعية التي تقود اإىل اجلرمية من اأجل معاجلتها. 
اإجراءات . 9 الناجمة عن  الإقت�شادية  الكلفة  الت�شاحلية على تخفيف  العدالة  ت�شاعد 

العدالة اجلزائية التقليدية. 
يف . 10 فعالة  م�شاركة  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  باإ�رشاك  الت�شاحلية  العدالة  ت�شاهم 

الت�شاحلية من خلل  العدالة  العدالة من خلل تنفيذ بع�ص برامج  تطبيق بع�ص جمريات 
للم�شلحة  والعمل  القانونية  وامل�شاعدة  التحويل  برامج  مثل  املدنى  املجتمع  مو�ش�شات 

العامة وبرامج الرعاية والتاأهيل. 
الأخذ بنظام العدالة الت�شاحلية يتما�شى مع املعايري الدولية التي تهدف بدورها . 11

اإىل الرتكيز على اإعادة الندماج والتاأهيل والأخذ باأ�شاليب التدابري غري الحتجازية. 
ثانياً: ف�ائد العدالة الت�شاحلية لالأحداث:  ♦

العدالة  برامج  اأظهرت  فقد  واملعنوية  املادية  الت�شاحلية  العدالة  فوائد  بخ�شو�ص 
العدالة  اإىل  ت�شيف  حيث  عديدة  فوائد  الواقع  اأر�ص  على  تطبيقها  خلل  من  الت�شاحلية 

اجلزائية التقليدية من حيث اأنها: )21(
اأكرث �شمولية: فبدًل من تعريف اجلرمية باأنها . 1 اإىل الأعمال الجرامية نظرة  تنظر 

املعتدين  ال�شحايا واملجتمعات وحتى  توؤذي  اأن اجلرائم  اإىل  تتنبه  للقانون فقط،  انتهاك 
اأنف�شهم. 
للدولة واملعتدى، . 2 الرئي�شية  الأدوار  الأطراف: فبدًل من منح  اأكرب من  ت�رشك عدداً 

وموؤ�ش�شات  املحلية  املجتمعات   - بذلك  رغبوا  اإن   - ال�شحايا  الت�شاحلية  العدالة  ت�رشك 
املجتمع املدين. 

تقي�ص النجاح مبعايري خمتلفة: فبدًل من قيا�ص كيفية اإيقاع العقوبة، تقي�ص حجم . 3
ال�رشر الذي جرى اإ�شلحه اأو جتنبه، وبذلك يتم رد العتبار لل�شحايا وا�شعارهم بكرامتهم، 
ب�شكل  العتذار  اأو  الر�شمى  بالتحذير  اإما  ويكون  ال�رشر  لإ�شلح  الفر�شة  اإتاحة  يتم  حيث 

�شخ�شي اأو التعوي�ص املادي. 
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تدرك اأهمية ا�رشاك املجتمع املحلي ومبادرته يف التعامل مع اجلرمية واحلد منه، . 4
بدًل من ترك م�شئولية التعامل مع م�شاألة اجلرائم للحكومة وحدها. 

الإ�شلحي . 5 بالدور  واإ�رشاكهم  الذاتية  وقيمتهم  بكرامتهم  الأحداث  اإح�شا�ص  تعزيز 
الطريق  الإنحراف واإىل  واإعادتهم من طريق  الأحداث باملجتمع  واإعادة دمج  يف املجتمع 

ال�شوي لتاأدية دور بناء يف املجتمع. 
ال�شتعا�شة عن اإجراءات حجز احلرية با�شتخدام التدابري غري �شالبة للحرية كاأ�شلوب . 6

يعزز العدالة اجلزائية �شمن مفهوم حديث من خلل تفعيل وتطوير اأ�شاليب ت�رشيعية جديدة 
الفر�شة  اجلرمية  مرتكب  للحدث  تعطي  التي  الت�شاحلية،  بالعدالة  ي�شمى  مبا  علقة  ذات 

ل�شلح ذاته. 
تخفيف العبء عن املحاكم يف جمال العدالة اجلزائية، واإ�رشاك املجتمع �شاحب . 7

الولية العامة يف جمال حماية الحداث اجلانحني على اأ�شا�ص امل�شاركة يف حتمل امل�شئولية، 
وبالتايل تخفيف اجلهود وتر�شيد النفقات وتوفري الكثري من الوقت واجلهد واملال يف ت�شوية 

النزاعات مقارنة بنظام العدالة اجلزائية التقليدي. 

"الفرع الثالث"

"التفرقة بني العدالة اجلزائية والتصاحلية"
وفقا ملا ذكر اأعله فان هذا يقودنا اإىل التفرقة بني نظام العدالة اجلزائية والت�شاحلية 
حيث اأن هناك فروق جوهرية بينهم وهو ما ُيظهر تقييمًا لنظام العدالة الت�شاحلية وذلك 

على الوجه التايل: )22(
اإن العدالة اجلزائية تهتم باملعاقبة على اجلرمية وتركز ب�شكل اأ�شا�شي على ثلثة . 1

اأو  املعتدي  فعله ملعاقبة  ماالذي يجب  اأخرتقت؟  القوانني  اأي  ارتكب اجلرمية؟  اأ�شئلة، من 
معاجلته؟ بينما العدالة الت�شاحلية هي نهج يف التعامل مع اجلرمية يعرتف باأثرها على 
ال�شحية واملعتدى نف�شه واملجتمع الذي وقعت فيه وتهدف العدالة الت�شاحلية بالأ�شا�ص اإىل 
اإ�شلح ال�رشر الذي اأحدثته اجلرمية وتعوي�ص املجتمع وال�شحية واإعادة املعتدى اإىل مكان 
منتج يف املجتمع. وعليه فاإن العدالة الت�شاحلية تركز على ثلثة اأ�شئلة: ما طبيعة ال�رشر 
الذي اأحدثته اجلرمية؟ ما الواجب فعله لت�شويب الو�شع اأو ا�شلح ال�رشر؟ من امل�شوؤول عن 

اإ�شلح ال�رشر؟ . 
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اإن العدالة اجلزائية تعترب اجلرمية فعل �شد الدولة و انتهاك القانون بينما العدالة . 2
الت�شاحلية تعترب اجلرمية فعل �شد ال�شخ�ص اآخر واملجتمع وهي بالفعل نظرة اأكرث �شمولية. 

الت�شاحلية . 3 العدالة  تعرف  بينما  املعتدى  م�شاءلة  اإىل  اجلزائية  العدالة  ت�شعى 
امل�شاءلة باأنها حتمل للم�شئولية واتخاذ اخلطوات ل�شلح ال�رشر. 

العدالة . 4 العدالة اجلزائية يف اجلرمية، بينما يف  اأنظمة  العدالة اجلزائية تتحكم  يف 
الت�شاحلية يتم التحكم يف اجلرمية كامن يف املجتمع. 

يف العدالة اجلزائية تعترب اجلرمية فعًل فرديًا مب�شئولية فردية وهو فعل �شد الدولة . 5
وانتهاكًا للقانون بينما العدالة الت�شاحلية تعترب اجلرمية فعًل يرتتب عليه م�شئولية ذات 

بعدين فردي واجتماعي واأن الفعل �شد ال�شحية واملعتدى واملجتمع يف اآن واحد. 
العدالة . 6 بينما  الإحرتافيني،  العاملني  على  الإعتماد  على  تركز  اجلزائية  العدالة 

يركز  الت�شاحلية  العدالة  نظام  كان  واأن  للم�شاركني  مبا�رش  تدخل  على  تركز  الت�شاحلية 
اأي�شًا على العاملني املخت�شني يف جمال الأحداث على عك�ص العدالة اجلزائية التي ل تركز 

على التخ�ش�ص. 
اأ�شلوب ناجح و التهديد بها يردع عن ارتكاب . 7 يف العدالة اجلزائية تعترب العقوبة 

اجلرمية واأن العقوبة تغري ال�شلوك، بينما العدالة الت�شاحلية تعترب اأن العقوبة وحدها لي�شت 
ناجحة يف تغيري ال�شلوك و ت�رش بان�شجام املجتمع و ت�شيء اإىل العلقات اجليدة. 

علم . 8 ردع  من  حتققه  وما  العقوبة  اإيقاع  مبدى  النجاح  اجلزائية  العدالة  تقي�ص 
وخا�ص والرتكيز على حتديد الذنب واللوم )هل اقرتف اجلرم؟ ( ، بينهما العدالة الر�شائية 
ل�شلح  كطريقة  والتعوي�ص  جتنبه  اأو  اإ�شلحه  جرى  الذي  ال�رشر  بحجم  النجاح  تقي�ص 
الطرفني والهدف امل�شاحلة و الإ�شلح و بذلك فاإن الرتكيز على حد امل�شاكل وامل�شوؤوليات 

والواجبات )ما الذي يجب فعله( . 
اأ�شا�شيا يف عملية العدالة الت�شاحلية للأحداث واملجتمع هو . 9 يلعب املجتمع دوراً 

املي�رش يف العملية الت�شاحلية ولذا تعترب تلبية اإحتياجات ال�شحية واملعتدى واملجتمع يف 
العدالة الت�شاحلية �رشورة تدخل يف جلب اأهدافها على اأ�شا�ص ال�رشاكة بينهم يف اإ�شلح 
العدالة  فاإن  ولذا  الدولة  ومتثله  مهم�شًا  املجتمع  دور  اجلزائية  العدالة  يف  بينما  ال�رشر، 
اجلزائية تتمحور ب�شكل اأ�شا�شي حول املعاقبة على اجلرمية اأن للأ�رشة دور فعال يف نظام 
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العدالة الت�شاحلية يف اإعادة اإ�شلح ال�رشر واإعادة دمج احلدث يف املجتمع على عك�ص نظام 
العدالة اجلزائية يكون دور الأ�رشة مهم�شًا وال�شحايا يف نظام العدالة اجلزائية هام�شيون 
يف جمريات التعامل مع اجلرمية، بينما ال�شحايا يف نظام العدالة الت�شاحلية حموريون يف 

جمريات التعامل مع اجلرمية. 
اإن الإ�شتجابة تركز على �شلوك املعتدي ال�شابق، بينما . 10 فى نظام العدالة اجلزائية 

يف العدالة الت�شاحلية فاإن الإ�شتجابة تركز على العواقب ال�شارة ال�شلوك املعتدى والرتكيز 
على امل�شتقبل. 

العدالة . 11 بينما يف نظام  بنواق�شه،  املعتدي يعرف  فاإن  اجلزائية  العدالة  يف نظام 
الت�شاحلية يعرف املعتدي بقدرته على التكفري عن خطئه، لذا فاإن العدالة اجلزائية للأحداث 
اجتماعية  الظروف  �شحية  اأنه  اإىل  اإ�شافة  للقانون  منتهك  اجلانح  احلدث  اأن  على  تنظر 
ونف�شية وغريها، اأما العدالة الت�شاحلية فاإنها تنظر اإىل احلدث اجلانح على اأنه �شحية لهذه 

الظروف و بحاجة حلماية و رعاية. 
مع . 12 للتعامل  جزائية  وك�شيا�شة  كتنظيم  اأقدم  للأحداث  اجلزائية  العدالة  نظام  اإن 

الأحداث من نظام العدالة الت�شاحلية والتي هي اأ�شبق منها كممار�شته طبيعية لل�شعوب. 
على . 13 تركز  فهي  لذا  و  اخل�شومة  على  املبنية  العلقة  على  تركز  اجلزائية  العدالة 

اأو ابراء املتهم ولذا فانه يغلب عليها اجلانب الق�شائي والقانوين  الأدلة والثبات لتجرمي 
الت�شاحلية تركز على  العدالة  الأ�رشية واملجتمعية، بينما  العلقات  وبالتايل فاإنها تفكك 
احلوار و التفاو�ص لإ�شلح ال�رشر و تعمل على تقريب وجهات لنظر بني الطراف و تهدف 
اىل توثيق العلقات ال�رشية والجتماعية ويغلب عليها طابع اإجتماعي و جتنب الدخول يف 

دائرة التقا�شي. 
اإن نظام العدالة الت�شاحلية للأحداث اأكرث مواءمة للمبادئ واملعايري والإتفاقيات . 14

ويهتم  الف�شلى  امل�شلحة  من  للأحداث  يوفره  ملا  اجلزائية  العدالة  بنظام  مقارنة  الدولية 
يف  دجمهم  واإعادة  وغريها  والإقت�شادية  الإجتماعية  ظروفهم  ويراعي  باإحتياجاتهم 
العدالة  واإن  خمففة  كانت  واإن  العقوبة  اإيقاع  اإىل  تهدف  اجلزائية  العدالة  بينما  املجتمع، 
التقومية والإ�شلحية والتاأهيلية وهو  التدابرية  العقوبة ب�شفة  اإ�شتغا�شة عن  الت�شاحلية 

منهج حديث لل�شيا�شة اجلزائية يف جمال عدالة الأحداث. 
و . 15 ال�رشر  ا�شلح  اإعادة  و يف  الت�شاحلية  العدالة  نظام  فعال يف  دور  للأ�رشة  اإن 
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اإعادة دمج احلدث يف املجتمع على عك�ص نظام العدالة اجلزائية يكون دور ال�رشة مهم�ص. 
من . 16 يقلل  و  والنفقات  واجلهد  الوقت  يوفر  للحداث  الت�شاليحية  العدالة  نظام  اإن 

ن�شبة اأعداد املوقوفني و املحكومني مقارنة بنظام العدالة اجلزائية. 
اإن احتمالية العدول عن اجلنوح يف نظام العدالة اجلزائية للأحداث اأقل منها يف . 17

العدالة الت�شاحلية ملا ت�شببه اجراءات التوقيف واحتجاز الأحداث يف العدالة اجلزائية من 
التاأثري �شلبا على نف�شية وتطوير الأ�شلوب اجلرمي لديهم مبعنى احتمالية تكرار اجلنوح يف 

حالة تطبيق العدالة اجلزائية تكون اأكرب من اإذا ما طبقت العدالة الت�شاحلية. 
ال�شحايا فى نظام العدالة اجلزائية هام�شيون يف جمريات التعامل مع اجلرمية، . 18

بينما ال�شحايا فى نظام العدالة الت�شاحلية حموريون يف جمريات التعامل مع اجلرمية. 
العدالة  نظامى  بني  والفروق  التعامل  اأ�شلوب  لتحديد  التايل  املثال  ن�رشب  واأخرياً 
اجلزائية والعدالة الت�شاحلية)23(: "زيد فتى عمره 15 �شنة كان تلميذ مدر�شة حتى �شن 12 
�شنة حني ا�شطر لرتك املدر�شة احتياج، فقد اختفى والده من حياتهم و امه كانت معاقة 
و كان لديه �شتة اأخوة اأ�شغر منه، و كان عليه م�شاعدة اأمه يف رعايتهم. وظل زيد يبحث 
عن عمل، لكنه وجد �شعوبة يف ذلك لأنه غري متعلم. و مل يكن يف املنزل ما يكفي لطعام 
الأ�رشة اأو ك�شوتها. و ذات يوم طلبت والدة زيد منه الذهاب اإىل املتجر ل�رشاء الطعام للع�شاء، 
فاألقى  املتجر،  من  خارج  وهو  ال�شوكولته  من  قطعة  �رشق  لكنه  الطعام  ا�شرتى  وبالفعل 

ال�رشطة القب�ص عليه واقتادوه اإىل خمفر ال�رشطة". 
و لذا فان العدالة اجلزائية كنظام تقليدي فاإن تركيزه يكون من�شبا على اإجابة على 
ثلثة اأ�شئلة: من ارتكب الفعل؟ ما القوانني التي انتهكت؟ ما الواجب عمله ملعاقبة املعتدي 
اأو معاجلته؟ . لكن العدالة الت�شاحلية تركز على الإجابة على ثلثة اأ�شئلة خمتلفة متامًا: ما 
طبيعة ال�رشر الذي اأحدثته اجلرمية؟ وما الواجب فعله لت�شويب الأمر اأو اإ�شلح ال�رشر؟ من 

امل�شوؤول عن اإ�شلح ال�رشر؟ . وبالتاىل النهجان خمتلفان متامًا. 

" املطلب الثاني"

" برامج العدالة التصاحلية لألحداث "

متهيد وتقسيم: 

العدالة الت�شاحلية عرفت الكثري من الربامج خ�شو�شًا يف البلدان التي ظهرت فيها منذ 
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ال�شتينات بكندا والوليات املتحدة الأمريكية، فالعدالة الت�شاحلية مبفهومها احلديث ثمرة 
م�شطلح  ولعل  ال�شحايا،  حقوق  عن  الدفاع  حركات  خلل  من  املدنية  املجتمعات  كفاح 
البناء والإ�شلح  اإعادة  الت�شاحلية يعني  العدالة  restauare اللتيني امل�شتق منه ت�شمية 

واإعادة التجديد)24(. وهناك العديد من الربامج واآليات العدالة الت�شاحلية ومع اأنها لي�شت 
جمال  يف  اإ�شتعمالها  كرث  اأنه  اإل  اي�شا  للبالغني  ت�شتعمل  بل  اجلانحني  بالأحداث  خا�شة 
العدالة الت�شاحلية للأحداث. وهو ما يوجب علينا تناول �شور العدالة الت�شاحلية فى فرع 
اأول، والإجابة بعد عر�ص تلك ال�شور والربامج للعدالة الت�شاحلية على ال�شوؤال الهام ما هي 
وظيفة العدالة الت�شاحلية يف �شوء ال�شيا�شة اجلزائية املعا�رشة هي عدالة بديلة اأم موازية 

اأم م�شاندة؟ يف فرع ثاين وذلك علي النحو الآتي: - 

"الفرع األول"

"صور نظام العدالة التصاحلية لالحداث"
تق�شيم: 

من  الت�شاحلية  للعدالة  و�شور  واأ�شاليب  الربامج  من  العديد  هناك  اأنه  املعلوم  من 
نظام النذار الر�شمي، ونظام الو�شاطة اجلزائية، ونظام هيئات الأحداث )جمال�ص املجتمع 
ما  وهو  امل�شتديرة،  اجلل�شات  ونظام  العائلية،  الإجتماعات  ونظام   ، الإ�شلحية(  املحلي 

�شوف نتناوله يف خم�شة بنود على النحو التايل: 
♦   :apolice caution اأوال: نظام االإنذار الر�شمي

الأحداث اجلانحني،  ي�شتخدم يف حالة  ال�رشطة  التحذير من  اأو  الر�شمي  الإنذار  نظام 
وذلك بعد موافقة الوالدين اأو يف جرائم كبار ال�شن اأو من يعانون من اأمرا�ص نف�شية، وي�شجل 
الإنذار اأو التحذير يف �شجل ال�رشطة وذلك يف حال وجود اأدلة كافية للتقدمي للمحاكمة مع 
اإعرتاف احلدث �رشاحة، وموافقته على الت�شجيل ذلك يف جرائم غري خطرية ولأول مرة، ويتم 
النظر فيها اإىل عمر مرتكب املخالفة، والو�شع النف�شي للمتهم، وعلقته بال�شحية، واإ�شتعداد 
مرتكب اجلرمية للإعتذار، اأو تقدمي اإقرتاح ي�شلح الأمور بني الطرفني)25(. ومن املمكن اأن 
يقرر �شباط ال�رشطة زيارة منزل احلدث اجلانح قبل التو�شل اإىل قرار ب�شاأن اخلطوات التي 
�شيتخذونها بحقه كما ميكن اإ�شتخدام التحذير مرفقًا بالإ�رشاف من قبل مراقب ال�شلوك على 
�شبيل املثال. وهو نظام �شائع من ال�رشطة يف اإجنلرتا ويتم اإ�شتخدام هذا الأ�شلوب "التحذير 
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امل�رشوط" الذي ي�شمل على حتذير وطلب حتقيق �رشط معني، كاأن ي�شجلوا يف عيادة للمعاجلة 
من الإدمان، وي�شمل اأخذ اأ�شاليب الإنذار اأو التحذير امل�رشوط الناجحة – التي تدار ب�رشاكة 
اجلانحني  الأحداث  مقا�شاة  عن  التحويل  على   – ال�شلوك  مراقبة  وخدمات  ال�رشطة  مع 
املتهمني حيازة كميات قليلة من املخدرات ب�رشط اأن يح�رشوا جل�شات للإر�شاد/ التثقيف 
حول املخدرات ت�شمل على معاجلة تاأهيلية عند ال�رشورة، ومن املمكن اأن يكون هذا النوع 
من الربامج فعاًل يف التقليل من عدد اجلناة الأطفال املحكوم عليهم بدفع غرامات و/ او 
ال�شجن على خلفية جرائم حيازة املخدرات )26( ولذا فاإننا نو�شي باإعطاء الأجهزة ال�رشطية 
بع�ص ال�شلحيات القانونية التي تنطوي على نوع من املرونة والهادفة اإىل منحها �شلطات 
اأو التحذير ال�رشطية كما  اأو�شع للعفو عن بع�ص اجلرائم الب�شيطة، والأخذ بالآليات الإنذار 
اأحد �شور نظام احلفظ  اأ�شلوب الإنذار الر�شمي هو  اأعتقد باأن  اإجنلرتا، واأنني  هو مطبق يف 
حتت �رشط يف نوعية معينة من اجلرائم، ونوعية خا�شة من املتهمني، مع وجوب ت�شجيله 
يف �شجل ال�رشطة ك�شابقة ولكنها لي�شت للدانة ولكن يعتد بها ولو اأدبية عند اإرتكاب جرائم 

جديدة. 
♦ : mediation ثانيا: نظام ال��شاطة اجلزائية

ال�شمالية  اأمريكا  النموذج تطوراً كبرياً يف  الو�شاطة بني اجلانح وال�شحية عرف هذا 
واأوروبا وهو مبثابة املكنة التي جتمع اإراديًا اأو ر�شائية ال�شحية باجلانح يف اإطار مهيكل 
حمرتف  و�شيط  مب�شاعدة  عادل  حل  لإيجاد  وال�شعي  النزاع  عواقب  ملناق�شة  احلوار  بهدف 
باأوتاوا   1970 �شنة  يف  وذلك  التجارب  لأوىل  مو�شوعًا  كان  النموذج  هذا  اإن  وحمايد. 
 v. o.( اأو عرف ب   1978 �شنة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ذلك يف  بعد  بكندا)27( وعمم 
الوليات املتحدة  له يف  ال�شلوب �شدى  m) victim/ offender – mediation ووجد هذا 

الأمريكية ويف اأوروبا وباقي اأنحاء العامل )28(، ويطبق هذا النظام �شواء على البالغني اأو 
الأحداث على حد �شواء. 

مبقابلة  لل�شحايا  الفر�شة  اجلانح  واملعتدى  ال�شحية  بني  الو�شاطة  عملية  وتتيح 
املعتدين يف اإطار منظم اأمن وفتح نقا�ص حول اجلرمية بوا�شطة اأ�شخا�ص متدربني، مب�شاعدة 
و�شيط مدرب، يتمكن ال�شحايا من اإخبار املعتدين باأثر اجلرمية املادي واملايل والعاطفي، 
ب�شكل  وامل�شاركة  اأنف�شهم،  واملعتدين  اجلرمية  حول  اإ�شئلتهم  عن  اإجابات  على  واحل�شول 
مبا�رش يف تطوير خطة تعوي�ص لي�شدد املعتدون دينهم لل�شحايا ولكن ل يجب اأن ين�شب 
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الرتكيز الأ�شا�شي للعملية على التو�شل اإىل الت�شوية، مع اأن معظم اجلل�شات تنتهي باإتفاق 
وحتمل  املو�شوع  من  جانبهم  لرواية  الفر�شة  لهم  فيتاح  الأحداث  اأما   )29( موقع  خطي 
امل�شوؤولية املبا�رشة من خلل الإيتان ب�شكل من اأ�شكال التكفري عن الذنب، ولتطبيق نظام 

الو�شاطة اجلزائية للأحداث يجب مراعاة ال�رشوط الآتي: - )30(
العدالة بانتهاج . 1 العلقة من احلدث اجلانح وال�شحية واأجهزة  اأطراف  ر�شا كافة 

نظام الو�شاطة. 
�رشورة اإعرتاف احلدث اجلانح �رشاحة باإرتكاب اجلرمية وخطئه. . 2
احتياجات . 3 حل�شا�شية  والتنبه  طريقة  باأي  للآذى  ال�شحايا  تعر�ص  عدم  مراعاة 

ال�شحايا. 
مراعاة ال�رشية وعدم الإف�شاح عن اإجراءات الو�شاطة. . 4
التنفيذ الطوعي لإجراءات الو�شاطة من طرف احلدث اجلانح. . 5
اإثبات الو�شاطة والإتفاق ويوثق خطيًا. . 6
موافقة جميع اأطراف العلقة باإتفاق الو�شاطة. . 7
الو�شيط يكون موؤهًل وحياديًا واأن يتم اإدارة الو�شاطة دون حتيز لأي طرف لتحقيق . 8

العدالة. 
ل . 9 الو�شاطة من طرف احلدث اجلانح  بنود  تنفيذ  اأو عدم  الو�شاطة  ف�شل  يف حالة 

يعتد باإعرتاف احلدث اجلانح الذي مت اأثناء عملية الو�شاطة واإحالة اجلرمية لنظام العدالة 
اجلزائي التقليدي. 

ومن الأمثلة على نظام الو�شاطة للأحداث اجلانحني يف اأوروبا القانون الفرن�شي ما 
ن�شت عليه املادة 12/ 1 من املر�شوم رقم 174 - 45 من املر�شوم ال�شادر �شنة 1945. 
ويف النظام العربي اخذ القانون التون�شي يف قانون جملة حماية الطفل ال�شادر يف 
عام 1995يف الباب الثالث بعنوان: الو�شاطة يف الف�شول )113 و 114 و 115 و 116 
امل�رشع  الأمر فعل كما ن�ص  اجلزائري، وكذلك  امل�رشع  اجلزائية.  الو�شاطة  بنظام  و117( 
نظام  علي   2014 ل�شنة  الحداث  حماية  قانون  م�رشوع  من   )23( املادة  يف  الفل�شطيني 

الو�شاطة وهو اأحد اأوجه اأو مناذج العدالة الت�شاحلية واأكرثها اإنت�شاراً. 
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ثالثاً: نظام هيئات االأحداث )جمال�س املجتمع املحلي االأ�شالحية( : -  ♦
تتاألف املجال�ص الإ�شلحية عادة من جمموعة من املواطنني املدربني الذي يعقدون 
لقاءات علنية وجهًا لوجه مع الأحداث املعتدين التي اأمرتهم املحكمة بامل�شاركة يف هذه 
العملية وتتو�شل املجال�ص اإىل اإتفاقات عقوبات مع املعتدين، وتراقب اإلتزامهم بها، وترفع 
تقارير حول الإلتزام بالتنفيذ اإىل املحكمة )31( حيث اأن الإجتماعات تكون بناء على اأمر 

املحكمة اأو النيابة العامة. 
اجلرمية  طبيعة  الأحداث  املعتدين  مع  الت�شاحلية  الإجتماعات  هذه  خلل  ويناق�ص 
وعواقبها ال�شلبية، وما ميكن اأن يرتتب عليها حال حتولها للق�شاء، ومال لها من اأثار �شلبية 
على ال�شحية وعلى املعتدي نف�شه وعلى املجتمع اأي�شُا وبعدها يتم الإتفاق على الإجراءات 
املرتتبة على املعتدي للتكفري عن ذنبه، وبعد فرتة زمنية حمددة يرفع املجل�ص تقريره اإىل 

حمكمة الأحداث بخ�شو�ص التزام املعتدي بالعقوبات املتفق عليها)32(. 
ول �شك اأن جمل�ص املجتمع املحلي الإ�شلحي ن�شخة حديثة من تقليد جمتمعي �شائد 
اأقدم بكثري للمعاقبة على اجلرائم، معروف بعبارة عامة بــ " جمال�ص الأحياء " اأو " جمال�ص 
املجتمع التحويلية " اأو – عندما ينطبق الأمر على الأحداث – "هيئات الأحداث")33( وت�شمل 

اأهداف املجال�ص الأ�شلحية على مايلي: - 
تعزيز ملكية املواطنني لنظامي العدالة اجلزائية وعدالة الأحداث من خلل اإ�رشاكهم . 1

ب�شكل مبا�رش يف عملية حتقيق العدالة. 
�شلوكهم بطريقة . 2 املعتدين حول  الفر�شة ملواجهة  املجتمع  واأفراد  ال�شحايا  منح 
بناءة. 
منح املعتدين الفر�شة لتحمل امل�شوؤولية ال�شخ�شية واملبا�رشة للأذى الذي احلقوه . 3

بال�شحايا واملجتمع. 
اإيجاد تبعات جمتمعية هادفة للأن�شطة الإجرامية، وبالتايل التقليل من الإعتماد . 4

املكلف على نظام العدالة اجلزائية الر�شمي)34(. 
التايل  املثال   )35( الأ�شلحية  املحلي  املجتمع  جمال�ص  نظام  على  مثاًل  ولن�رشب 
اأنه: "اإجتمع املجل�ص الأ�شلحي للنظر يف ق�شية طفل عمره 17 �شنة قب�ص عليه وهو يقود 
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�شاحنة والده ومعه علبة برية مفتوحة، وقد حكم القا�شي على الفتى باملثول اأمام جمل�ص 
اإ�شلحي ليقرر �شكل مراقبة ال�شلوك الذي يجب اإتخاذه بحقه ويف جل�شة دامت 30 دقيقة، 
طرح املواطنون اأع�شاء املجل�ص العديد من الأ�شئلة على الفتى، ثم اإنتقلوا اإىل غرفة للتداول 
اإن كان  ال�شاب ينتظر قرار املجل�ص بقلق لأنه مل يعرف  حول العقوبة املنا�شبة وقد جل�ص 
عليه اأن يتوقع قراراً اأ�شعب اأو اأ�شهل بكثري من مراقبة ال�شلوك العادية، ولدى عودة املجل�ص، 

�رشح الرئي�ص ال�رشوط الأربعة لإتفاقية مراقبة �شلوك املعتدي وهي: 
البدء بالعمل من اأجل دفع خمالفاته املرورية.  ▪
الإلتحاق بدورة تدريبية حول القيادة دفاعية لدى ال�رشطة.  ▪
اخل�شوع لتقييم م�شتوى تعاطي الكحول.  ▪
كتابة تقرير طوله ثلثة �شفحات حول الأثر ال�شلبي للكحول على حياته وقد وقع  ▪

الفتى على الإتفاقية، ورفع بعدها للرئي�ص اجلل�شة ". 
♦  - :offender mediation – victim رابعاً: نظام االإجتماعات العائلية

النزاعات  حل  يف  ال�شنني  مئات  عمرها  تقاليد  اإىل  العائلية  الإجتماعات  ت�شتند 
والعقوبات لدى �شعوب املاورى يف نيوزيلندا واأدجمته يف ت�رشيعاتها اجلزائية �شنة 1989م 
بت�شمية family group conference مما يجعله الأكرث موؤ�ش�شاتية من بني النماذج للعدالة 
الت�شاحلية )36(. وميار�ص هذا الأ�شلوب يف اإ�شرتاليا بت�شمية young offenderact وكثرياً 
ما ت�شتخدم الإجتماعات العائلية ك�شكل اأخر من اأ�شاليب التحويل الذي ت�شتخدمه ال�رشطة، 
النهج �شباط  هذا  وي�شتخدم  واجا،  اقليم  )طوره مركز �رشطة  واجا  اإقليم  بنموذج  ويعرف 

ال�رشطة اأو م�شوؤولني من املدار�ص بعد اإجتماعات عائلية وتي�شريها( )37(. 
 forum وبكندا   restorative conferance بـــ  ويعرف  املتحدة  بالوليات  وي�شتخدم 
de justice commumautaire، اأما يف اوروبا فاللجوء اىل هذا الأ�شلوب ب�شكل اأقل، اإذ يف 

بلجيكا والدمنارك هذه التجربة طبقت يف جنوح الأحداث )38(، والإجتماعات العائلية يعد 
مبثابة و�شاطة مو�شعة بالنظر للأطراف امل�شاركة والتي يربز من خللها املي�رش اأو الو�شيط 

املدرب. 
املتعلقة  فيها  العائلية، مبا  الإجتماعات  النزاعات من خلل  العديد من  وقد مت حل 
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وتخريب  باملخدرات  املتعلقة  واجلرائم  الب�شيطة  والإعتداءات  العمد  واحلرق  بال�رشقة 
املمتلكات، ويف بع�ص الوليات يف اإ�شرتاليا ق�شايا اإ�شاءة معاملة الأطفال، ويف نيوزيلندا 
اإ�شتخدامت الإجتماعات العائلية يف جميع جرائم الأحداث، اإل يف اأ�شد جرائم اجلنوح عنفًا 
وخطورة)39(. وي�شتخدم عملية الإجتماعات العائلية يف املدار�ص ودوائر ال�رشطة ومكاتب 
وجماعات  للو�شاطة  املجتمع  وبرامج  املوؤ�ش�شات  داخل  الرعاية  وبرامج  ال�شلوك  مراقبة 

الأحياء. 
املعتدين  مع  وعدد  بفاعلية  للتعامل  األية  توفري  اىل  العائلية  الإجتماعات  وتهدف 
الأطفال و�شحايا الإعتداءات واأي اأ�شخا�ص اأخرين تاأثروا ب�شلوك احلدث الإجرامي، وتهدف 
اإىل حتويل الأحداث املعتدين عن نظام املحاكم بالإ�شافة اإىل اإعادة دجمهم يف املجتمع 
وبالتايل  ال�رشر،  اإ�شلح  الفاعلة يف عملية  امل�شاركة  فر�شة  بالذنب ومنحهم  واإ�شعارهم 
مبا�رشة  ب�شكل  واملتاأثرين  واأ�رشهم  املعتدي  بني  تدريجي  ب�شكل  الثقة  لإعادة  التاأ�شي�ص 
باجلرمية واأ�رشهم )40( كما اأن هذا النظام اأو الأ�شلوب ي�شمح باإ�رشاك اأ�رشة احلدث املعتدي 
امل�شاركني  جلميع  وال�شماح  فعلتة  عواقب  مع  التعامل  عملية  يف  املقربني  واأ�شدقائه 
بالتعامل مع امل�شائل املختلفة، لي�ص فقط على م�شتوى النقا�ص املنطقي، بل على امل�شتوى 
العاطفي اأي�شًا، والتاأ�شي�ص لإعادة الثقة ب�شكل تدريجي بني املعتدين واأ�رشهم والأ�شخا�ص 

املتاأثرين ب�شكل مبا�رش باجلرمية )41(. 
اىل  وبالإ�شافة  طواعية  الإجتماعات  هذه  يف  الأطراف  جميع  م�شاركة  تعترب  حيث 
ال�شحايا واملعتدين واأفراد اأ�رشهما واأ�شدقائهما والداعمني الرئي�شيني لهما، ميكن اأن يح�رش 
الإجتماعات املعلمون والأقارب والنظراء والأ�شدقاء الرا�شدون والأ�شخا�ص املرجعيون من 
املجتمع املحلي حيث يتم جمعهم عن طريق مي�رش اأو و�شيط مدرب يف هذا املجال ملناق�شة 
الإجتماع  مي�رش  يت�شل  حيث  ال�رشر  اإ�شلح  وكيفية  الأخرين،  وعلى  عليهم  اجلرمية  اأثر 
بال�شحايا واملعتدين ل�رشح العملية لهم ودعوتهم حل�شور الإجتماع، ويطلب منهم حتديد 
اأهم الأ�شخا�ص يف نظام الدعم اخلا�ص بكل منهم، والذين �شيتم دعوتهم للم�شاركة اأي�شًا، 
ويف العادة يبداأ الإجتماع بو�شف املعتدين للحادثة ومن ثم ي�شف امل�شاركون الآخرون 
ال�شحايا  على  �شلوكهم  اأثر  املعتدون  يواجه  الو�شف  هذا  خلل  ومن  حياتهم  على  اأثرها 
بالفر�شة  ال�شحايا  يحظى  كما  واأ�شدقائهم،  املعتدين  واأ�رش  منهم  املقربون  والأ�شخا�ص 
للتعبري عن م�شاعرهم وطرح الأ�شئلة حول احلادثة وبعد نقا�ص معمق لأثار احلادثة يطلب 
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من ال�شحايا حتديد النتائح املرجوة من الإجتماع وبهذه الطريقة ميكن لل�شحايا امل�شاعدة 
يف �شياغة الواجبات التي �شتفر�ص على املعتدين وي�شاهم جميع امل�شاركني يف عملية حل 
امل�شاكل لتحديد اأف�شل طريقة ي�شلح فيها املعتدون ال�رشر الذي ت�شببوا به، وتنتهي اجلل�شة 

باأن يوقع امل�شاركون على اإتفاق يحدد التوقعات والإلتزامات )42(
♦  :community restorative board خام�شاً: نظام اجلل�شات امل�شتديرة

املتحدة  الوليات  و�شمال  كندا  يف  ال�شعبية  الأو�شاط  يف  الأ�شلوب  هذا  مور�ص 
الأمريكية وعرفت مب�شطلح sentencing cercles ومل يجد هذا الأ�شلوب طريقًا ملمار�شته 
امل�شتديرة  واجلل�شات  اإجنلرتا)43(.  يف  القليلة  املمار�شات  بع�ص  عدا  اليوم  اإىل  اأوروبا  يف 
للنظر  بل  فح�شب،  للمعتدين  الإجرامي  ال�شلوك  ملعاجلة  لي�ص  م�شممة  اإ�شرتاتيجية  للحكم 
ال�رشطة  �شباط  اجلل�شات  يف  ي�شارك  حيث  واملجتمعات،  والأ�رش  ال�شحايا  اإحتياجات  يف 
اإجماع  اىل  للتداول  املجتمع  واأفراد  املعتدون  واأ�رشهم  وال�شحايا  والق�شاة  واملحامون 
حول خطة احلكم ت�شتجيب ملخاوف واإحتياجات جميع الأطراف املعنية )44( وبذلك فاأنهم 
يبحثوا معًا عن تفاهم حول احلادثة، ويحددون اخلطوات اللزمة معًا للم�شاعدة يف عملية 

تعافى جميع الأطراف املعنية واحلد من اجلرائم يف امل�شتقبل. 
واجلل�شات امل�شتديرة اإ�شتخدمت للتعامل مع اجلرائم اخلطرية والعنيفة وهو ما مييزها 
عن غريها من النماذج الأخرى اإل اأنها لي�شت منا�شبة للتعامل مع جميع اجلرائم، بل تتفاوت 
التفا�شيل لعملية اجلل�شات امل�شتديرة للحكم من جمتمع لأخر، هي م�شممة حمليًا لتلبية 
اإحتياجات املجتمع املجتمع املحلي وثقافته، وهناك عوامل حتدد ملءمة عملية اجلل�شات 
وعلقتهم  نواياهم  و�شدق  املعتدين  �شخ�شية  منها  ما،  ق�شية  لتناول  للحكم  امل�شتديرة 
باملجتمع وم�شاهمة ال�شحايا، وتفانى جماعات الدعم اخلا�شة باملعتدي وال�شحية، كما 
اأنها تتطلب الكثري من العناء والوقت، لذا ل يحبذ اإ�شتخدامها كثرياً مع اجلرائم الب�شيطة ومن 

يرتكبون اجلرائم لأول مرة)45(. وتتمثل اأهداف اجلل�شات امل�شتديرة للحكم يف ما يلي)46(:
تعزيز عملية تعايف جميع الأطراف املتاأثرة. . 1
منح الأحداث املعتدين الفر�شة للتكفري عن ذنبهم. . 2
الفر�شة . 3 منحهم  خلل  من  واملعتدين  والأ�رش  املجتمع  واأفراد  ال�شحايا  متكني 

للتعبري عن اآرائهم وحتمل م�شوؤولية م�شرتكة يف التو�شل اإىل حلول بناءة. 
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معاجلة الأ�شباب املوؤدية اإىل ال�شلوك الإجرامي. . 4
خلق ح�ص اإجتماعي ملا لذلك من اأثر يف حل النزاعات. . 5
تعزيز قيم املجتمع وت�شاركها. . 6

ما  ومنها  اخلطوات  متعددة  اإجراءات  على  للحكم  امل�شتديرة  اجلل�شات  وتنطوي  وهذا 
يلي: 

م�شاركة احلدث املعتدي اأو اجلانح يف اإجراءات اجلل�شة. . 1
ال�شلبية . 2 الأثار  من  ال�شحية  لإخراج  تهدف  ال�شحايا:  لتعايف  م�شتديرة  جل�شة 

والنف�شية من جراء الإعتداء. 
جل�شة م�شتديرة لتعايف املعتدي وتهدف لإعادة احلدث اجلانح اإىل جمتمعة واإىل . 3

الطريق ال�شوي. 
جل�شة م�شتديرة للحكم: حيث يتم فيها التو�شل اإىل اإجماع جميع عنا�رش اجلل�شة . 4

باحلكم. 
5 . " ي�شمى  ما  وهي  اجلانح  احلدث  يحرزه  الذي  التقدم  ومراقبة  ملتابعة  جل�شة 

باملتابعة اللحقة " )47(. 
وبذلك فاإن جناح عملية اجلل�شة امل�شتديرة للحكم �شكًل كبرياً عن ال�رشاكة بني نظام 
العدالة اجلزائية الر�شمي للأحداث واملجتمع كما يجب اأن تكون اإجراءات التنفيذ للقرار مرنة 

للغاية. 
ولن�رشب مثاًل لهذا النموذج من اأنظمة العدالة الت�شاحلية: " كان فتى عمره 16 �شنة 
يقود �شيارة بطي�ص عندما اإ�شطدم ب�شيارة ال�شحية وهو رجل يف منت�شف العمر واأحلق بها 
امل�شتديرة  ال�شحية يف اجلل�شة  )48( حتدث  ال�رشطة.  ب�شيارة  اأحلق �رشراً  كما  كبرياً  �رشراً 
تكن  )مل  ت�شليحها  تكاليف  واأدرك  ل�شيارته  حدث  ما  راأى  عندما  العاطفية  �شدمته  حول 
الذي عقدت فيه اجلل�شة امل�شتيدرة  اأحد رجالت املجتمع املحلي  ال�شيارة موؤمنة( ثم عرب 
احلادثة  اإن هذه  بالفتى، وقال  ال�شديد  اأمله  اإ�شتيائه وخيبة  املعتدي عن  �شملت عم  والتي 
وغريها من جرائم الفتى ال�شابقة قد اأحلقت العار باأ�رشته ولفت اىل اأنه يف الأيام اخلوايل 
كان الفتى ي�شطر اىل دفع تعوي�ص كبري لأ�رشة ال�شحية نتيجة ل�شلوكه، وبعد اأن اإنتهى من 
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�شابًا حتدث عن  الدائرة وكان  التايل يف  ال�شخ�ص  الكلم" اإىل  "اأداة  الري�شة  الكلم مررت 
يف  الأخرين  مل�شاعدة  واإ�شتعداده  ال�شن،  كبار  مع  ولطفه  املجتمع  يف  املعتدي  م�شاهمات 

اإ�شلح اأمور يف منازلهم. 
الدائرة  يجل�ص يف  – الذي كان  العام  واملدافع  القا�شي  ذلك حتدث  �شماع كل  وبعد 
اأي�شًا - و�شاأل اإن كان هناك من يريد اإ�شافة �شيء فتحدث �شابط ال�رشطة – الذي ت�رشرت 
�شيارته – ل�شالح املعتدي، واإقرتح اأنه عو�شًا عن �شجنه يجب ال�شماح للمعتدي بالإلتقاء 
به ب�شكل منتظم لتلقي الإر�شاد وخدمة املجتمع وبعد �شوؤال ال�شحية وامل�شتكي اإن كان لدى 
اأي منهما اإعرتا�ص وافق القا�شي على الإقرتاح، كما اأمر بتعوي�ص ال�شحية وطلب من ال�شاب 

الذي تكلم ل�شالح املعتدي باأن يوفر له مبتابعة يف تقدمي الإر�شادات ". 
و�شفوة القول، اأن اأ�شاليب العدالة الإ�شلحية تختلف من جمتمع لآخر، وداخل نف�ص 
املجتمع تختلف من منطقة اإىل اأخرى، فما يتنا�شب مع �شكان املدن الكربى واملجتمعات 
املختلطة، ل يتنا�شب مع جمتمعات القرى والأرياف، وهذا الأمر ينطبق على كافة جمتمعنا 
الفل�شطينى، وان كنت اوؤيد تطبيق نظام الو�شاطة اجلزائية الذي اختاره امل�رشع الفل�شطينى 
كاأحد انظمة العدالة الت�شاحلية لإن�شجامه ولتوافقه مع موروثنا الثقايف وعادت املجتمع. 

"املطلب الثالث"

" العدالة التصاحلية حلماية األحداث وفقااً للمعايري الدولية واألقليمية"

تقسيم: 

و�شوف ن�شتعر�ص يف هذا املطلب للتفاقيات واملواثيق والعلنات الدولية والقليمية 
والعربية املعنية بالعدالة الت�شاحلية ب�شكل خا�ص ح�شب الرتتيب امليلدى لنفاذها وذلك 

يف اربعة ع�رش بند علي النحو التايل: 
اأوالً: االإتفاقية االأوروبية حلق�ق االإن�شان روما 1950م: -  ♦

حيث اأ�شارت املادة )17( منه اىل حق الأم والطفل للحماية الإجتماعية والإقت�شادية، 
كما قدمت جمموعة من التدابري الإجرائية التي ت�شمح للأطفال مبمار�شة حقوقهم وخا�شة 

فيما يتعلق باإجراءات ال�شوؤون الأ�رشية املعرو�شة على ال�شلطات الق�شائية )49(. 
ثانياً: القان�ن النم�ذجي لعدالة االأحداث، اإ�شدار االأمم املتحدة لعام 1967م:  ♦

حيث تطرق القانون للتدابري البديلة �شواء اجلزائية اأو الرتبوية، كما تطرقت للم�شاعدة 
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الرتبوية وما لها من اأثر يف حماية الأحداث وال�شحايا واملعر�شني للخطر، بالإ�شافة اإىل 
و�شع تعريفات ومبادئ اأ�شا�شية واأحكام عامة يف و�شع احلدث وامل�شوؤوليات اجلزائية له 

ونظام حماكم الأحداث. 
ثالثاً: امليثاق االفريقي حلق�ق االن�شان وال�شع�ب نريوبي/ كينيا عام 1981:  ♦

للجميع،  التعليم  حق  كفالة  �رشاحة  املذكور  امليثاق  من   )17( املادة  ذكرت  لقد 
الدولية،  والعهود  الإتفاقيات  اإليه  رمت  مبا  والتقيد  الطفل  حقوق  اإىل  منه   )18( املادة  و 
كمااأقرت املادة )5( منه لكل فرد احلق يف اإحرتام كرامته والإعرتاف ب�شخ�شيته القانونية 
وحظر كافة اأ�شكال اإ�شتغلله واإمتهانه واإ�شتعباده خا�شة الإ�شرتقاق والتعذيب بكافة اأنواعه 

والعقوبات واملعاملة الوح�شية اأو اللإن�شانية اأو املذلة. 
للجميع،  التقا�شي  حق  مثل  احلقوق  بع�ص  كلفت  فقد  امليثاق  من   )7( املادة  اأما 
وي�شمل احلق يف اللجوء اإىل املحاكم الوطنية املخت�شة بالنظر يف عمل ي�شكل خرقًا للحقوق 
الأ�شا�شية املعرتف له بها والتي تت�شمنها الإتفاقيات والقوانني واللوائح والعرف ال�شائد، 
واأن الإن�شان بريء حتى تثبت اإدانته اأمام حمكمة خمت�شة، يليه حق الدفاع مبا ذلك احلق 
يف اإختيار مدافع عنه، وحق حماكمته خلل فرتة معقولة وبوا�شطة حمكمة حمايدة، ومنعت 
وقت  القانون  عليه  يعاقب  جرمًا  ي�شكل  ول  عمل  عن  اإمتناع  اأو  عمل  ب�شبب  �شخ�ص  اإدانة 

اإرتكابه، ول عقوبة اإل بن�ص. )50(
رابعاً: ميثاق الطفل العربي امل�قع بت�ن�س عام 1983م: -  ♦

من املعلوم اأن دولة فل�شطني من �شمن الدول العربية املوقعة وامل�شادقة على هذه 
وحماية  لرعاية  مبادئ  عدة  على  امليثاق  ت�شمن  حيث  بها،  ملتزمة  يجعلها  مما  امليثاق 
لق�شايا  اجلذري  احلل  تعترب  كونها  والوقائية،  التنموية  باملناهج  الأخذ  ومنها:  الطفولة 
اإيجاد  مع  اإرتكابه،  بعد  اجلنوح  علج  من  خري  اجلنوح  من  الطفولة  رعاية  واأن  الطفولة، 
اإطار ت�رشيعي يكفل وي�شمن كافة حقوق الطفل، مع توفري الإرادة ال�شيا�شية واإتخاذ القرار 

ال�شيا�شي الذي يجعل تنمية الطفولة ورعايتها اأولوية عربية عليا. 
خام�شا: ق�اعد االأمم املتحدة النم�ذجية الدينا الإدارة �ش�ؤون ق�شاء االأحداث  ♦

لعام 1985م ق�اعد بكني: - 
املنعقد  املجرمني  ومعاملة  اجلرمية  ال�شابع ملنع  املتحدة  الأمم  موؤمتر  اأو�شى  حيث 
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يف )ميلنو( خلل الفرتة 26/ 8 – 6/ 9/ 1985 اإىل اإعتماد القواعد امل�شاراليها اأدناه، 
حيث ترى اأن الق�شاء جزء ل يتجزاأ من عملية التنمية الوطنية لكل بلد �شمن اإطار �شامل من 
العدالة الإجتماعية جلميع الأحداث، بحيث يكون عونُا على حماية الأطفال واحلفاظ على 

نظام �شلمي يف املجتمع. 
اللجوء اىل  " اإىل  القواعد بكني املذكورة:  12( من  11 و  القواعد )10 و  حيث ن�شت 
حتويل الأطفال عن املحاكم الر�شمية اإىل برامج جمتمعية غري �شالبة للحرية، واللجوء اىل 
التاأهيل  اأخري ولأق�رش فرتة ممكنة، و�شددت على تفعيل برامج  التجريد من احلرية كملذ 
ق�شايا  يف  ينظر  اأن  على  اأقامة،  اأو  عمل  اأو  تعليم  من  اللزم  بالإ�شناد  الطفل  تزود  التي 

الأحداث على وجه الإ�شتعجال دون تاأخري ". 
كما ن�شت القاعدة )17/ 1/ 2/ 3/ 4( على ت�شجيع الذهاب اىل اأبعد مدى ممكن يف 
اإ�شتخدام اجلزاءات البديلة عو�شًا عن الإيداع يف املوؤ�ش�شات الإ�شلحية. وبذلك فاإن قواعد 
بكني مق�شمة اإىل �شتة اأجزاء ت�شتمل على املبادئ العامة، والتحقيق والإدعاء، والتقا�شي، 
والتكييف القانوين للجرم، واملعاملة خارج موؤ�ش�شات الرعاية، واملعاملة داخل موؤ�ش�شات 

الرعاية والبحوث اخلا�شة بها، وو�شع ال�شيا�شات والتقييم. 
�شاد�شاً: اإتفاقية حق�ق الطفل لعام 1989:  ♦

اإليها، حيث  الإ�شارة  �شبق  الفل�شطينية كما  الدولة  اإليها  ان�شمت  التي  التفاقية  وهي 
جند الأ�شارة وب�شكل وا�شح جلوهر العدالة الت�شاحلية يف الفقرة الثالثة من املادة )40( من 
الإتفاقية املذكور والتي جاء ن�شها كالتي: " ت�شعى الدول الأطراف ل�شن قوانني واإجراءات 
اأو يتهمون بذلك  العقوبات  اإنتهكوا قانون  اأنهم  الذين يدعي  الأطفال  تطبق خ�شي�شًا على 

اأويثبت عليهم ذلك، وخا�شة القيام مبا يلي: - 
حتديد �شن دينا للم�شوؤولية اجلزائية.  ▪
اإتخاذ تدابري عند الإقت�شاء، بعد اإ�شتجوابها، ملعاملة الأطفال هوؤلء دون اللجوء اإىل  ▪

اإجراءات ق�شائية، �رشيطة اأن حترتم حقوق الإن�شان وال�شمانات القانونية اإحرتامًا كامًل ". 
)مبادئ  ♦ االحداث  حن�ح  ملنع  الت�جيهية  املتحدة  االمم  مبادىء  �شابعاً: 

الريا�س الت�جيهية( اعتمد ون�رش علي املالأ بقرار اجلمعية العامة )45/ 14( بتاريخ 
14/ 12/ 1990م: 
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جزء  الأحداث  اإنحراف  من  احلد  اأن  اإفرتا�ص  اىل  التوجيهية  الريا�ص  مبادئ  ت�شتند 
الطفل  حول  يتمحور  توجهًا  تتبنى  وبالتايل  املجتمع،  يف  اجلرائم  من  احلد  يف  اأ�شا�شي 
على  ركزت  ولذا  ومنائهم،  الأطفال  علىرفاهية  تركز  التي  الوقائية  الربامج  وتف�شل 
وعلى  وذهنيًا  بدينًا  للأطفال  والرعاية  احلماية  تقدمي  يف  والأ�رشة  املجتمع  دور  تف�شيل 
الدور الت�شاركي يف املوؤ�ش�شات احلكومية واملدنية املعنية بالتعامل مع الأحداث والأ�رشة 
)املدر�شة واملجتمع املحلي والأعلم واملوؤ�ش�شات الإجتماعية والت�رشيع واإدارة نظام عدالة 
الأحداث وال�رشطة( فالدور الت�شاركي بني الربامج املجتمعية املختلفة هي الو�شيلة لتعزيز 

رفاهية للأطفال ومعاجلته للأو�شاع ال�شلبية )51(. 
ثامناً: الق�اعد النم�ذجية الدينا لالأمم املتحدة ب�شاأن التدابري غري االإحتجازية  ♦

"ق�اعد ط�كي�"1990م: - 
تهدف هذه القواعد اىل تعزيز م�شاركة املجتمع ب�شكل اأكرب يف اإدارة العدالة اجلزائية 
خا�شة فيما يتعلق مبعاملة املعتدين، وتعزيز �شعور بامل�شوؤولية نحو املجتمع لدى املعتدين، 

وجت�شد هذه القواعد مفاهيم العدالة الت�شاحلية وت�شجع على تطويرها)52(. 
وقد ن�شت القواعد على اإجراءات غري اإحتجازية يف مراحل ما قبل املحاكمة واملحاكمة 

واإ�شدار احلكم، وتغطى م�شائل ما بعد املحاكمة مثل: - 
العقوبات ال�شفوية كالتحذير والتوبيخ والإنذار. . 1
اإخلء ال�شبيل امل�رشوط. . 2
العقوبات التي مت�ص حالة الفرد )احلدث( القانونية. . 3
العقوبات الإقت�شادية واجلزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية. . 4
الأمر مب�شادرة الأموال اأو نزع امللكية. . 5
الأمر برد احلق اىل املجني عليه اأو تعوي�شه. . 6
تعليق احلكم اأو تاأجيله. . 7
الو�شع حتت الإختبار والإ�رشاف الق�شائي. . 8
الأمر بتاأدية خدمات للمجتمع املحلي. . 9
الإحالة اىل مراكز املثول. . 10
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الإقامة اجلربية. . 11
اأي �شكل اأخر من اأ�شكال املعاملة غري الإيداع يف موؤ�ش�شة اإحتجازية. . 12
تا�شعاً: م�ؤمتر االمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املذنبني 1990:  ♦

ب�شفة  مرة  لأول  الدويل  امل�شتوى  على  الت�شاحلية  العدالة  بفكرة  الإهتمام  بداأ  حيث 
ر�شمية عام 1990م، يف موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املذنبني الذى 
انعقد يف كوبا مبدينة هافانا، وذلك من خلل مناق�شات ومداخلت املنظمات غري احلكومية 
NGOS يف اجلل�شات اجلانبية املنظمة على هام�ص املومتر، حيث مت اي�شًا مناق�شة خطورة 

م�شكلة اجلرمية واأبعادها وال�شعوبات التي تواجه اأجهزة ملحقتها من حتريات وحماكمة 
من النواحي املالية والإقت�شادية. 

عا�رشاً: م�ؤمتر االأمم املتحدة التا�شع ملنع اجلرمية ومعاملة املذنبني 1995:  ♦
عقد املوؤمتر املذكور يف القاهرة عام 1995، حيث طرحت بع�ص امل�شائل املت�شلة 
للعقوبات  بدائل  واإيجاد  اجلزائية  العدالة  نظام  تطوير  �شياق  يف  الت�شاحلية،  بالعدالة 
ال�شالبة للحرية، وقد جنم عن ذلك ت�شكيل جمموعة عمل لدرا�شة فكرة العدالة الت�شاحلية 
ملنع  العا�رش  املتحدة  الأمم  موؤمتر  هام�ص  على  ملناق�شتها  توطئة  ملفهومها،  والرتويج 
الت�شاحلية  العدالة  م�شاألة  اأن  راأت  العمل  جمموعة  اأن  غري  املذنبني،  ومعاملة  اجلرمية 
على درجة عالية من الأهمية تقت�شي اإدراجها �شمن الأجندة الرئي�شية للموؤمتر، مما اأدى 
اإىل رفع امل�شاألة اإىل الإجتماعات التح�شريية ملوؤمتر الأمم املتحدة العا�رش ملنع اجلرمية 
ومعاملة املذنبني ومن خلل الأعمال التح�شريية توفرت املعلومات حول فل�شفة العدالة 

الت�شاحلية )الو�شاطة( )53(: - 
دليل العدالة الت�شاحلية restorative justice handbook الذي قدم تعريفًا متفقًا  ▪

عليه للعدالة الت�شاحلية ومبادئها وبراجمها النموذجية. 
املتعلقة  ▪ والأعمال  والبحوث  الكتب  قائمة  ي�شنف   bibliography ببليوغرافيا 

بالعدالة الت�شاحلية على م�شتوى العامل. 
املوؤمتر  اأجندة  باإعداد  اجلزائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة  قامت   ،1997 عام  يف 
يف  والإن�شاف  امل�شاءلة   – وال�شحية  اجلاين  مو�شوع:  الرابع  البند  يف  واأدرجت  العا�رش 

اإجراءات العدالة:
accountability offender and victim and fairness in the justice process. 
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وقد تاأكد بذلك اأن هذا املو�شوع قد فتح الباب اأمام مناق�شة م�شاألة العدالة الت�شاحلية 
يف اأروقة املنظمة الدولية. 

احلادي ع�رش: القان�ن النم�ذجي لالأحداث الذي اأعتمده جمل�س وزراء العرب  ♦
كقان�ن من�ذجي بالقرار رقم 266 - د12 بتاريخ 9/ 11/ 1996م: - 

العربية  للدول  اإ�شرت�شادي  يعترب  والذي  العربي  النموذجي  القانون  هذا  ت�شمن  لقد 
الإطار العام والناظمة حلماية الأحداث اجلانحني اأو املعر�شني خلطر الإنحراف: من اإن�شاء 
حمكمة ونيابة و�رشطة املتخ�ش�شة يف ق�شايا الأحداث. وما يهمنا يف مو�شوع البحث هو 
اإلزام احلدث بواجبات معينة كاإحلاقه بدورات تدريبة  الن�ص على التدابري الإ�شلحية من 
مهنية اأو ثقافية اأو ريا�شية مع الأخذ بعني الإعتبار تنا�شب التدبري مع �شن احلدث، وكذلك 
و�شع احلدث حتت املراقبة الإجتماعية يف بيئته الطبيعية، والإيداع يف موؤ�ش�شة خمت�شة 
التوبيخ  ومنها  الأحداث  للرعاية  تدابري  النموذجي  القانون  �شمل  كما  الأحداث،  باإ�شلح 
اأماكن معينة، ومنعه من مزاولة عمل معني، وكذلك ت�شلم احلدث  اإيجاد  والتحذير، ومنعه 
اأ�رشة بديلة  اأو  اأقاربه  اأو  اأ�رشته  اأفراد  اأحد  اأو  اأو و�شاية  اأو من له ولية  اأحدهما  اأو  لأبويه 

تتعهد برعايته اأو جهة خمت�شة برعاية الأحداث. 
اجلزائية  ♦ والعدالة  اجلرمية  العا�رش ملنع  املتحدة  االمم  م�ؤمتر  الثاين ع�رش: 

)اعالن فيينا( من 10 - 17 ابريل 2000م: 
ويف عام 1999 اأعدت اللجنة التح�شريية للمومتر التا�شعامل�شار اليها اأعله م�رشوع 
اجلزائية، مع  والعدالة  اجلرمية  العا�رش ملنع  املتحدة  الأمم  موؤمتر  الذي �شدر عن  الإعلن 
الدول  من  والطلب  الت�شاحلية  العدالة  اىل  الإعلن  من   )25( الفقرة  يف  بو�شوح  الإ�شارة 
الأع�شاء مراجعة معاملة �شحايا اجلرمية واإدخال اليات التوفيق بني اجلاين وال�شحية، كما 
ت�شمن الإعلن دعوة الأمم املتحدة اىل اإعتماد معايري وقواعد خا�شة للعدالة الت�شاحلية يف 
اأعقاب اإعتماد الإعلن امل�شار اليه من قبل موؤمتر الأمم املتحدة العا�رش. علما باأن املوؤمتر 
األيات  اإ�شتحداث  مت  وكما  اجلزائية.  العدالة  نظام  واإ�شلح  الدويل  بالتن�شيق  اي�شا  نادي 
ال�شحية  من  كل  وم�شالح  حقوق  فيها  ت�شان  التي  الإ�شلحية  والعدالة  للو�شاطة  جديدة 
28 من  27 و  24 و  14 و  13 و  القرار  واجلناة واملجتمع يف نف�ص الوقت وذلك مبوجب 
اإعلن فيينا ب�شاأن اجلرمية والعدالة ال�شادر عن موؤمتر الأمم املتحدة العا�رش ملنع اجلرمية 

ومعاملة املجرمني املنعقد يف فيينا. 
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الثالث ع�رش: قرارات املجل�س االقت�شادى االجتماعي التابع لالمم املتحدة:  ♦
املجل�ص  تبنى  حيث  الت�شاحلية  بالعدالة  الإهتمام  على  كبرية  نقلة  طراأت  لقد 
برامج  لتطوير  الأع�شاء  الدول  يدعو  قراراً  املتحدة  للأمم  التابع  الإجتماعي  الإقت�شادي 
العدالة الت�شاحلية، وقد اأحلق بالقرار وثيقة اأطلق عليها املبادئ الأ�شا�شية لإ�شتخدام برامج 
 basic principles on the use of restorative اجلزائية  الأمور  يف  الت�شاحلية  العدالة 

 .justice programs in criminal matters

التجارب  كافة  بتجميع  الت�شاحلية  بالعدالة  املعنية  العمل  جمموعة  قامت  حيث 
واملقرتحات الدولية وخرجت مب�رشوع موحد مت تعميمه على اخلرباء والدول الأع�شاء يف 
واأثرته  امل�رشوع  مع  الدول  بع�ص  جتاوبت  وقد  احلكومية،  غري  واملنظمات  املتحدة  الأمم 
كندا،  الدول،  تلك  بني  ومن  املحلية  وتطبيقاتها  العملية  جتارها  من  نابعة  مبلحظات 
حمددة  وثيقة  اإىل  التو�شل  النتيجة  وكانت  اأفريقيا،  وجنوب  اإ�شرتاليا  نيوزيلندا،  اإيطاليا، 
 UN basic principles تعرف مب�شودة مبادئ الأمم املتحدة الأ�شا�شية للعدالة الت�شاحلية
on the use of restorative justice وتتكون الوثيقة من )23( مادة م�شنفة اىل خم�شة 

اأق�شام: - 
العدالة  ▪ ميدان  يف  املحورية  العبارات  بع�ص  تعريف  على  ركز  الأول:  الق�شم 

نف�شها،  )الو�شاطة(  الت�شاحلية  العدالة  تعريف  اإىل  التعر�ص  دون   ، )الو�شاطة(  الت�شاحلية 
باإعتبارها عبارة حديثة وقابلة للتطور من خلل الربامج والإجتهادات املتلحقة ومن اأهم 

العبارات التي عرفت يف هذا الق�شم عبارات: - 
-  . restorative justice programs برامج العدالة الت�شاحلية
-  . restorative process عمليات الت�شالح
-  .parties of restorative justice اأطراف العدالة الت�شاحلية
-  . facilitator امل�شهل اأو امل�شاعد على اإجراءات الت�شالح
الق�شم الثاين: تناول اإ�شتعمال برامج العدالة الت�شاحلية، مع اإ�شرتاط توفري الربامج  ▪

يف جميع مراحل النزاع وحرية الإختيار للأطراف. 
تنظميها  ▪ واأهمية  الت�شاحلية  العدالة  برامج  ت�شغيل  اإجراءات  حدد  الثالث:  الق�شم 

مبوجب القوانني الوطنية وبيان معايري اإجرائية ومهنية خا�شة. 
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الت�شالح  ▪ عمليات  بت�شهيل  تقوم  التي  واجلهات  بالأ�شخا�ص  عني  الرابع:  الق�شم 
واخل�شائ�ص التي ينبغي اأن يتميزوا بها مثل املعرفة بالعادات والتقاليد املحلية والعدل 

وال�شرية احل�شنة. 
اإجراءات  ▪ تطوير  على  العمل  اإىل  الأع�شاء  الدول  دعوة  على  ركز  اخلام�ص:  الق�شم 

وبرامج العدالة الت�شاحلية ب�شفة م�شتمرة ودرا�شة خمرجاتها وتقييم نتائجها واإنعكا�شاتها 
على حالة الأمن والإ�شتقرار يف املجتمع. )54(

الرابع ع�رش: م�ؤمتر االأمم املتحدة احلادي ع�رش الذي عقد يف بانك�ك عا�شمة  ♦
تايلند 2005: 

الأمم املتحدة احلادي ع�رش  الت�شاحلية ذروتها يف موؤمتر  العدالة  الرتكيز على  وبلغ 
الذي عقد يف بانكوك عا�شمة تايلند خلل الفرتة من 18 - 25 اأبريل 2005، حيث تلحظ 
تت�شابق يف عر�ص جتاربها  الت�شاحلية، وهي  العدالة  العامل مب�شاألة  اإهتمام خمتلف دول 
الدول  ممثلي  من   2300 عددهم  جتاوز  الذي  املوؤمتر  يف  امل�شاركني  اأمام  وتطبيقاتها 
الأع�شاء وممثلي املنظمات غري احلكومية واخلرباء. وانتهى املوؤمتر احلادي ع�رش يف اإعلنه 
"ن�شلم  التايل:  النحو  على  معدًل  الت�شاحلية  بالعدالة  اخلا�ص  الن�ص  اإعتماد  اىل  اخلتامي 
الت�شاحلية بغية  العدالة  والإجراءات والربامج يف جمال  ال�شيا�شة  باأهمية موا�شلة تطوير 
اإدماج نهج  الت�شجيع على  باأهمية  ن�شلم  الق�شايا يف املحاكم اجلزائية كما  تقلي�ص كمية 

العدالة الت�شاحلية يف ممار�شات العدالة اجلزائية ح�شبما هو ملئم ". 
علمًا باأن العدالة اجلزائية اأو الت�شاحلية ل تعتمد فقط علي املواثيق املتحمورة حول 
الطفل فقط، بل غريها من املواثيق، ويظهر اجلدول اأدناه ملخ�شًا للمواثيق الدولية املتعلقة 

باإدارة عدالة الأحداث )55(. 
م�اثيق غري متمح�رة ح�ل االأطفال م�اثيق متمح�رة ح�ل االأطفال 

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية التابع للأمم 
املتحدة  اتفاقية حقوق الطفل 

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�شادية والجتماعية 
والثقافية التابع للأمم املتحدة 

مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح 
الأحداث )مبادئ الريا�ص( 

اتفاقية مناه�شة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة 
القا�شية او اللن�شانية اأو املهنية 

قواعد المم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة 
�شوؤون ق�شاء الأحداث )قواعد بكني( 
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م�اثيق غري متمح�رة ح�ل االأطفال م�اثيق متمح�رة ح�ل االأطفال 

التفاقية الدولية للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد العن�رشي 

اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراة

القواعد النموذجية الدنيا للأمم املتحدة ب�شاأن التدابري الحتجازية 
 )1990) " " قواعد طوكيو 

القواعد النموذجية الدنيا للأمم املتحدة ملعاملة ال�شجناء 

امليثاق الفريقي حلقوق الن�شان وال�شعوب  امليثاق الفريقي حلقوق رفاهية الطفال 

التفاقية الوروبية حلماية حقوق الن�شان واحلريات الأ�شا�شية 
)والربوتوكولت املرفقة بها(  التفاقية الوروبية ب�شاأن ممار�شة حقوق الطفل

التفاقية المريكية حلقوق الن�شان والربوتوكول ال�شايف حول 
احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية 



 Page | 36

"العدالة التصاحلية لألحداث"

د. أمحد براك"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

" املبحث الثاني" 

"نظام الوساطة حلماية األحداث" 

"كنموذج لتطبيق نظام العدالة التصاحلية"

متهيد وتقسيم: 

للعدالة  اأو منوذج  اآلية  اأي  باأنه حتى وقت قريب مل يكن هناك يوجد  اآنفًا  لقد ذكرنا 
الت�شاحلية ب�شورته احلديثة وفقًا للت�رشيعات الوطنية املعينة بعدالة الأحداث، واأن منوذج 
ال�شلح اأو الت�شالح يف املواد اجلزائية والتي من اجلائز تطبيقها على الأحداث اجلانحني هي 
النماذج  الت�شاحلية ولكونها لي�شت باأي حال من الحوال تعترب من  التقليدية  منالأنظمة 
التاأهيلية للأحداث اجلانحني التي تت�شمن تدابري الرعاية اأو احلماية اأو التاأهيل اأو تعوي�ص 

املجني عليه من ال�رشر الذي حلق به اأو ال�رشر الذي اأ�شاب املجتمع من جراء اجلرمية. 
قبل  من  الع�شائرية  احللول  فاإن  التطبيقية  اأو  العملية  اجلهة  من  فاإنه  احلال،  وكذلك 
رجال الع�شائر اأو الإ�شلح يف فل�شطني بف�ص النزاعات اجلزائية بني الأطراف والتي تعتمد 
يف نهاية املطاف على تعوي�ص املجني عليه والو�شول اإىل حلول و�شطية بني اأطراف النزاع 
اآلية للعدالة الت�شاحلية احلقيقية تتوافق مع الأنظمة احلديثة  اأو  لتعترب باأي حال منوذج 
يف تاأهيل واإ�شلح الأحداث واإعادة اإندماجه يف املجتمع كونها تتعار�ص مع حقوق الطفل 
الأ�شا�شية وعدم مراعاتها لقواعد حقوق الإن�شان اأو اأ�ش�ص الإ�شلح اجلزائي. علوة على ذلك 
اأنه يتعار�ص مع طبيعة  اإل  اأن كان تتفق مع طبيعة الدعوى املدنية  الع�شائري  فاإن احلل 

الدعوى اجلزائية ملخالفه ذلك للنظام العام، واإن كان يقف تاأثريها على مايلي: 
نزع فتيل الأزمة بني اأطراف النزاع. . 1
الع�شائري من اجلرائم . 2 الدعوى اجلزائية يف حال كانت اجلرمية حمل احلل  انهاء 

اأو  ال�شلح  اأو  ال�شخ�شي  احلق  باإ�شقاط  العام  احلق  دعوى  ت�شقط  اأي  بال�شلح  تنتهي  التي 
الت�شالح بدفع مبلغ مايل للدولة يف مقابل انهاء الدعوى اجلزائية. 

يف اجلرائم الأخرى التي ل ت�شقط بال�شلح اأو الت�شالح ويبقى بها احلق العام اذا مت . 3
الت�شالح اأو ال�شلح عن طريق رجل الإ�شلح فاإن تاأثريها هو تخفيف العقوبة وفقًا لأحكام 
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لل�شلطة  وقفا   1960 ل�شنة   16 رقم  ال�شاري  العقوبات  قانون  100( من  و   99( املادتني 
التقديرية ملحكمة املو�شوع. 

 2016 ل�شنة  الأحداث  حماية  قانون  ولكون  امل�شتقبلية،  الأفاق  يف  النظر  وباإمعان 
ل�شنة  املعدلة  الفل�شطيني  الأ�شا�شي  القانون  من   )43( للمادة  وفقًا  بقانون  كقرار  �شدر 
2003م ب�شبب تعطل املجل�ص الت�رشيعي، باأنه يجب تطبيق نظام الو�شاطة حلماية الأحداث 

الوارد يف املادة )23( من قانون حماية الأحداث املذكور. 
اإن نظام الو�شاطة اجلنائية حلماية الأحداث لي�ص بالنظام احلديث فقد عرفته العهود 
الأوىل للمجتمعات، وكذلك فقد انت�رش يف الت�رشيعات املقارنة احلديثة، وكنتيجة لتو�شيات 
املواد  الو�شاطة يف  الأخذ بنظام  اإىل  الأوروبية  الدول  اأن اجتهت معظم  الدولية  املوؤمترات 
اجلزائية، ففي اجنلرتا متار�ص فيها الو�شاطة، والنم�شا اأخذت بهذا النظام، منذ�شنة 1988، 
واأملانيا التي طبقته، منذ�شنة 1990، كما اأقرته ا�شبانيا يف �شنة 1992، وبلجيكا يف �شنة 
1994)56(، وقد عرفت اأي�شًا كل من يوغ�شلفيا و رومانيا و فلنلندا وال�شني نظام الو�شاطة 
للت�شالح  جمل�ص  يوجد  �شابقًا  يوغ�شلفيا  ففي   ، الرتا�شي(  )جمال�ص  الأحداث  حلماية 
)الو�شاطة( يف كل اإقليم ينظر املنازعات وتتاألف هذه املجال�ص من ممثلني ينتخبهم ال�شعب 
من اأفراد لهم �شمعة اجتماعية طيبة، وكل جمل�ص يتكون من ثلثة من املحكمني ال�شعبيني، 
وهوؤلء ينتخبون رئي�شًا من بينهم، وتتم الإجراءات اأمام هذه املجال�ص �شفاهية ومبا�رشة، 
وتنظر املنازعة اأماما ملجل�ص بناء على �شكوى املجني عليه، واإذا ف�شل املجل�ص يف اإجراء 
الت�شوية بني املجني عليه واجلاين ومن حق املجني عليه اأن يتقدم بال�شكوى اإىل املحكمة 
اجلزائية، وذلك خلل الثلثة اأ�شهر، كما ن�ص قانون الإجراءات الذي بداأ العمل به، يف 1 من 
وذلك  الرتا�شي(  الو�شاطة )جمال�ص  اأي�شًا  رومانيا  وكذلك عرفت   ،)57(  1985 �شنة  يوليه 
بالقانون رقم 59، ل�شنة 1986، وتخت�ص بنظر املنازعات التي حتال اإليها من املحاكم، 
التي  الدول  اأوائل  من  تعد  حيث  ال�شني  ويف  الغرامات)58(،  توقيع  �شلطة  املجال�ص  ولهذه 
ال�شني  جمهورية  تاأ�شي�ص  فمنذ  اجلرائم،  يف  للت�رشف  م�رشوع  ك�شكل  الر�شائية  اأر�شت 
مرا�شيم  باإ�شدار  والأقاليم هناك  املقاطعات  العديد من  بادرت   ،1949 ال�شعبية، يف عام 
املركزية  احلكومة  على  لزامًا  ماأ�شبح   1954 فرباير   25 ويف  الو�شاطة،  اأجهزة  لإن�شاء 
التفاو�ص،  جلان  بتنظيم  اخلا�شة  العامة  القواعد  باإ�شدار  وذلك  املبادرات،  هذه  توؤيد  اأن 
ولكن ال�شلطات ال�شينية يف احلقيقة اأ�شفت بب�شاطة طابعًا �رشعيًا على ممار�شة قدمية جداً، 
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وجلان الو�شاطة عبارة عن موؤ�ش�شات غري ر�شمية �شيدت على مبداأ ال�شتقلل ال�شعبي، والذي 
اخلا�شة،  نازعاته  بنف�شهم  يحل  باأن  اليومية؛  احلياة  اإدارة  بنف�شه  ال�شعب  ينظم  مبقت�شاه 
اإن  بحيث  ال�شيني  ال�شعب  منو  معدل  يوازي  حد  اإىل  اليومية  العدالة  جلان  ن�شبة  وقدبلغت 
جميع املدن ال�شينية ت�شتهر بوفرة اأجهزة التفاو�ص اخلا�شة بها وبكرثة الق�شايا املنتهية. 
)59( وكذلك جند يف الهند �شكًل اآخر من الو�شاطة حيث جندها اإجبارية ولي�شت اختياريًا قبل 

التوجه اإىل املحاكم، فنظام الو�شاطة حلماية الأحداث هو اأ�شلوب قدمي واإن كان مت تنظيمه 
حديثًا ونطاق تطبيقه وا�شع واإن كان يختلف من ولية اإىل اأخرى)60(، وبذلك نلحظ مدى 

انت�شار النظام وتطبيقه يف القانون املقارن. 
وبعد تلك النبذة، ولغايات البحث ولهمية �رشح نظام الو�شاطة، نق�شم هذا املبحث اإىل 
ثمانية مطالب متخذين من النموذج الفرن�شي والفل�شطينى للو�شاطة حلماية الأحداث اأ�شا�شًا 
للدرا�شة الوارد يف قانون حماية الحداث، مقارنا مع الأنظمة الق�شائية الأخرى وبخا�شة 
لتطبيق نظام  ا�شرتاتيجية  يت�شني و�شع خطة  الإ�شلمية، حتي  ال�رشيعة  واأحكام  الفرن�شي 

الو�شاطة ت�شمن جناحها. 
املطلب الأول: ماهية نظام الو�شاطة حلماية الأحداث ون�شاأته.  ▪
املطلب الثاين: الطبيعة القانونية لنظام اأ�شا�ص الو�شاطة اجلنائية.  ▪
املطلب الثالث: نطاق نظام الو�شاطة اجلنائية.  ▪
املطلب الرابع: اإجراء نظام الو�شاطة اجلنائية.  ▪
املطلب اخلام�ص: اآثار نظام الو�شاطة اجلنائية.  ▪
املطلب ال�شاد�ص: الو�شاطة حلماية الأحداث يف ال�رشيعة ال�شلمية.  ▪
املطلب ال�شابع: تقييم نظام الو�شاطة اجلنائية.  ▪
املطلب الثامن: الو�شاطة حلماية الأحداث يف النظم القانونية املقارنة.  ▪

"املطلب األول"

ماهية نظام الوساطة حلماية األحداث ونشأته: - 

متهيد وتقسيم: 

لقد حظيت الو�شاطة باأكرب قدر من الهتمام بني الباحثني واملمار�شني العاملني يف 
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جمال ف�ص املنازعات، )61( بالرغم من اأن الو�شاطة لي�شت جديدة ولي�شت غريبة املن�شاأ، فقد 
كانت جزءاً من الثقافات البدائية، ولها تقاليد را�شخة يف ال�شني وعند العرب، فقد اأ�شبح 

الهتمام بالو�شاطة يف نهاية القرن الع�رشين ظاهرة ت�شتدعي النتباه. 
عن  الناجت  والتمزق  النفعايل،  والإنهاك  املالية،  التكاليف  عن  الر�شا  عدم  اإن  ذلك 
اإجراءات املحاكم املناوئة مثل التقا�شي، جعل الو�شاطة مبنزلة حجر الزاوية حلركةاحللول 
البديلة للنزاعات يف البلدان املختلفة. )62( واإمن ناأهم ما تقوم به الو�شاطة حلماية الأحداث 
هو البحث عن حل ودي لنزاع يواجه اأ�شخا�شًا يرتبطون عادة بعلقات دائمة كاأفراد الأ�رشة 
الو�شيط)63(، وقد  �شمى  ثالثي  العمل، وذلك عن طريق تدخل  اأو زملء  اأو اجلريان  الواحدة 
اآثار ظهور الو�شاطة حلماية الأحداث الت�شاوؤل الآتي: هل تتجة الو�شاطة حلماية الأحداثنحو 
اأن نتعر�ص  �شيا�شة جنائية جديدة، وللإجابة على هذا الت�شاوؤل يف املباحث التية علينا 

ملاهية الو�شاطة حلماية الأحداثفي املطالب الآتية: 
الفرع الول: حتديد مفهوم الو�شاطة اجلنائية.  ▪
الفرع الثاين: ن�شاأة الو�شاطة حلماية الأحداث يف فرن�شا.  ▪
الفرع الثالث: مربرات نظام الو�شاطة اجلنائية.  ▪
الفرع الرابع: �شور نظام الو�شاطة اجلنائية.  ▪

"الفرع األول"

حتديد مفهوم الوساطة اجلنائية: 

الو�شاطة يف اللغة، اإ�شم للفعل و�شط، وو�شط ال�شيء، �شار يف و�شطه فهو وا�شط، وو�شط 
القوم، وفيهم و�شاطة: تو�شيط بينهم باحلق والعدل والو�شاطة: التو�شط بني اأمرين اأو �شخ�شني 

لف�ص نزاع قائم بينهما بالتفاو�ص، والو�شيط هو املتو�شط بني املتخا�شمني.)64(
اأما اإ�شطلحًا فقد اأ�شحى مفهوم الو�شاطة حلماية الأحداث من امل�شطلحات القانونية 
اأخذت  حيث  الدولية،  والندوات  املوؤمترات  يف  تو�شيات  من  ورد  مبا  وتاأثراً  احلديثة،)65( 
مكانة   - اجلزائية  النزاعات  لف�ص  والفعالة  احلديثة  الآليات  اإحدى   - اجلنائية  الو�شاطة 
اإيجاد  يف  تتمثل  جديدة  عاملية  نظرة  وتر�شخت  احلديثة،  اجلنائية  الجراءات  يف  متميزة 
عن  والتخفيف  النزاعات  حل  يف  ي�شهم  للق�شاء  التقليدي  الاإطار  خارج   – خا�ص  اإجراء 
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املحاكم، وقد اأعطت نتائج ايجابية يف عدد من البلدان، ل �شيما اأن املوؤمتر العا�رش لهيئة 
الأمم املتحدة املنعقدة يف فيينا، �شنة 2000، نا�شد الدول لإيجاد اآليات العدالة الت�شاحلية 
العامل)66(، هذا  والتقنني يف كثري من دول  القبول  لقي  اأمر  املتنازعة، وهو  الأطراف  بني 
ومل يقم امل�رشع الفرن�شي بو�شع تعريف للو�شاطة اجلنائية، ويرجع ذلك اإىل رغبة اأع�شاء 
الربملان الفرن�شي يف عدم و�شع حتديد مقيد للو�شاطة، ولذلك تكفل الفقهاء الغربيون بو�شع 
ذلك التعريف، فهناك من يعرفها باأنها كل طريقة غري �شكلية للحل بطريق الغري للمنازعات 
اأنها  اأو  ال�شكلية)67(،  الإجراءات  يف  القا�شي  بطريق  حلها  يتم  اأن  الواجب  من  كان  التي 
الإجراء الذي يقوم به طرف حمايد للبحث عن حل نزاع نتيجة ارتكاب جرمية)68(، وكذلك 
عرفت اأنها: الو�شاطة يف اب�شط اأ�شكالها عملية ي�شاعد طرف ثالث من خللها طرفني اأو اكرث 
يف التو�شل اإىل حل نابع منهم لل�رشاع القائم بينهم، وتعتمد القوة الكامنة يف هذه العملية 
خا�شة  اجتماعات  يف  القائمة  امل�شكلة  لفح�ص  اكرث،  اأو  خل�شمني  املتاحة  الفر�شة  على 
وم�شرتكة، بهدف اإيجاد حل يقوم على فوز كل من اخل�شمني )فوز/ فوز( ، وهو حل يعرتف 
لهما بالإختيار احلر  الفريدة، وامل�شرتكة لكل منهما حتى يتبع  ب�شورة كافية بامل�شالح 
التخلي عن الطرق الأخرى حلل النزاع، مثل الطرق القانونية، اأو الإلتجاء للعبة القوي)69(. 

ويف تعريف اآخر: يق�شد بالو�شاطة اجلنائية: العمل عن طريق تدخل �شخ�ص من الغري 
اأو متو�شطة  اإىل حل نزاع ن�شاأ عن جرمية - غالبًا ما تكون قليلة  )الو�شيط( على الو�شول 
اخلطورة، يتم التفاو�ص ب�شاأنه بجرمية بني الأطراف املعنية )اجلاين واملجني عليه( والذي 
كان من املفرت�ص اأن يف�شل فيه )اأي النزاع النا�شئ عن اجلرمية( بوا�شطة املحكمة اجلنائية 
وي�شتمد  العامة،  النيابة  اإقرتاح  على  يعتمد  ق�شائي  غري  اأ�شلوب  هي  اأو  املخت�شة)70(، 
وجودها من الت�شالح الذي مت بني املجني عليه واجلاين الذي حتقق من م�شوؤولية اجلنائية 
قبل  العامة  النيابة  تقرره  اإجراء  هو  اآخر:  بتعبري  اأو  عليه)71(،  املجني  بتعوي�ص  وتكليفه 
حتريك الدعوى لهدف اإ�شلح اأو تعوي�ص الأ�رشار التي تكبدها املجني عليه، وو�شع نهاية 
للإ�شطراب النا�شئ عن اجلرمية، وامل�شاعدة يف اإعادة تاأهيل املتهم واإ�شلحه)72(، هذا وقد 
و�شع الفقهاء العرب تعاريفهم، فمنهم من عرف الو�شاطة باأنها: نظام ي�شتهدف الو�شول اإىل 
اإتفاق اأو م�شاحلة اأو توفيق بني اأ�شخا�ص اأو اأطراف، وذلك من خلل تدخل �شخ�ص اأو اأكرث 
حلل النزاعات بالطرق الودية)73(، وهناك من عرفها اأنها: اإجراء متلكه النيابة العامة ابتداًء 
نزاع مطروح  ب�شدد  وذلك  اجلنائية،  الدعوى  الت�رشف يف  تقديرية يف  �شلطة  بها من  مبا 
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اأمامها، وبهدف اإنهاء هذا النزاع على نحو يوؤدي اإىل اإ�شلح الأ�رشار الناجمة عن اجلرمية، 
اأ�شلوبًا  تعترب  باأنها:  الإجراء)74(، وكذلك عرفت  النزاع على هذا  اأطراف  بعد موافقة  وذلك 
فعالة  و�شيلة  باعتبارها  ال�شلح يف جوهره  وتتماثل مع  اجلنائية،  الدعوى  لإدارة  خا�شًا 
العامة  النيابة  قبل ت�رشف  يتم  اإجراء  باأنها:  عرفت  واخرياً  اجلنائي)75(،  ال�شلح  لتحقيق 
يف الدعوى اأو احلكم فيها، وبناء على اإتفاق الأطراف مبوجبه يحاول �شخ�ص ثالث حمايد 
البحث عن حل للنزاع الذي يواجهونه ب�شاأن جرمية معينة)76(، وهناك من الفقه امل�رشي 
من يرى اأن الو�شاطة تعترب تطبيقا لنظام ال�شلح، اأو بالأحرى هي مبنزلة جمال�ص �شلح)77( 
التي تنجم عن جرائم  التقليدية يف واأد اخل�شومات  الأ�شاليب غري  فال�شلح والو�شاطة من 
قليلة اخلطر، وي�شمن تعوي�شًا فعاًل عن الأ�رشار التي خلفتها اجلرمية، وبهما ميكن جتنب 
ال�شلح  مفهوم  يف  الو�شاطة  تدخل  وبذلك  املدة)78(،  ق�شرية  للجرمية  ال�شالبة  العقوبات 
مبعناه الوا�شع)79(، اإذن الو�شاطة هي اأ�شلوب توفيقي بني اأطراف النزاع مب�شاعدة الغري اآمًل 

يف الو�شول اإىل حل ر�شائي يهدف اإىل حماية العلقة الجتماعية)80(. 
ومن خلل هذه التعريف �شواء يف الفقه الغربي اأو العربي يت�شح ما ياأتي: - 

طريقني . 1 من  اإليه  تتجه  اأن  العامة  للنيابة  ميكن  ثالثًا  طريقًا  متثل  الو�شاطة  اإن 
تقليديني، الأول: هو الأمر باحلفظ، والثاين هو متابعة الإجراءات)81(. 

على . 2 نزاع جنائي مطروح  يكون هناك  اأن  تفرت�ص  الأحداث  الو�شاطة حلماية  اإن 
النيابة  الو�شاطة، والتي تقدرها  اإجراء  اللزمة وملءمة  الإجراءات  العامة لتخاذ  النيابة 

العامة بناء على �شلطتها التقديرية)82(، فهي نوع من التفريد الإجرائي للدعوى. 
اإن جوهر الو�شاطة هو ر�شاء اأطراف النزاع)83(، وهو ما يتما�شى مع مبداأ الر�شائية، . 3

باعتبارها اأحد �شور نظام العقوبات الر�شائية. 
اإن مهمة الو�شيط تقت�رش على اإدارة الو�شاطة حلماية الأحداثمن الناحية الإجرائية . 4

دون املو�شوعية)84(، وبالتايل فاإن اخل�شوم هم من يحددون م�شري النزاع ولي�ص الو�شيط، 
ولكن الو�شاطة هدفها الأ�شا�شي يجب اأن يكون الو�شول اإىل حل للنزاع الذي يحقق التوافق 

والتفاهم بني الأطراف املختلفة)85(. 
عن . 5 عليه  املجني  حماية  اإىل  اأوىل  ناحية  من  تهدف  الأحداث  حلماية  الو�شاطة 

طريق اإ�شلح ال�رشر املادي اأو املعنوي الذي اأ�شابه، ومن ناحية ثانية ت�شاعد يف حماية 
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النظام العام، ويف النهاية فاإنها تقتل ال�شعور باخلوف الذي ينتاب العامة من جراء ارتكاب 
اجلرمية، ودون اتخاذ رد فعل �رشيع ب�شددها، فهي - بحق – تعد تعبرياً عن حاجة ل�شكل 
جديد للعدالة اجلنائية ل حتققه الإجراءات التقليدية)86( واإ�شلح اجلاين، وهي تندرج بتلك 
املنزلة حتت تعاليم حركة الدفاع الإجتماعي اجلديد الهادفة اإىل تاأهيل املتهم واإن�شانية 

اجلزاء اجلنائي)87(. 
اإن طبيعة الو�شاطة وغريها من �شور العدالة اجلنائية الر�شائية ل تخرج عن كونها . 6

بديًل يتم اللجوء اإليه ب�شدد جرائم لن ت�شتطيع العدالة اجلنائية يف �شورتها التقليدية اأن 
تقدم حًل ناجعًا، وهي بذلك ل تتناق�ص مع طبيعة النظام اجلنائي، واإمنا تكمله وت�شهم يف 

حتقيق اأهدافه، ولكن بو�شائل وطرق جديدة تتنا�شب مع طبيعة اجلرمية املرتكبة)88(. 
اإنكاره، . 7 ميكن  ل  اجلنائي  القانون  نطاق  يف  اإجتماعياأً  دوراً  للو�شاطة  اأن  �شك  ل 

الو�شاطة ذات اجتاه ت�شاحلي تدخل يف  اأن  اإل  والأ�رشية،  العائلية  الو�شاطة  وبخا�شة يف 
مفهوم العقوبة الر�شائية كاأحد اأنظمتها)89(. 

النزاع . 8 حل  يف  الر�شائية  الطرق  بع�ص  عن  تتميز  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  اإن 
للطراف،  ملزمًا  حكمًا  يفر�ص  اأن  للمحكم  ميكن  التحكيم  ففي  وامل�شاحلة،  كالتحكيم 
اإيجاد حل)90(، كما تتميز  بعك�ص الو�شيط الذي ليفر�ص حلول، ولكن ي�شاعد الأطراف يف 
الو�شاطة عن ال�شلح، والتي هي اتفاق طريف النزاع على و�شع نهاية له بوا�شطة اتفاقهم، اأو 
التنازل الأحادي، اأو التباديل، عن اإدعاءاتهم وحل النزاع يتم باتفاق الأطراف ول يفر�ص 
وكيل  من  بقرار  تتقرر  التي  الو�شاطة  بعك�ص  ارادتهم،  مبطلق  الأفراد  اليها  ويلجاأ  عليهم، 
النيابة العامة، كما اأن دور امل�شلح يف التدخل بني الأطراف يكون اكرث عمقًا مقارنة بدور 
من  امل�شتمدة  التقريب  بعدالة  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  و�شف  ميكن  ولكن  الو�شيط)91(، 
الت�شوية الودية، اأو عدالة انتقالية من العقوبة للتفاو�ص)92(، وبعد هذا ال�شتقراء لتعاريف 
بديل  ر�شائي  نظام  باأنها:  اجلنائية  للو�شاطة  تعريفي  اأ�شع  فاإنني  املختلفة،  الو�شاطة 
مبقت�شاه تخول النيابة العامة بر�شاء الطرفني، اجلانح واملجني عليه، باإحالة الق�شية اإىل 
و�شيط �شخ�شي اأو معنوي، للو�شول لت�شوية النزاع، اأو اإنهاء الإ�شطراب الجتماعي للجرمية، 
وتعوي�ص املجني عليه، واإعادة تاأهيل اجلانح، وعند تنفيذها تق�شي النيابة العامة بانق�شاء 

الدعوى، فهي اأحد اأنظمة العقوبة الر�شائية. 



 Page | 43

د. أمحد براك

"العدالة التصاحلية لألحداث"

"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

"الفرع الثاني"

نشأة الوساطة حلماية األحداث يف فرنسا

�شنتناول - مب�شيئة اهلل تعاىل - ن�شاأة الو�شاطة حلماية الأحداث يف فرن�شا، مع تناولنا 
لبع�ص ال�شور القريبة من نظام الو�شاطة حلماية الأحداث، وذلك يف الفرعني الآتيني، وذلك 

على النحو الآتي: - 
ال�ش�ر القريبة من نظام ال��شاطة اجلنائية: -  ♦
اأوًل: الو�شاطة ال�رشطية: -  -

الب�شيط  وال�شغب  امل�شاجرة  ق�شايا  باأن  والدرا�شات،  التحقيقات  خلل  من  يت�شح 
واملنازعات العائلية، حتى ولو كانت مقرتنة باإيذاء، فاإن ال�رشطة الفرن�شية متيل اإىل ترجيح 
احلل الت�شاحلي، حيث ت�شتخدم ال�رشطة اآلية دفرت الأحوال حلفظ الق�شية بعد اعتذار اجلاين 
اأو تعوي�ص املجني عليه، وتعهده بعدم التكرار، وبذلك تعقد ال�رشطة اإتفاقيات بني اجلاين 
واملجني عليه مبنية على الر�شائية، وبذلك ت�شتمل هذه الإتفاقيات اخلفية على اأمثلة موؤثرة 
للر�شائية، وهكذا ي�شل رجل ال�رشطة عن طريق دفرت الأحوال اىل ت�شوية املنازعات)93(، 
ونتيجة لهذه املمار�شة العملية لرجال ال�رشطة للو�شاطة، اإنتاب اأع�شاء النيابة العامة يف 
باري�ص حالة من الإ�شمئزاز لروؤيتهم لرجال ال�رشطة، وقد حتولوا اإىل ق�شاة للدعوى اجلنائية، 
ولذا فقد طالبوهم بالتوقف عن الإدارة اخلفية لهذه الدعوى، وبذلك اأ�شدرت نيابة باري�ص 
عام 1978، توجيهات بذلك، واأر�شلت اىل خمتلف اأق�شام �رشطة باري�ص، وكان رد فعل رجال 
ال�رشطة على هذه التوجيهات اأن تبنت ال�رشطة ملدة زمنية وجيزة اإ�شرتاتيجية حديثة، وقد 
متثلت هذه الإ�شرتاتيجية يف نقل كل الق�شايا ودون متييز اإىل النائب العام، بهدف اإثقال 
كاهل نيابة باري�ص بامللفات، وبعد يومني فقط فعندما توارى وكلء النيابة خلف امللفات 
فقد كان لزامًا عليهم اأن يطالبوا رجال ال�رشطة باأن يكونوا على قدر من التعقل، واأن ينتقوا 
ال�رشطة، وكتب  التي تبا�رشها  الت�شالح  اآلية  اإحالتها، وهكذا دعمت  التي يتم  الق�شايا  كل 
للر�شائية البقاء على قيد احلياة، ويف نهاية تاريخ هذا ال�رشاح اأ�شفت ال�رشطة الباري�شية 

طابع ال�رشعية على ممار�شتها اخلفية لأ�شلوب الو�شاطة)94(. 
ثانيًا: الو�شاطة العمالية:  -

حيث يقوم مفت�شوا العمل مببا�رشة بع�ص اأن�شطة الو�شاطة يف ال�شاحة العمالية، �شواء 
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بني العمال واأ�شحاب العمل، اأو يف املنازعات اجلماعية بني الخريين والنقابات العمالية، 
اأقرت  وقد  العمالية،  باجلرائم  يتعلق  فيما  التقديرية  ال�شلطة  من  كبري  بقدر  يتمتعون  وهم 
تلك ال�شلطة ن�شو�ص الإتفاقيات الدولية للرقابة على العمل �شنة 1947)95( وبالتايل فاإن 

الو�شاطة العمالية لي�شت و�شاطة جنائية. 
ثالثًا: الو�شاطة التعليمية:  -

اإجراء  وهو  1945م،  �شنة  ال�شادر  املر�شوم  من   1  /12 املادة  عليها  ن�شت  حيث 
عليه  املجني  تعوي�ص  بعد  اإل  احلال  بطبيعة  يتحقق  ل  ما  وهو  القا�رش،  تاأهيل  ي�شتهدف 
عما اأ�شابه من �رشر، وبذلك تكون طابعًا تربويًا وهو اإجراء متاح اأمام املحكمة، اأاو قا�شي 
لي�شت  التعليمية  فالو�شاطة  لهم،  املتاحة  اخليارات  اأحد  وهما  العامة،  النيابة  اأو  التحقيق 

و�شاطة جنائية باملعنى الدقيق)96(. 
رابعًا: الو�شاطة للق�رش:  -

ت�شتند تلك الو�شاطة اىل املادة 12/ 1 من املر�شوم رقم 174 - 45 ال�شادر يف 2 
القا�رش  التحقيق واحلكم على  1945، حيث يعر�ص نائب اجلمهورية وق�شاة  فرباير �شنة 
اأن اجلرمية مل حتدث �رشر للغري، ولذلك فاإن هذا النظام هو  الإجراء التاأهيلي بالرغم من 
اأن يكون بالفعل ت�شالح بني اجلاين واملتهم القا�رش، وهو  اإجراء تاأهيلي وتعوي�شي دون 
�شالح يف كل مراحل الدعوى اجلنائية، ول يوؤدي اىل اإنق�شاء الدعوى اجلنائية، فيقف اأثره 
عند جمرد اإثباته يف ملف الدعوى التي توا�شل �شريها برغم قبول القا�رش ملا عر�شه عليه 

نائب اجلمهورية من تدابري)97(، وتخرج هذه الو�شاطة عن نطاق بحثنا لتعلقها بالق�رش. 
ال��شاطة حلماية االأحداث املف��شة ق�شائياً: -  ♦

القرن  الثمانينيات من  فرن�شا مع مطلع  اجلنائية يف  للو�شاطة  الوىل  التجارب  تبداأ 
املا�شي)98(، بناء على مبادرات من رجال ال�رشطة واأع�شاء النيابة العامة وق�شاة التحقيق 
بل وق�شاة احلكم بالرغم من عدم وجود ن�ص ت�رشيعي يجيز ذلك)99(، فالن�شو�ص جاءت 
بعد املمار�شة العملية، وتك�شف املمار�شات العملية عن �شيا�شة جنائية فعلية، حيث ل ترتكز 
هذه املمار�شات على انقا�ص الق�شاء الر�شمي، فالأمر يتعلق باإثبات فكر خمتلف واأ�شكال 
خمتلفة حلل املنازعات، ولي�ص فقط عمليات التخفيف من عبء املحاكم)100(، ولقد لعبت 
اجلمعيات الأهلية اخلا�شة مب�شاعدة �شحايا اجلرمية دوراً بارزاً من اأجل اعرتاف امل�رشع 
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الدولة  ، وكذلك فان   )Strasbourg ,Paris( الو�شاطة)101(، وبخا�شة يف مدينتي  باإجراء 
م�شاعدة  ب�شاأن   Badinter ت�رشيعات  اأن  كما  الو�شاطة،  تطور جتارب  فعاًل يف  دورا  لعبت 
�شحايا اجلرمية كان لها الف�شل يف اإن�شاء اأول جمعيات مل�شاعدة �شحايا اجلرمية، وكذلك 
الدعم الذي قدمته اللجنة القومية للوقاية من اجلنوحية )CNPD( يف تطو جتارب الو�شاطة 

ومنوها)102(. 
التي  الرئي�شية  الو�شائل  اإحدى  متثل  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  اأ�شبحت  وتدريجيا 
 ،1992 �شنة  اكتوبر  ويف  اجلرمية،  مواجهة  يف  اأولوية  الفرن�شية  العدل  وزارة  لها  اعطت 
الأحداث وتعميم  الو�شاطة حلماية  اأ�شدرت ثلث مذكرات توجيهية لتعريف جمال تطبيق 
وب�شعوبة  موؤخراً  فرن�شا  وافقت  وبذلك  اجلمهورية)103(،  اأنحاء  جميع  على  التجربة  هذه 
بالغة على اإدخال فكرة الو�شاطة اجلنائية، ولتجنب اأي انف�شال ا�شتحدث نوعًا من ت�شابك 
وثيقًا  اإرتباطًا  مرتبطة  الفرن�شية  فالو�شاطة  الق�شائية،  وال�شلطة  الو�شيط  بني  العلقات 
باجلهاز الق�شائي)104(، ولقد ات�شح ذلك بتدخل امل�رشع الفرن�شي مبقت�شى القانون رقم 2 
- 93 ال�شادر يف 4 يناير 1993، الذي اأ�شفى �شفة ال�رشعية على اإجراء الو�شاطة اجلنائية، 
وبذلك فان عملية اإن�شاء الو�شاطة حلماية الأحداث مرت مبراحل كثرية، ميكن اإجمالها يف 
مرحلتني: الوىل: مرحلة التجارب )ما قبل العرتاف الت�رشيعي( والثانية: مرحلة الإعرتاف 

الت�رشيعي وذلك على التف�شيل الآتي: - 
اأوًل: مرحلة ما قبل العرتاف الت�رشيعي "مرحلة التجارب العملية"  ▪

لقد ذكرنا اآنفًا مدى اأهمية دور كل من النيابة العامة، والق�شاة، وجمعيات م�شاعدة 
�شحايا اجلرمية، ووزارة العدل الفرن�شية يف اإن�شاء نظام الو�شاطة حلماية الأحداث وانت�شاره 
بعدما ف�شل النظام العقابي التقليدي مبعاجلة منازعات الأفراد، وهذا ي�شتدعي منا اي�شاح 

دور املوؤ�ش�شات يف انت�شار جتارب الو�شاطة يف فرن�شا على الوجه الآتي: - 
دور اأع�شاء النيابة العامة والق�شاة يف انت�شار جتارب الو�شاطة: - . 1

من امل�شتقر عليه اأن اأول جتربة للو�شاطة تتمثل يف جتربة "valence" وذلك من خلل 
اإن�شاء جهتني للتوفيق اأو امل�شاحلة conciliation يف مايو 1985، وذلك يف اثنني من اأحياء 
اأع�شاء  بناء على مبادرات من  الو�شاطة قد متت  ولذلك فان غالبية جتارب  املدينة،  هذه 
النيابةالعامة والق�شاة)105(، ول يقت�رش دور النيابة العامة على اإن�شاء جتارب الو�شاطة، 
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ولكن يف الأ�شا�ص القانوين لوجود الو�شاطة ومدى �رشعية هذه التجارب، وقد جاءت هذه 
الفر�شة عند عقد اأول موؤمتر يف "�شرتا�شبورج" يف املدة من 31 مايو اإىل اأول يونيو 1985م، 
وكان عنوانه "حقوق �شحايا اجلرمية"، التعوي�ص – التوفيق اأو امل�شاحلة" وقد نظم هذا 
املوؤمتر مبعرفة جمعية ال ACCORD ونقابة املحامني ومب�شاركة وزارة العدل، وقد عر�ص 
Jean - Dominique Alzueta وهو وكيل نيابة باري�ص بحثا حتت عنوان: "�شيا�شة التوفيق 

اأو امل�شاحلة مب�شلحة املجني عليهم يف قانون العقوبات")106(، وقد وجاء فيه: 
ل يوجد اأي ن�ص يخول �رشاحة النيابة العامة دورا يف هذا اخل�شو�ص، واأنه بناء على 
تف�شري جديد لوظيفة الإدعاء، والتي تقوم بها النيابة العامة، فاإن هذه الأخرية تت�رشف مبا 
الو�شاطة  اإليه  ت�شتند  اأ�شا�شًا  ت�شلح  التي  الن�شو�ص  وذكر  عليه،  املجني  يتلءم مع م�شري 
الإجراءات  قانون  من   )3  -  469  ،1  -  469  ،458  ،40( املواد  الأحداث، وهي  حلماية 
اجلنائية، وبالذات املادة 40 من القانون وهي ب�شاأن ملءمة الإدعاء)107(، وتاأكيداً لهذه 
اجلرمية  �شحايا  م�شاعدة  جمعيات  مع  اإتفاقات  بعقد  العامة  النيابة  قامت  امل�رشوعية 
مبقت�شاها ت�شتطيع هذه اجلمعيات ممار�شة الو�شاطة يف الق�شايا التي تر�شلها اليها، ف�شًل 
عن اإعداد منوذج للتقرير الذي يتعني على الو�شيط اإر�شاله اليها ب�شاأن الو�شاطة)108(، وما هو 
جدير بالذكر اأن النيابة العامة لعبت دوراً اأ�شا�شيًا يف انت�شار نوع اآخر من جتارب الو�شاطة 
يعرف بو�شاطة الأحياء، وهي و�شاطة داخل الأحياء وغري ق�شائية، و�شاكنو احلي ي�شاركون 
وبذلك  الأحياء)109(،  يف  الجتماعي  الإن�شجام  حتقيق  منها  والهدف  املنازعات،  حل  يف 
التي اعطت جواز املرور جلمعيات م�شاعدة �شحايا اجلرمية  النيابة  جند مدى اهمية دور 

بتجارب الو�شاطة وانت�شارها. 
دور جمعيات م�شاعدة �شحايا اجلرمية: - . 2

م�شاعدة  جمعيات  خلل  من  القومي  امل�شتوى  على  املوؤمترات  من  العديد  عقد  لقد 
�شحايا اجلرمية، وكان اأول موؤمتر قومي يتم فيه مناق�شة العديد من املو�شوعات املتعلقة 
بالو�شاطة وم�شاعدة �شحايا اجلرمية، يف �شيف عام 1984، حيث �شاركت فيه 32 جمعية 
مل�شاعدة �شحايا اجلرمية مب�شاركة وزارة العدل)110(، وكذلك فاإن جمعيات الرقابة الق�شاية 
Le clcJ قامت بتنظيم موؤمتر قومي لهذا الغر�ص عقد يف �شبتمرب 1985، وقد قدمت فيه 

املوؤمتر  لهذا  ونتيجة   ،st rasbourg,valence,Brive et Bordeau يف  الو�شاطة  جتارب 
 ARESCJ de BORDEAU اأعلنت جمعية تاأهيل الإجتماعية والرقابة الق�شائية يف مدينة
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للرقابة  اخلا�شعني  الأ�شخا�ص  من  املقدمة  للطلبات  تلبية  للو�شاطة،  برنامج  ان�شاء  عن 
الق�شائية  الرقابة  جمعيات  فاإن  ذلك،  على  علوة  جرائمهم  �شحايا  لتعوي�ص  الق�شائية 
الو�شاطة  اعمال  ممار�شة  من  تتمكن  حتى  اجلرمية  �شحايا  مل�شاعدة  دوائر  باإن�شاء  عنيت 

�شواء اأكان ذلك مببادرة من النيابة العامة ام تلقائيًا)111(. 
دور وزارة العدل يف رعاية جتارب الو�شاطة وت�شجيعها: - . 3

لقد لعبت الدولة ممثلة يف وزارة العدل دوراً بارزاً يف منو جتارب الو�شاطة اجلنائية، 
يف  اجلرمية،  �شحايا  جمعيات  وم�شاعدة  والق�شاة،  العامة،  النيابة  اأع�شاء  مبادرات  بعد 
مدينة  يف  اجتماع  عقد  اأن  املتعددة  اللقاءات  هذه  على  وترتب  الو�شاطة،  جتارب  انت�شار 
بوزارة  اجلرمية  �شحايا  مكتب  طلب  على  بناء  ذلك  وكان   ،1986  /4  /26 يف  باري�ص، 
الإت�شال  جلنة  واأع�شاء  اجلرمية  �شحايا  م�شاعدة  جمعيات  ممثلو  اإليه  دعي  وقد  العدل، 
حول  التفكري  هو  الإجتماع  هذا  من  الغر�ص  كان  وقد   ،clcJ الق�شائية  الرقابة  بجمعيات 
اإن�شاء هيئة قومية مل�شاعدة املجني عليهم والو�شاطة وقد كان الغر�ص من هذا الإجتماع اأن 
تكون مهمة الهيئة القومية املذكورة: العمل بالقرب من جمعيات م�شاعدة �شحايا اجلرمية، 
والدويل، ولأجل معرفة حقوق �شحايا  الوطني  ال�شعيد  بالقرب من اجلمهور على  والعمل 
اجلرمية، ورفع م�شتوى رد الفعل والبحث اأو التنقيب)112(، وبالفعل فاإن الو�شاطة حلماية 
اأع�شاء مكتب  اأحد  الأحداث قد ارتدت ثوبًا ر�شميًا، واإن كان حتت الرقابة، وذلك مل�شاركة 
م�شاعدة املجني عليهم بوزارة العدل بعد الإعلن ر�شميًا عن اإن�شاء املعهد القومي مل�شاعدة 
املجني عليهم والو�شاطة يف اأثناء املوؤمتر القومي الأول بجمعيات م�شاعدة �شحايا اجلرمية 
الذي عقد يف مدينة مر�شيليا، يف املدة من 6/ 7 يونيو 1986)113(، كما اأن تطور الو�شاطة 
note de cadrago مت توزيعها يف اثناء  دفع وزارة العدل اإىل اإ�شدار مذكرة يطلق عليها 
اإن�شاء  الربامج ميكن  نطاق  " يف  فيها  1990، جاء  ابريل  lille، يف  مدينة  موؤمتر عقد يف 
هيئات للو�شاطة هي هيئات تن�شاأ لأجل اإدارة اأو حل املنازعات ال�شغرية �شبه اليومية مثل 
)التخريب.. ( ، والتي ميكن اأن تكون من طبيعة جنائية)114(، وبذلك تكون يف الغالب الق�شايا 
التي تعاجلها الو�شاطة حمًل للحفظ من جانب النيابة، وكذلك فاإن املذكرة قد اجتهت اإىل 
اأو اجلهاز الق�شائي على اإجراء الو�شاطة، وكذلك يجب على  اقامة قدر من رقابة املوؤ�ش�شة 
جهة الو�شاطة اأن تقدم ح�شابا اأو تقريراً حالة بحالة اىل ال�شلطة الق�شائية التي خولتها هذه 
 VALUX EN VELIN املهمة)115(، ومما هو جدير بالذكر اأنه عقب اأحداث الفتنة ال�شعبية يف



 Page | 48

"العدالة التصاحلية لألحداث"

د. أمحد براك"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

اأثرها ظهرت فكرة الو�شاطة املحتفظ بها متمثلة يف دور العدالة  1990، والتي على  عام 
والقانون وقنوات العدالة، �شارعت وزارة العدل بالتو�شع يف اإن�شاء هذه الدور والقنوات، حيث 
قامت يف عام 1991، بان�شاء 13 وحدة جديدة، وهي وحدات تندمج مبا�رشة يف املوؤ�ش�شة 

الق�شائية)116(، وبذلك يت�شح دور وزارة العدل يف ت�شجيع جتارب الو�شاطة اجلنائية. 
ثانيًا: مرحلة العرتاف الت�رشيعي:  ▪

يف مرحلة مناق�شة م�رشوع ب�شاأن الو�شاطة، يف عام 1990، ظهرت اأول حماولة لتنظيم 
الو�شاطة حلماية الأحداثوتقنينها، لكن دون جناح، ويف اأثناء املناق�شات الربملانية حدثت 
يتعلق  " فيما  اأنه  يرى  كان  والذي  باجلمعيةالوطنية،  الت�رشيعات  مقرر جلنة  جمادلة مع 
بنطاق تطبيق القانون فانه يبدو له اأنه من املرغوب فيه اأن ت�شتبعد �رشاحة الدعاوى اأو 
الإجراءات اجلنائية، يف حني اأن نوايا مثل Bonnemaison كانوا يرغبون يف اأن الو�شاطة 
يجب كذلك اأن حتدد وب�رشعة" نظراً للجدل الذي اأثري فاإن امل�رشوع مل يرى النور، اإذ اأن الأمر 

مل يتعد اأو مل يتجاوز مرحلة املناق�شة اأمام اجلمعية الوطنية)117(. 
اإذن كان يتعني النتظار حلني �شدور املن�شور الوزاري يف 2/ 10/ 1992م، وقانون 
الو�شاطة ال�شادر، يف 4/ 1/ 1993م، ومر�شوم 10 ابريل 1996م، حتى ميكن احلديث عن 
و�شاطة جنائية ر�شمية معرتف بها من قبل املجتمع اأوًل، ثم امل�رشع ثانيًا، وعلى الرغم من 
اإقرار اجلمعية الوطنية الفرن�شية مل�رشوع قانون الو�شاطة، اإل اأنه قد واجه اعرتا�شات كثرية 
من اأع�شائها اأثناء مناق�شته ل �شيما اأع�شاء جمل�ص ال�شيوخ)118(، وقد تركزت اإعرتا�شات 

بع�ص النواب على فكرة الو�شاطة على الأ�شباب الآتية: 
اأنه يكتنفها عيوب، واأنها تت�شم بالبطء حيث ت�شتغرق وقتًا طويًل لإجرائها.  -
اإن من �شاأن العرتاف بها اأن يدخل يف الدعوى اأطرافًا مل يبا�رشوها من قبل.  -
كذلك من �شاأن الو�شاطة اعتبارها �شكًل من خ�شخ�شة الدعوى العمومية مما يعد  -

تطاوًل على الوظائف الق�شائية. 
الن�شو�ص  - ظل  يف  بالو�شاطة  يعرتف  ت�رشيعي  ن�ص  اإ�شدار  على  الإ�رشار  ملاذا 

املعمول بها طاملا اأن مبدا ملءمة الإتهام يكفي كاأ�شا�ص تقوم عليه الو�شاطة. 
ولأجل  اأوًل  �رشوريًا  اأمراً  يعد  الن�ص  اأن  الإعرتا�شات  هذه  على  العدل  وزير  رد  وقد 
احرتام مبداأ امل�شاواة بني املواطنني، وثانيًا من اأجل اإدراج الو�شاطة يف اأغرا�ص ال�شيا�شة 
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اجلنائية التي تطبقها فرن�شا، كما اأن اإدراج الو�شاطة يف الت�رشيع احلايل ل يخلو من املزايا، 
اإذ من �شانه الإعرتاف بهذا الإجراء بقيمة منوذجية ت�شاعد على انت�شاره وتعميمه)119(، وقد 
الوزاري،  املن�شور  �شاحبت  اأو  عا�رشت  والتي  الو�شاطة  ب�شاأن  التوجيهية  املذكرة  حددت 
ل�شنة 1992م، الأ�شا�ص القانوين للو�شاطة اجلنائية يندرج يف اإطار �شلطة امللءمة املخولة 
لق�شاة النيابة، "فهي متثل �شكًل من اأ�شكال احلفظ حتت �رشط " كما اأنها اأي املذكرة، كانت 
قد حددت اأن النيابة العامة هي التي تقرر مدى ملءمة اللجوء اىل الو�شاطة بعد ان تاأخذ يف 
الإعتبار الرغبة التي يظهرها �شاحب ال�شاأن اأو املجني عليه، كما اأنها اأي النيابة هي التي 
تفو�ص وتراقب مهمة الو�شاطة كما اأنها اأخرياً هي التي حتدد القرار التي تتخذه يف �شوء 
اإر�شالها  العامة  النيابة  تقرر  التي  الق�شايا  من   80% فان  وكذلك  الو�شاطة)120(،  نتائج 
اىل الو�شاطة يتم معاجلتها عن طريق دور العدالة والقانون او قنوات العدالة وهما جهات 
ل  الأمر  اأن  املتقدم  التحليل  من  يبدو  والذي  الق�شائية)121(،  الهيئة  يف  مبا�رشة  تندمج 
يعدو كونه و�شاطة ق�شائية اإن مل تكن جتاوزاً و�شاطة نيابية بالذات، ذلك لأن النيابة متثل 
الطرف الفاعل يف تطور الو�شاطة حلماية الأحداث وانت�شارها)122(، هذا وقد وجه نقد اىل 
ت�رشيع 4 يناير 1993م، مل تخوله للنيابة العامة اإمكانية اللجوء اىل اإجراء الو�شاطة اإل يف 
مرحلة ما قبل املحاكمة، وذلك بعك�ص املر�شوم ال�شادر يف 2 فرباير 1945م، الذي جعل 
اإمكانية اللجوء اىل اإجراء التعوي�ص اأو الرت�شية يف يد النيابة العامة وقا�شي الأحداث، ويف 
1993م مل يحدد نطاق  4 يناير  اأية مرحلة تكون عليها الدعوى)123( وكذلك فان قانون 
اجلرائم التي يتم معاجلتها عن طريق الو�شاطة، ول املعيار الذي ترتكن اليه النيابة العامة 
اأيًا ما كانت اعرتا�شات  الو�شاطة)124(. ولكن  اأىل  اإر�شالها  التي تقرر  الق�شايا  عند حتديد 
1993م،  يناير   4 قانون  مبقت�شى  اأ�شبحت  فقد  الو�شاطة  لإجراء  الراف�شني  اأو  املوؤيدين 
واقعًا ملمو�شًا يرتدي ثوب امل�رشوعية والر�شمية، حيث اأ�شافت املادة ال�شاد�شة منه فقرة 
اأخرية اىل املادة 41 من قانون الإجراءات اجلنائية، ومن ثم تدخل امل�رشع الفرن�شي مرة 
اأخرى مبقت�شى القانون رقم 99 - 515 ال�شادر يف 23 يونيه �شنة 1999، ب�شان تدعيم 
اجلديد  الن�ص  اأ�شبح  وقد  اجلنائية،  بالو�شاطة  املتعلق  الن�ص  وعدل  اجلنائية،  الإجراءات 
1 اجراءات جنائية، وقد مت تعديلها مرة ثانية بالقانون   - 41 ال�شاأن هو املادة  يف هذا 
العدالة  2004، ب�شاأن العمل على ملءمة  9 مار�ص �شنة  2004 ال�شادر يف   - 204 رقم 

لتطورات الظاهرة الإجرامية. 
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"الفرع الثالث"

مربرات نظام الوساطة اجلنائية

اإن الأفراد يوؤثرون الو�شاطة حلماية الأحداثلي�ص بحثًا عما توفره لهم من مزايا عمليه، 
واإمنا �شمانًا ل�شيطرتهم على م�شري اخل�شمة اجلنائية، ف�شًل عما تكلفه لهم من اإندماج يف 
الو�شط الإجتماعي)125(، وتعترب الو�شاطة حلماية الأحداثالطريق الثالث الذي يتو�شط بني 

قرار احلفظ والدعاوى اجلنائية، وعليه ميكننا اأن نر�شد ثلثة مربرات جوهرية كما ياأتي: 
اوالً: �شمان حق�ق املجني عليهم: -  ♦

اإن الو�شاطة حلماية الأحداثتمثل حاجة جديدة للعدالة اجلنائية ل ميكن اأن تفي بها 
ت�شتهدف  القانون)126(، حيث  تقليدي ملواجهة خرق  اأ�شلوب غري  التقليدية، وهي  الدعوى 
التفاق ما بني املجني عليه واجلاين  الأوىل حتقيق  الأحداث وبالدرجة  الو�شاطة حلماية 
الروابط  بناء  تعيد  الو�شاطة  فاإن  وبذلك  اجلنائية،  للو�شاطة  اإ�شلحي  دور  بالطبع  وهو 
طبيعتها  بحكم  اجلنائية  الدعوى  اإن  اجلرمية،  جراء  من  متزقت  التي  اخل�شوم)127(،  بني 
تكون مفرطة يف املدة، واإن لهذا البطء الأثر ال�شلبي على مركز املجني عليه، ويف�شي اىل 
الإنف�شام غري املرغوب فيه بني اجلزاء وارتكاب الوقائع، وتقدمي الو�شاطة حلماية الأحداث 
اإ�شلح اجلاين ما حلق باملجني  اأكان ماديًا ب�شكل مبا�رش يف  عن طريق التعوي�ص، �شواء 
عليه من �رشر مبا�رش بتعهده مثًل باإعادة ال�شيء مو�شوع اجلرمية اإىل ما كان عليه قبل 
ارتكابها، اأم التعوي�ص غري املبا�رش وهو العمل مل�شلحة هيئة اأو موؤ�ش�شة، اأو �شخ�ص معنوي 
عام اأو خا�ص، مثل اأعمال ال�شيانة والنظافة يف امل�شت�شفيات، اأو البلديات، اأو لكبار ال�شن 
واملعوقني، فهو تعوي�ص للمجتمع ككل، اأو تعوي�ص مايل بقيام اجلاين بدفع مبلغ من املال 
اأو تعوي�ص رمزي، ويتمثل يف مواجهة مبا�رشة بني اجلاين واملجني عليه،  للمجني عليه، 
وتتحدد �شوره يف مثل الإعتذار ال�شفوي، اأو الكتابي العلني اأمام جمع من النا�ص اأو تعهده 

علنًا بح�شن ال�شري وال�شلوك م�شتقبًل، والإعرتاف والندم عما �شدر عنه)128(. 
ول �شك اأن اأهم ما مييز الو�شاطة حلماية الأحداث هو التعوي�ص الرمزي اأو املعنوي، 
اأ�شابه من  فاجلاين يدرك حني يلقى �شحيته م�شوؤولية ما اقرتفه و�رشورة تعوي�شه عما 
�رشر مادي ومعنوي، وكذلك املجني عليه يعرب عن معاناته وي�شتطيع جتاوز الأزمة النف�شية 
التي خلفتها اجلرمية، فاملجني عليه يف الو�شاطة حلماية الأحداث ل يبحث عن التعوي�ص 
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املايل بقدر ما يتعني التعبري عما يدور يف نف�شه، واأن ت�شمع �شكواه، وعليه ن�شتطيع تكييف 
الآثار  ت�شعى اىل معاجلة  باأنها و�شاطة علجية  الأحداث يف هذا املقام  الو�شاطة حلماية 
ل  التي  التعوي�شية  بالو�شاطة  مقارنة  اخل�شوم)129(،  على  اجلرمية  خلفتها  التي  النف�شية 

ت�شتهدف �شوى التعوي�ص املايل لل�رشر. 
فاإن  ورمزي،  ومايل  مادي  من  التعوي�ص  اأ�شكال  ا�شتعرا�ص  وبعد  بدء،  اىل  وعودة 
اإجراءات الو�شاطة تقدم حًل �رشيعًا يف غ�شون مدة حمددة من �شهرين اإىل ثلثة اأ�شهر، ودون 
التعرث يف عراقيل البطء الل�شيق بالإجراءات الق�شائية، وحينما يتقرر التعوي�ص عن طريق 
التعوي�ص عن طريق احلكم،  اأو  الإ�شلح  فاإنه ل يكفل  التقليدية ب�شورة متاأخرة،  الدعوى 
التي  ال�شعوبات  العتبار  يف  الأخذ  مع  �رشف،  نظري  طابع  على  ينطوي  ما  غالبًا  فاإنه 
يواجهها املجني عليه للح�شول على التعوي�ص وح�شن تنفيذ اجلاين للإلتزامات، بالإ�شافة 
ال�شلبية  للمجني عليه يعترب تعوي�شًا غري كاف، فالآثار  يتم  الذي  العوي�ص املايل  ان  اىل 
اإ�شلحها بالتعوي�ص النقدي فقط، وعلى اجلانب املقابل من  التي خلفتها اجلرمية ل يتم 
املايل،  الأداء  غري  للتعوي�ص  الأخرى  الو�شائل  يف  جليًا  التفكري  تتيح  الو�شاطة  فان  ذلك 
وذلك باقرتاح احللول التي توافق اإمكانات اجلاين مع الأ�شلوب الذي ميكن التفاو�ص عليه، 
فالو�شاطة هي الو�شيلة التي ميلكها املجتمع للتدليل على م�شوؤولياته حيال اجلاين واإعادة 
واإ�شفاء ال�رشعية على �شورة العدالة، فتجد اأن املجني عليه ي�شبح فاعًل يف ق�شيته، ويقوم 
اأمل به، فاملجني عليه �شوف يح�شل  بدور رئي�ص يف البحث عن احلل امللئم لل�رشر الذي 
بدرجة كبرية على تعوي�ص عن ال�رشر الذي حلق به على امل�شتويني املادي والنف�شي)130(، 

وعندئذ ل حاجة لل�شري يف اإجراءات علج ال�شحايا نف�شيًا. 
ثانياً: حماية النظام العام: -  ♦

اإن الو�شاطة ميكن اأن تكون اأداة ح�شنة لرت�شيخ ال�شعور بامل�شوؤولية من خلل الإ�شتنفار 
ال�شخ�شي للجاين يف البحث عن حل، فالو�شاطة ترتكز اىل اإطار تربوي فعلي للم�شوؤولية، وتلك 
فكرة قاعدية حلركة الدفاع الإجتماعي اجلديدة من خلل تعوي�ص املجني عليه، واأحيانًا 
من خلل منحنى املقابلة بني اجلاين واملجني عليه لأن التعوي�ص وح�شور املجني عليه 
ي�شمحان بتوعية اجلاين بحجم اجلرمية التي ارتكبها وج�شامتها، وهو ما مل يكن على علم 
به، وهذا ل يتحقق فقط بالنظر اىل فكرة التعدي على النظام العام، ولكن بالنظر اىل الأ�رشار 
بو�شمة  اجلاين  يو�شم  الذي  التقليدي  الق�شاء  وبخلف  عليه)131(،  باملجني  حلقت  التي 
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الإدانة اجلنائية، ويهمل جانب املجني عليه الذي ل يثمر �شوى �شعور بالعزلة الإجتماعية 
ال�شعور  اأن حتول  الأحداث ميكن  الو�شاطة حلماية  فاإن  الثاين)132(،  لدى  الأول وظلم  لدى 
بالذنب اىل �شعور بامل�شوؤولية، وهذا الوعي واإيقاظ ال�شمري يعترب اأ�شا�شيًا يف جتنب العود 
اأطراف اخل�شومة يف مبا�رشتها، وبعك�ص  الو�شاطة قوامها تدخل  واأن عملية  اإىل اجلرمية، 
منطق ال�شتبعاد التي يطبقها الق�شاء اجلنائي، والتي تهم�ص اجلانح فاإن الو�شاطة ت�شتفيد 
فاإنها  وبذلك  اإيجابيًا)133(،  �شلوكًا  ي�شلط  اأن  على  حلثه  وذلك  للجاين  ال�شلبي  ال�شلوك  من 
اإندماج اجلاين واملجني عليه يف املجتمع)134(، فمن جهة  اإعادة  اأوىل نحو  تعترب خطوة 
الإجرامي دون ح�رشه  اإداراكه وت�شوره للعمل  اجلاين جنده يتحمل م�شوؤولياته من خلل 
ومن  اجتماعيًا،  تاأهيله  اعادة  �شعوبة  من  يزيد  الذي  للجنوح  الأ�شا�شي  النظام  اإطار  يف 
جهة اأخرى فاإن املجني عليه ي�شبح الأداة العلجية املثلى، والأكرث يقينية يف البحث عن 
�شفاء اجلاين)135(، و�شمان احرتام و�شع املجني عليه اأمًل يف اعادة التوازن الإجتماعي 
مع  امل�شاواة  قدم  على  باأنه  ي�شعره  حيث  كرامته،  يف  عليه  املجني  بارتكاب  اختل  الذي 
اجلاين، فيخرج من عزلته الإجتماعية متجهًا �شوب حتقيق علقات جديدة بناءة مع بني 
وطنه)136(، فاإن الو�شاطة مبا تكفله من مواجهة بني طريف اخل�شومة اجلنائية، وما ينتج 
عن ذلك من اآثار تدعم �شعورهم بالإنتماء اىل اجلماعة، فيتحقق على هذا الوجه اإندماجهم 
يف املجتمع)137(، فالآلية الق�شائية ت�شتخدم نظام التوازن الرمزي الذي ل يقدم يف الغالب 
اأو  املعاو�شة  مبداأ  تعمل  التي  الو�شاطة  اعمال  مع  مقارنه  للخ�شوم،  تربوية  م�شلحة  اأي 
املبادلة التي ت�شمن احل�شول على تعوي�ص فعال بالنظر اإىل طبيعة اجلرمية، فاجلزاء الذي 
وقع عليه نظام الو�شاطة هو الذي ارت�شاه ولي�ص الذي وقع عليه ق�رشاً اأو جرباً)138(، وبذلك 

يتحقق الإندماج الإجتماعي وحماية النظام العام. 
ثالثاً: اعادة تن�شيط الروح اجلماعية او مكافحة ال�شع�ر بانعدام االمان: -  ♦

الروح اجلماعية، وكذلك ملكافحة  اأن تكون و�شيلة لإعادة تن�شيط  الو�شاطة ميكن  اإن 
اأكرث  تعترب  النقطة  هذه  اليومي،  الب�شيط  اجلنوح  يغذيه  الذي  الأمان  بانعدام  ال�شعور 
تعرب  التي  احلي  بو�شاطة  عندئد  تو�شف  التي  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  يف  خ�شو�شية 
الأحياء  للوقاية يف بع�ص  ال�شيا�شة املحلية  الرغبة اجلادة يف توجيه  النحو عن  على هذا 
لتجنب حدوث اعمال اإجرامية اكرث ج�شامة)139(، وذلك باإ�شهام اأهل احلي الذي وقعت فيه 
اجلرمية يف الت�شدي لها)140(، اإن للو�شاطة اجلنائية غاية اأكرث طموحًا من جمرد اإ�شلح 
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اأي�شًا اىل  اآلية ت�شوية املنازعات، ولكن  النظام اجلنائي وحت�شينه، فهي ل ترتكز فقط اىل 
اإعتبار الو�شاطة مبنزلة الو�شيلة لتعبئة ال�شعور بامل�شوؤولية والروح اجلماعية لأهايل احلي 
الكرام، الفكرة هنا هي ا�شتخدام الو�شاطة كو�شيلة او اأداة لإعادة رتق ما متزق من الن�شيج 
الجتماعي للأحياء، ومن املمكن اأن يتحقق ذلك من خلل اإعادة ت�شويب النزاع يف اجلماعة 
الإجتماعية، التي ر�شحت او اأفرزت هذا النزاع، ومن خلل مطالبة �شكان احلي ذاته القيام 
بدور الو�شيط، ومع اإقرار هذه الروح اجلماعية فاإن التجارب ت�شارك يف الوقاية من انعدام 
الأمان يف املدن الكربى)141(، وقد انت�رشت �شيا�شة مدينة فالون�ص valence وكذلك عرفت 
يف الوليات املتحدة المريكية يف الثمانينيات، كما هو احلال يف ولية اتلنتا وكن�شا�ص 
ولو�ص اجنو�ص - حتت ا�شم مراكز العدالة بني اجلريان " وهي تهدف اىل ت�شجيع و�شائل حل 

املنازعات بالطرق البديلة يف تلك الأحياء )142(. 

"الفرع الرابع"

صور نظام الوساطة اجلنائية

متهيد وتق�شيم: 
اأن تقوم جهات الق�شاء باإحالة ملف الق�شية  اأن ال�شل  اأكدت ندوة طوكيو على  لقد 
اإىل جهة الو�شاطة بعد احل�شول على موافقة اأطراف النزاع)143(، وبذلك فاإنها تتخذ �شورة 
وهي  املفو�شة،  بالو�شاطة  تعرف  وهي  ق�شائية)144(  رقابة  حتت  الإجتماعية  الو�شاطة 
ت�شكل الغالبية العظمى من �شور الو�شاطة اجلنائية، وميكن ت�شنيفها واإدارجها حتت هذه 
ال�شورة، ف�شًل عن ذلك ا�شتحدث امل�رشوع الفرن�شي �شورة اأخرى من الو�شاطة يطلق عليها 

الو�شاطة املحتفظ بها، ويف �شوء ما تقدم نق�شم هذا املطلب على النحو الآتي: - 
اأوًل: الو�شاطة املفو�شة.  -
ثانيًا: الو�شاطة املحتفظ بها.  -
اأوال: ال��شاطة املف��شة ♦

يق�شد بالو�شاطة التي تتم مبعرفة الهيئات الأهلية بناء على تفوي�ص النيابة العامة اأو 
ق�شاة احلكم – يف غري فرن�شا - لها بحل النزاع وديًا ذلك عن طريق اإر�شال ملفات اإليها)145(، 
ولت�شوية اخل�شومة بني املجني عليه واجلاين)146(، وتقع الو�شاطة حلماية الأحداث يف نطاق 
�شلطة امللءمة املخولة للنيابة العامة)147(، فالنيابة العامة متلك وحدها �شلطة الإلتجاء 
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اىل الو�شاطة �رشيطة موافقة اأطراف اخل�شومة )الر�شائية( )148( ومن ثم تعد النيابة العامة 
للو�شاطة اجلنائية  التي تخ�شع  الق�شايا  اأو م�شفاة  الفرز،  ال�شورة مبنزلة حمطة  يف هذه 
فهي التي حتدد الق�شايا التي تر�شل للو�شاطة كما اأنها تتخذ القرار النهائي ب�شاأن الواقعية 
وفقًا لنتائج الو�شاطة، وعلى �شوء التقرير املكتوب الذي ير�شله الو�شيط اليها)149(، وهذا 
ما حدا بجانب من الفقه الفرن�شي التي و�شف الو�شاطة املفو�شة باأنها اأحد اأ�شكال احلفظ 
ق�شائية  وكالة  على  بناء  تتم  املفو�شة  الو�شاطة  اأن  يت�شح  وبذلك  التعوي�ص،  حتت �رشط 
حتت الرقابة الق�شائية)150(، وي�شرتط يف الو�شيط ان يكون تابعًا لإحدى جمعيات م�شاعدة 
املجني عليه والرقابة الق�شائية املرتبطة مع النيابة مبقت�شى اإتفاق القيام بتلك املهمة، 
اأما عن  فقد يكون �رشيحًا وقد يكون �شمنيًا،  الإتفاق  �شكل معني ملثل هذا  ولي�ص هناك 
الأول فقد يتخذ �شكل وثيقة مكتوبة بني النيابة وهذه اجلمعية، ول مانع من اأن يكون �شفويًا 
والأ�شل اأن يكون مف�شًل ومت�شمنًا حقوقًا والتزامات اجلهة املخت�شة للو�شاطة ف�شًل عن 
القواعد املو�شوعية والإجرائية اخلا�شة بعر�ص املنازعة عليها، والبت فيها، لذلك يف�شل 
اأن يكون مكتوبا حتى يكون �شامًل كل من اجلوانب، وبالن�شبة للثاين، فهو يتمثل يف عدم 
معار�شة النيابة لربنامج الو�شاطة التي تت�شمنها تلك اجلمعيات �رشيطة اأن تراعي الأخرية 

احلقوق الأ�شا�شية واخل�شوم بخا�شة ما يتعلق ب�شفتها الر�شائية)151(. 
واإن كان نطاق تطبيق الو�شاطة املفو�شة ينح�رش يف اجلرائم ذات اخلطورة الب�شيطة 
التي ل متثل خطرا كبريا على املجتمع كتلك التي تثار بني اجلريان وجرائم العنف الب�شيط 
واخللفات  الأطفال  مع  الق�شوة  ا�شتعمال  اأو  وامل�شايقات  والإهانات،  والقذف  وال�شب 
نطاق  يف  الإجتاه  هذا  طوكيو  ندوة  اكدت  ما  وهو  والزوجة)152(  الزوج  بني  العائلية 
اخت�شا�ص الو�شاطة)153(، لذلك يت�شح اأن امل�رشع الفرن�شي قد خول جهات الو�شاطة حل 
املنازعات التي تكون يف الغالب حمل للحفظ الإداري ذلك ان %10 من جممع الدعاوى 
الذي  الأمر  املفو�شة،  الو�شاطة  طريق  عن  تعالج  العامة  النيابة  مبعرفة  حفظها  يتم  التي 
اإدارية بحتة للدعوى اجلنائية بالإ�شافة اىل منهجها يف  اإطار �شيا�شة  يجعلها تتدرج يف 
التكامل الإجتماعي يف حمايتها للن�شيج الإجتماعي التي هتك بفعل اجلرمية، بيد اأن هذه 
ال�شيا�شة كانت حمًل للنقد من بع�ص الفقه الفرن�شي بزعم اأن الو�شاطة يف الأ�شل هي اإمتداد 
للرقابة الجتماعية، من ثم يتعني على امل�رشع الفرن�شي تو�شيع نطاقها لي�شل اىل بع�ص 
بالتقدير  بلجيكا  الأحداث يف  الو�شاطة حلماية  برامج  لذلك حظيت  اجلرائم ذات اخلطورة، 
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من اجلامعات والدرا�شات للنتائج الباهرة التي حققتها من ن�رش ال�شلم الإجتماعي، حيث 
اأن حمل الو�شاطة اجلرائم ذات اخلطورة)154(، ومن امللحظ اأن الغالبية العظمى من مناذج 
لف�ص  كاآلية م�شتحدثة  للو�شاطة  النظر  تتفق مع  ال�شورة حيث  تندرج حتت هذه  الو�شاطة 
عليه،  املجني  يكابده  الذي  ال�رشر  لتعوي�ص  �شكًل  باعتبارها  �شواء  اجلنائية،  املنازعات 
والذي يقع على كاهل جمعيات م�شاعدة �شحايا اجلرمية، وباعتبارها و�شيلة لإعادة تاأهيل 

اجلاين، وهو اأمر تقوم به جمعيات الرقابة الق�شائية)155(. 
ثانيا: ال��شاطة املحتفظ بها )اال�شتثارية(  ♦

النيابة  التي تقوم فيها  ال�شورة  اأن تكون مفو�شة وهي تلك  الو�شاطة  الأ�شل يف  اإن 
العامة، اأو املحكمة باإر�شال ملفات الق�شايا اىل جمعية متار�ص اأعمال الو�شاطة، وقد تفرد 
عليها  اأطلق  اجلنائية  للو�شاطة  اآخر  منوذجًا  قدم  حيث  املجال  هذا  يف  الفرن�شي  امل�رشع 
الق�شائية  الهيئة  يف  مبا�رشة  تندمج  للو�شاطة  دوائر  اأن�شاأ  بها" حيث  املحتفظ  "الو�شاطة 
تتمثل يف دور العدالة والقانون (Maisons dejustice et du driot )MJD وقنوات العدالة 
)les Antennes de justice )AJ) ،)156 وبذلك نق�شد بها اإنفراد النيابة العامة بحقها يف 

تقت�رش يف  اإمنا  اآخر كالو�شيط،  �شخ�ص  اإىل  بها  تعهد  الأحداث فل  الو�شاطة حلماية  اإدارة 
فرن�شا  يف  ن�شاأت  التي  والقانون  العدالة  مراكز  يف  تتحقق  وهي  اأع�شائها،  اأحد  على  ذلك 
هذه  ا�شتبدلت  بها  املحتفظ  الو�شاطة  منوذج  تبني  بعد  الفرن�شي  فامل�رشع  موؤخراً)157(، 
اجلمعية اأو الهيئة الأهلية بدوائر حكومية – دور العدالة والقانون اأو قنوات العدالة تندمج 
مبا�رشة يف الهيئة الق�شائية يراأ�شها وي�رشف عليها اأحد اأع�شاء النيابة العامة واأحد ق�شاة 
احلكم)158(، وتهدف الو�شاطة املحتفظ بها اىل التفاعل مع املواطن من اأجل حل امل�شاكل 
بطريقة اإن�شانية وحتقيق التقارب بني املواطن والأجهزة املعينة ب�شوؤون العدالة، ومن هنا 
اإىل الو�شاطة م�شطلح عدالة التقريب)159(، حيث كان للأحداث  اأطلق جانب يف الفقه  فقد 
valux en ve- اأحداث  1981م وذلك   للكربى التي مرت بها فرن�شا الفتنة ال�شعبية يف عام
lin يف عام 1990 الأثر البالغ يف تطور ال�شيا�شة اجلنائية لو�شاطة التي من �شاأنها جعل 
العدالة �شهلة املنال للمتقا�شيني واأكرث فاعلية ذلك بتاأكيد وجودها يف الأحياء وعلى وجه 

اخل�شو�ص الأحياء املحرومة من الرعاية)160(. 
وان كان يعاب على امل�رشع الفرن�شي اأنه مل يحدد اجلرائم التي يجوز اأن تعالج من خلل 
الو�شاطة اجلنائية، ومن ثم فهي تخ�شع بح�شب الأ�شل لتقدير النيابة العامة وحدها)161(، 
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ويت�شح من خلل الدرا�شات التي اأجريت اأن دور العدالة والقانون تهدف اإىل اإيجاد معاجلة 
اإن�شانية للجرائم الب�شيطة بعيداً عن النطاق الق�شائي بق�شد التغلب على الزيادة امل�شطردة 
يف اأوامر احلفظ حيث ميكن للنيابة من خلل بيوت العدالة معاجلة حوايل %80 من الق�شايا 
التي كان م�شريها احلفظ الإداري، ومن ثم تكفل الو�شاطة من خلل بيوت العدالة �شمان 
تعوي�ص املجني عليه يف جرائم قليلة اخلطر وكان م�شريها احلفظ الإداري، فمن الوا�شح 
اأ�شبحت م�شلحة املجني  فرن�شا، حيث  ال�شيا�شة اجلنائية يف  الذي طراأ على  التغيري  مدى 
عليه حمور اهتمام للت�رشيعات الفرن�شية، واأتاحت له الو�شاطة حلماية الأحداث اأن يكون له 
دور فعال وموؤثر يف م�شري الدعوى اجلنائية)162(، وجند مثال لهذه الو�شاطة الإ�شتئثارية 
النيابة يف هذه املدينة باإدارة الو�شاطة  اأع�شاء  يف مدينة بونتواز الفرن�شية حيث يقوموا 
حلماية الأحداث مبا�رشة يف مراكز العدالة والقانون التابعة لبع�ص الأحياء التي تعاين من 
بع�ص امل�شاكل الإجتماعية والأمنية، كما ذكرنا �شلفًا )163( فاجلرائم التي تعالج عن طريق 
العدالة والقانون هي التي تنجم من ال�رشب الب�شيط والإتلف، و�رشقة الأموال املعرو�شة، 
اأفراد وتربط بينهم  اأن معظم هذه الق�شايا تك�شف عن جرائم تقع بني  والتهديد ف�شًل عن 
نظام  �شهدت  الأخرية  الآونة  يف  ولكن  الأ�رشية)164(،  العلقة  اأو  العمل  اأو  اجلوار  رابطة 
الو�شاطة املحتفظ بها تراجعًا بعد املن�شورين ال�شادرين عن وزارة العدل الفرن�شي يف 19 
مار�ص و 18 اكتوبر �شنة 1996م، حيث حظراً على كل من يقوم بوظيفة ق�شائية مبا�رشة 
مهمات الو�شيط يف الو�شاطة حلماية الأحداث وذلك ا�شتناداً اىل اإعتبارات احلياد والإ�شتقلل 

التي يجب اأن حتكم مهمة ذلك الو�شيط)165(. 

"املطلب الثاني"

الطبيعة القانونية لنظام الوساطة حلماية األحداث

متهيد وتقسيم: 

اإن الو�شاطة حلماية الأحداثتمثل حتوًل جوهريًا يف اإدارة املنازعات من و�شيلة عقابية 
 un modele consensual )166( اإىل و�شيلة اأخرى اأكرث ر�شائية un modele repressif

وهذا بالطبع اآثار خلفًا حول طبيعة دور الو�شاطة يف القانون على �شوء ال�شيا�شة اجلنائية 
املعا�رشة، وهذا �شيتبع درا�شة وظيفة الو�شاطة حلماية الأحداث يف �شوء ال�شيا�شة اجلنائية 
للو�شاطة  القانونية  الطبيعة  معامل  نحدد  اأن  ن�شتطيع  وبعدها  اول،  مطلب  يف  املعا�رشة 
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اجلنائية يف مطلب ثان على الوجه التي: - 

"الفرع األول"

وظيفة الوساطة حلماية األحداث يف ضوء السياسة اجلنائية املعاصرة: - 

مما ل �شك فيه اأن الو�شاطة حلماية الأحداثحققت �شيتًا رائعًا يف فرن�شا، وذلك فيما 
ال�شنوات  يف  اجلنائية  ال�شيا�شة  تنفيذ  تواجه  اأو  ت�شادف  التي  ال�شغوط  مبواجهة  يتعلق 
الخرية، فهي متثل ظاهرًة ل ميكن اإغفالها، ذلك اأن اأع�شاء النيابة العامة ورجال البولي�ص 
والإخت�شا�شيني الإجتماعيني يلجاأون اإليها كو�شيلة لتنظيم املنازعات وحلها)167(، وهذا 

ي�شتتبع درا�شة تو�شيح املوا�شيع التايل يف �شوء ال�شيا�شة اجلنائية: - 
اأوالً: مدى اجتاه ال��شاطة حلماية االأحداث نح� �شيا�شة جنائية جديدة من  ♦

العقاب اإىل الرت�شية اأو التع�ي�س: - 
يف فرن�شا يتم كل عام اإثبات حوايل 3.5 مليون جرمية، وهذا املعدل مت ت�شجيله يف 
يف  الظاهرة  وهذه  للإجرام،  ال�شهري  الأ�شود  املعدل  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  الأخرية،  الأعوام 
جمموعها تك�شف عن وجود اأزمة للعدالة اجلنائية، وهذا بالإ�شافة اإىل قرارات احلفظ حيث 
مت حفظ %80 من ال�شكاوى التي وردت اإىل النيابة العامة على �شبيل املثال يف عام 1993، 
وهذا يدل على حجم الأزمة، ولذلك اأكد الفقهاء على �رشورة توافر تعددية اجلواب يف مواجهة 
الإجرام، اأو امل�شكلت، وحثوا على اإعمال الفكر خارج الق�شاء العقابي)168(، وقد اأدت هذه 
ال�شيا�شة اىل تعاظم الإح�شا�ص باخلوف لدى املجني عليه من عدم عقاب مرتكب اجلرمية، 
الأمر الذي حدا بجمعيات م�شاعدة �شحايا اجلرمية اإىل املطالبة باإعادة �شياغة ال�شيا�شة 
اإ�شتعادة حقوقه التي اأهدرتها اجلرمية، وانت�شاله  اجلنائية، ب�شورة تتيح ل�شحية اجلرمية 
واقعًا  وجعله  الهدف  هذا  لتكري�ص  الدوؤوب  وال�شعي  جرائها،  من  به  اأملت  اىل  حمنته  من 
�شيا�شة  اىل  بالتوجه  اجلنائية،  لل�شيا�شة  الف�شل  هذا  واأمام  الفقه  بداأ  وبذلك  ملمو�شًا)169(، 
جنائية جديدة، تتجه �شوب التعوي�ص عو�شًا عن العقاب la punition، تعتمد على عن�رش 
امل�شاركة الإيجابية لأطراف النزاع، اجلاين واملجني عليه يف البحث عن حل لنزاعهم، وذلك 
مب�شاعدة الو�شيط وهم �شخ�ص من الغري)170(، وبذلك ن�شتطيع القول كما ذكرت الربوف�شورة 
Mirille Delmas - Marty بتحرك املجتمع الفرن�شي نحو التعددية القانونية والق�شائية، 

الق�شائية يوجد  الو�شائل  فاإىل جانب  الإجتماعي،  التنظيم  وبوجه عام نحو تنوع و�شائل 
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خمتلف �شور الو�شاطة التي قوامها العدالة التعوي�شية)171(، عو�شًا عن العدالة الق�رشية. 
ثانياً: مدى اعتبار ال��شاطة حلماية االأحداث بديالً عن الق�شاء:  ♦

لقد ثار خلف يف الفقه حول طبيعة دور الو�شاطة حلماية الأحداث يف القانون حيث 
�شورة  الآخرون  يراها  بينما  التقليدية،  اجلنائية  العدالة  عن  بديل  جمرد  بع�شهم  يراها 
موازية لتلك الأخرية ولي�شت بديًل عنها)172(، علوة على ذلك فاإن ال�شيا�شة اجلنائية يف 
نطاق الدعوى اجلنائية ل زالت حتى الآن ت�شدد على الإ�شطراب الذي ي�شيب النظام العام 
من جراء اجلرمية، ف�شًل عن ت�شجيجها على جزاء مقارف اجلرمية، ذلك اأن التعوي�ص الذي 
التي ي�شعب معاجلتها  الأمور  الذي يحدث للجماعة من  ي�شيب املجني عليه والإ�شطراب 
اجلنائية،  الدعوى  نطاق  يف  معاجلتها  يتم  اأن  الأف�شل  ومن  اجلنائية،  الدعوى  نطاق  يف 
ويف�شل اأن يتم معاجلتها من خلل منوذج اآخر للعدالة يقوم على اأ�شا�ص فكرة الرت�شية اأو 

التعوي�ص)173(. 
ومما ل �شك فيه اأن التجربة اثبتت ق�شور العدالة التقليدية يف مواجهة ظاهرة تزايد 
التنظيم  و�شائل  اأزمة  خطورة  عن  ك�شفت  وكذلك  اجلنائي،  النطاق  يف  اجلمهور  منازعات 
الإجتماعي، ف�شًل عن ق�شور ال�شيا�شة اجلنائية التقليدية يف معاجلة النق�ص)174( ولذلك 
مع بداية العقد ال�شابع من القرن الع�رشين بداأ املجتمع الفرن�شي ي�شهد حتوًل تدريجيًا يف 
�شلطة  النزاع  اأطراف  اأ�شحى  مبقت�شاها  اذ  النزاع،  اأطراف  �شالح  يف  اجلنائية  ال�شيا�شة 
التفاو�ص ب�شاأن حل نزاعهم، ولذلك اأبدى بع�ص الفقه تخوفه من منوذج العدالة التعوي�شية 
الدعوى   privatization خ�شخ�شة  من  �شورة  اأمام  تكون  النموذج  هذا  ظل  يف  اأن  زعمًا 
اجلنائية)175(، اإل اأنه ميكن الإجابة عن هذه الت�شاوؤلت بالقول اأوًل: اإنه من ال�شعوبة نعت 
الو�شاطة حلماية الأحداث باأنها نظام مواز للعدالة التقليدية، اإذ مل ت�شل بعد اىل تلك الدرجة 
الأخرية)176(،  تلك  مواجهة  يف  وال�شتقلل  بالذاتية  لها  للإعرتاف  الكايف  التنظيم  من 
ومن ناحية اأخرى فانه ل خ�شية مطلقًا من اأن تكون الو�شاطة حلماية الأحداث �شورة من 
مبوجب  العامة،  النيابة  لرقابة  تخ�شع  الو�شاطة  لأن  وذلك  اجلنائية،  الدعوى  خ�شخ�شة 
واأخرياً ميكننا  الو�شاطة)177(،  اإعمال  بعد  اأو حتريكها  اجلنائية  الدعوى  �شلطتها يف حفظ 
القول بالإتفاق مع بع�ص الفقهاء الآخرين)178( باأن نظام الو�شاطة حلماية الأحداث متفرع 
اأخرى �شورة معدلة لها ت�شتهدف النهو�ص بوظيفتها يف  اأو بعبارة  التقليدية،  العدالة  عن 
التنظيم الإجتماعي بدليل اأن الغالبية العظمى من �شور الو�شاطة تعد يف احلقيقة و�شاطة 
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اإر�شالها اىل  يتم  ب�شيطة،  الو�شاطة وهي بالطبع جنح  التي تعالج يف  ق�شائية، فالق�شايا 
جمعيات م�شاعدة �شحايا اجلرمية والرقابة الق�شائية مبعرفة النيابة العامة، بل اإن اأع�شاء 
النيابة العامة وق�شاة احلكم يقومون بدور الو�شيط يف النظام)179(، ولذلك فاإن الراأي القائل، 
اإذ حتل حملها  باأنها بديل عن العدالة اجلنائية التقليدية، فهو يت�شمن �شطراً من احلقيقة، 
فاإن  املو�شوعية  الناحية  من  اأما  املنازعات،  ف�ص  يف  الإجرائية  الناحية  من  الأقل  على 
اجلاين يخ�شع لبع�ص التدابري التي تقرتب من اجلزاء اجلنائي يف النظام التقليدي للعدالة 
اجلنائية)180(، و�شفوة القول " اإن الو�شاطة حلماية الأحداث ل تعد بديًل عن الق�شاء، واإنها 
اإقرار  اآخر حلل املنازعات ت�شتهدف  احدى و�شائل التنظيم الإجتماعي التي حتمل منوذجًا 

ال�شلم الجتماعي. 
االجتماعية  ♦ ال�ظيفة  تقيق  يف  ودورها  االأحداث  حلماية  ال��شاطة  ثالثاً: 

للعدالة التقليدية. 
اإن الهاج�ص الأ�شا�شي للو�شاطة اجلنائية يتخ�ش�ص يف اإحياء التاآلف الإجتماعي، ذلك 
التاآلف الذي اأف�شدته املدنية والتقدم ال�شناعي، ناهيك عن التحولت القت�شادية وعجزت 
عن معاجلته ال�شيا�شة اجلنائية التقليدية، اإذ تعد الو�شاطة منوذجًا اآخر يف اإدارة املنازعات 
عن  البحث  يف  النزاع  اأطراف  مب�شاركة  الإجتماعية  العلقة  تكوين  اإعادة  موؤداه  اجلنائية 
حل، مما يوؤدي اىل خلق قناة ات�شال بينهم، الأمر الذي يخفف كثرياً من حدة التوتر، فقيام 
اجلاين باإ�شلح ال�رشر الذي اأحدثته جرميته، ف�شًل عن اإعادة اإدماجه يف اجلماعة، يوؤدي 
يف نهاية املطاف اىل خلق علقات اجتماعية جديدة، الأمر الذ ي�شاعد على حتقيق الإن�شجام 
الإجتماعي، ولذلك جند اأن الو�شاطة حلماية الأحداث يكون مقبوًل وملئمًا يف املنازعات 
التي يكون اأطرافها يف علقات دائمة كما هو ال�شاأن يف العلقات الأ�رشية واجلرية والعمل، 
فالو�شاطة حلماية الأحداث ت�شعى اإىل حتقيق هدفني: اأولهما: تعوي�ص الأ�رشار التي اأ�شابت 
املجني عليه من جراء اجلرمية، ثانيهما: اإعادة اإدماج مقارف اجلرمية يف اجلماعة، ولي�ص 
اأو الإدانة عن طريق �شحيفة  اأو الت�شهري،  اأو حظر الإقامة،  اإبعاده عنها عن طريق ال�شجن، 
عن  الأطراف  ت�شاعد  الو�شاطة  اأن  جند  وبذلك  اجلنائية،  الدعاوى  يف  يحدث  كما  ال�شوابق، 
طريق التفاو�ص اىل الو�شول اىل حل ير�شي جميع الأطراف، اأو على الأقل اإحياء الروابط 
التي قطعها النزاع، اأو خلق روابط اجتماعية جديدة، فهي و�شيلة اأفرزتها ال�شيا�شة اجلنائية 

من اأجل اإحياء الن�شجام الإجتماعي)181(. 
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"الفرع الثاني"

الطبيعة القانونية للوساطة اجلنائية: 

اجلنائية، فهناك من  الو�شاطة  لنظام  القانونية  الطبيعة  الفقه يف حتديد  اختلف  لقد 
يراها �شورة من �شور ال�شلح، �شواء اأكان �شلحًا جنائيًا، اأم مدنيًا، واآخرون يرون اأنها اإجراء 
اإداري اأو بديل عن الدعوى اجلنائية، واأنها ذات طبيعة اجتماعية، وذلك على النحو الآتي: - 

"الفرع الأول" ▪
الو�شاطة حلماية الأحداث �شورة من �شور ال�شلح: 

ويف تلك ال�شورة اختلف اأن�شار هذا الإجتاه حول نوعية ال�شلح باعتباره �شلحًا مدنيًا 
اأم جنائيًا. 

اأوًل: الو�شاطة حلماية الأحداث �شورة من �شور ال�شلح املدين: -  -
يذهب جانب من الفقه اإىل اأن الو�شاطة حلماية الأحداث تتماثل مع ال�شلح املدين الذي 
يربم بني املتهم واملجني عليه، ولذا فالو�شاطة ل ت�شمح بانق�شاء الدعوى اجلنائية)182(، 
ومن اأجل ت�شوية امل�شالح املالية الناجمة عن اجلرمية، ول متنع هذه الت�شوية اأو الرت�شية 
للمادة  وفقًا  العمومية  الدعوى  اإجراءات  يف  وال�شري  الإتهام  مبا�رشة  من  العامة  النيابة 
2046 من القانون املدين الفرن�شي)183(، ويوؤيد جانب كبري من الفقه هذا الإجتاه العقدي، 
جوهرية  ر�شالة  وتوؤدي  والو�شيط"   - عليه  –واملجني  الرتكيب"اجلاين  ثلثية  فالو�شاطة 
الأطراف،  بني  اإت�شال  قنوات  اأو  علقات  واإقامة  اجلنائية  الإجراءات  حدة  من  للتخفيف 
وبالجمال فهي اإجراء من الإجراءات امللطفة)184(، وتعترب الو�شاطة حلماية الأحداثبذلك 
ت�رشفًا قانونيًا يت�شمن تقابل اإرادتي اجلاين واملجني عليه من اأجل ت�شوية الأ�رشار التي 
خلفتها اجلرمية، وترتدي الو�شاطة ثوب العقد احلقيقي بني اجلاين واملجني عليه ملا ت�شرتطه 
من موافقة الطرفني على هذه الت�شوية وتوقيعهما على هذا التفاق)185(، وتعترب ال�شتاذ 
Gerard Blanc اأن قيام اجلاين بتعوي�ص الأ�رشار التي خلفتها اجلرمية يعترب �شلحًا مدنيًا، 

وهو املن�شو�ص عليه يف املادة 2044 من القانون املدين الفرن�شي)186(، واإن كان اأن�شار 
هذا الطريق ي�شتندون اىل �شحة ما ا�شتقر عليه الق�شاء املدين يف بع�ص الوليات املتحدة 
مبنزلة  اجلرمية  عن  الناجمة  امل�شالح  ت�شوية  على  الطرفني  موافقة  اإعتبار  من  المريكية 

العقد املدين)187(. 
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ثانيًا: الو�شاطة حلماية الأحداث �شورة من �شور ال�شلح اجلنائي:  -
اأن  الأحداثبال�شلح املدين، حيث يرى  الو�شاطة حلماية  اإعرتا�ص على تكييف  وهناك 
تتعلق  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  اأن  كما  عقد،  على  الأطراف  توقيع  يفرت�ص  ال�شلح  عقد 
بخ�شومة جنائية، ول تتعلق بنزاع مدين)188(، وبذلك يذهب اأن�شار هذا الفريق اىل القول: 
باأن الو�شاطة حلماية الأحداث ما هي اإل �شورة من �شور ال�شلح اجلنائي، وقد تبنى جانب 
اإحدى  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  اإعتبار  اىل  ذهب  حيث  الإجتاه  هذا  امل�رشي  الفقه  من 
تطبيقات نظام ال�شلح، اأو بالأحرى هي مبنزلة جمل�ص �شلح)189(، فال�شلح والو�شاطة من 
الو�شائل غري التقليدية يف اإنهاء اخل�شومات الناجمة عن اجلرائم قليلة اخلطر، وترتكز غاية 
كل منهما يف ح�شول املجني عليه على تعوي�ص عادل من اجلاين يجرب ال�رشر الذي اأحدثته 
جرميته، ومبقت�شاه يتجنب اجلاين م�شاوئ عقوبة احلب�ص ق�شري املدة)190(، فالهدف منهما 
الو�شول اىل اإتفاق اأو ت�شوية ودية، فتدخل بذلك يف مفهوم ال�شلح باملعنى الوا�شع)191(، 
وقد تبنى اأي�شا الفقه الفرن�شي هذا الإجتاه باعتبار الو�شاطة حلماية الأحداث مركبًا قانونيًا 
يعد ال�شلح اأحد مكوناته الأ�شا�شية، حيث يقوم الو�شيط بتقريب وجهات نظر اأطراف النزاع 
اجلنائي)192(،  ال�شلح  حالت  يف  يحدث  كما  متامًا،  الت�شوية  مو�شوع  لإقرتاح  ويحفزهم 
اجلنائية  الإجراءات  قانون  تبناه  الذي  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  نظام  اأن  ذلك  واآية 
من  اجلانب  يرق  مل  الراأي  هذا  اأن  بيد  اجلنائي)193(،  ال�شلح  من  وب�شدة  يقرتب  البلجيكي 
الفقه الفرن�شي نظراً لختلف الوا�شح بني الو�شاطة حلماية الأحداث وال�شلح اجلنائي، ل 
�شيما يف فرن�شا فيما يتعلق بالأثر املرتتب على كل منهما حيث يرتتب على ال�شلح اجلنائي 
عن  العامة  النيابة  يد  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  تغل  ل  بينما  اجلنائية،  الدعوى  انق�شاء 
ال�شلح  مع  تت�شابه  ل  خا�شة  جنائية  �شيا�شة  فالو�شاطة  اجلنائية)194(،  الدعوى  مبا�رشة 

اجلنائي اأو املدين)195(. 
"الفرع الثاين" ▪

الطبيعة الجتماعية للو�شاطة اجلنائية
ينطلق ان�شار هذا الإجتاه من الدور الجتماعي اخلطري الذي تلعبه الو�شاطة اجلنائية، 
فقد اأ�شفى على القانون اجلنائي طابعًا ان�شانيًا كان يف اأم�ص احلاجة اليه، بيد اأن هذا ل 
ميكن اأن يجعلنا نغفل اأن هذه الو�شاطة تتم يف اإطار القانون اجلنائي، ومن ثم فهي اإحدى 
و�شائل هذا القانون لإنهاء النزاعات الناجمة عن خمالفته، ووفقًا لهذا الراأي فاإن الو�شاطة 
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حلماية الأحداثهي و�شيلة من و�شائل التنظيم الإجتماعي ق�شد بها بالدرجة الأوىل تخفيف 
العب عن كاهل الق�شاء، والعمل على اإعادة الوئام بني اأطراف النزاع، وهو ما ل يحققه يف 
الغالب تنفيذ الأحكام التي ت�شدر من الق�شاء)196(، وبذلك فاإن ان�شار هذا الإجتاه ينطلقون 
اىل حتقيق  الأول  املقام  الأحداثتهدف يف  الو�شاطة حلماية  اأن  موؤداها  اأ�شا�شية  نقطة  من 
تنظيم  فهي  ودية،  ت�شوية  اىل  الو�شول  يف  اخل�شومة  طريف  وم�شاعدة  والإجتماع  الأمن 
ثقافية  اإجتماعية  توليفة  عن  وتعرب  اجلنائي،  القانون  فلك  يف  يدور  م�شتحدث  اإجتماعي 
عائلية اأو مهنية جنائية)197(، فهي طريقة مركبة وغري تقليدية لتنظيم احلياة الإجتماعية، 
الغاية  لغفاله  نظراً  ال�شابق  الراأي  اليه  ذهب  ما  الفقه  من  جانب   - وبحق   – انتقد  وقد 
الأ�شا�شية من اإجراء الو�شاطة املتمثلة يف اإنهاء النزاع اجلنائي)198(، ويبدو اأن ان�شار هذا 
الو�شاطة  بالن�شاأة الأوىل للو�شاطة وهي  –الطبيعة الجتماعية - قد تاأثروا كثرياً  الإجتاه 

العائلية او الأ�رشية)199(. 
"الفرع الثالث" ▪

الو�شاطة حلماية الأحداث اأحد بدائل الدعوى اجلنائية: 
اأن الو�شاطة حلماية الأحداثلي�شت �شلحًا جنائيًا، وذلك  يرتكز �شاحب هذا الراأي اىل 
ا�شتناداً اىل اأن ال�شلح من وجهة نظره اأ�شلوب من اأ�شاليب اإدارة الدعوى اجلنائية، ول يخرج 
عن اإطار هذه الدعوى، اإذ يعد جزءاً من ن�شيجها، وهذا على عك�ص الو�شاطة حلماية الأحداث 
متامًا، حيث اأنها طريقة خا�شة لإ�شتبعاد الإجراءات اجلنائية، اأو بالأحرى بديل عن الدعوى 
اجلنائية يهدف اىل تعوي�ص املجني عليه، واإن كان هذا ل مينع النيابة العامة من ال�شري يف 
اإجراءات الدعوى اجلنائية بالرغم من جناح الو�شاطة حيث تبنى امل�رشع الفرن�شي الو�شاطة 
حلماية الأحداث كو�شيلة غري ق�شائية لإنهاء النزاعات اجلنائية طبقًا للمادة 41 من قانو ن 
الإجراءات اجلنائية، واإن كان امل�رشع قد حدد نطاق ال�شلح فلم يحدد نطاقه يف الو�شاطة، 
ف�شًل على اأنه يرتتب على الو�شاطة حلماية الأحداث حفظ الدعوى بينهما يف ال�شلح احلكم 
باإنق�شاء الدعوى اجلنائية)200(، واإين اأرى بالفعل اأن الو�شاطة حلماية الأحداث هي بديل 
عن الدعوى اجلنائية من الناحية الإجرائية، وكذلك بديل من الناحية العقابية عنها، تفر�شه 
اإ�شلحية، ولكن هذا الإجتاه جنح يف و�شف  اأو  ر�شائيًا على اجلاين من تدابري تعوي�شية 
لنظام  احلقيقية  الطبيعة  حتديد  دون  الو�شاطة  لنظام  القانونية  الطبيعة  من  واحد  �شطر 

الو�شاطة اجلنائية. 
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"الفرع الرابع" ▪
الو�شاطة حلماية الأحداث اإجراء اإداري: 

اأنها  مدنيًا، كما  لي�شت عقداً  الأحداث  الو�شاطة حلماية  باأن  الإجتاه  اأن�شار هذا  يرى 
�شلطتها  اإطار  يف  العامة  النيابة  ت�شدره  اإداري  اإجراء  هي  واإمنا  جنائية،  عقوبة  لي�شت 
امل�شتمدة من املادة 40 من قانو ن الإجراءات اجلنائية، وهي �شلطة امللءمة، وبناء عليه 
ت�شدر النيابة العامة قرارها باحلفظ حتت �رشط، وهو �رشط تعوي�ص املجني عليه واإزالة 
اآثار اجلرمية)201(، وبذلك يرف�ص اأن�شار هذا الإجتاه اعتبار الو�شاطة حلماية الأحداث اأحد 
بدائل الدعوى اجلنائية، حيث اأنها جمرد اإجراء من اإجراءات التهام التي متار�شها النيابة 

العامة يف الدعوى اجلنائية، فهي جزء من ن�شيج هذه الدعوى، ولي�شت بديًل عنها)202(. 
لذلك يذهب الإجتاه يف الغالب يف الفقه الفرن�شي اىل اأن الو�شاطة حلماية الأحداث ل 
تعترب �شلحًا مدنيًا املن�شو�ص عليه يف املادة 2044 من القانون املدين، حيث ل تتوقف 
تخ�شع  واإمنا  وموافقتهما،  عليه  واملجني  اجلاين  ر�شا  على  الأحداث  حلماية  الو�شاطة 
40 من قانون  الرئي�ص املن�شو�ص عليه يف املادة  العامة يف نطاق املبداأ  النيابة  لتقدير 
ويرى  العامة)203(،  للنيابة  املمنوحة  امللءمة  �شلطة  وهو  الفرن�شي،  اجلنائية  الإجراءات 
وهي  اجلنائية،  للإجراءات  القاطعة  الإجراءات  من  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  اأن  بع�شهم 
العقوبة وتطويرها خارج  بتعديل  ي�شمح ذلك  الدعوى اجلنائية، وقد  لإدارة  مبنزلة طريقة 
اإجراء غري ق�شائي ينزع ال�شفة  القانون اجلنائي، فالو�شاطة  نطاق املبادئ امل�شتقرة يف 
التجرميية عن اجلرمية، ومن ثمة ينح�رش الإخت�شا�ص الق�شائي عن الواقعة، وت�شبح قرينة 
الرباءة ذات قيمة حمدودة، فقد م�شى ووىل الأ�شلوب التقليدي يف اإدارة الدعوى اجلنائية، 
بيد اأن الو�شاطة اجلزائية تعترب يف الوقت ذاته طريقة لإلغاء العقوبة اجلنائية، وعلى ذلك 
هي �شكل من اأ�شكال احلفظ حتت �رشط، وهذا القرار ال�شادر من النيابة العامة ذات طبيعة 
اإدارية، وترتيبًا على هذا فالو�شاطة حلماية الأحداث لي�شت عقوبة جنائية)204(، واإنني اأرى 
النيابة  تبا�رشه  اداريًا  اإجراء  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  باعتبار  الت�شليم  ال�شعب  من  اأنه 
الإجراءات  قانون  40 من  املادة  اليها مبقت�شى  املخولة  امللءمة  �شلطة  اإطار  العامة يف 
اجلنائية الفرن�شي، حيث اإن النيابة العامة هي �شلطة ق�شائية، فهي �شعبة من �شعب ال�شلطة 
تعالج حالة  فاإنها ل  ذلك  اإدارية، علوة على  ولي�شت  وتوؤدي وظيفة ق�شائية،  الق�شائية، 
الوليات  الق�شائية، كما هي احلال يف  ال�شلطة  اأي من  الو�شاطة من ق�شاء احلكم،  �شدور 
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املتحدة المريكية وهكذا. 
الفرع اخلام�ص: راأينا يف امل�شاألة:  ▪

بادئ ذي بدء يجب الت�شليم باأن الو�شاطة حلماية الأحداث تتعلق بخ�شومة جنائية، 
من  ال�شادر  الر�شا  هو  النظام  هذا  قوام  واأن  بالفعل،  وقعت  نوعها،  كان  مهما  وبجرمية 
الإخلل  عدم  طابع  يجمعها  جرائم  ويف  عليه،  املجني  وكذلك  اجلاين،  الإجراء  يف  املتهم 
واأن  الأوىل،  بالدرجة  العامة  النيابة  لتقدير  تخ�شع  واإنها  الإجتماعي،  بالن�شيج  اجل�شيم 
حلماية  الو�شاطة  تلعب  وبذلك  العامة،  النيابة  لقرار  تالية  عليه  واملجني  اجلاين  موافقة 
الأحداث دوراً اإجتماعيًا خطرياً يف اإعادة اللحمة التي انقطعت ب�شبب اجلرمية، ومن امللحظ 
القانون  اإجراءات اجلنائية فرن�شي مبوجب   41  - 1 اأدخل على ن�ص املادة  الذي  للتعديل 
2004، ب�شاأن العمل على ملءمة العادلة  9 مار�ص �شنة  2004 ال�شادر يف  رقم 204 - 
لتطورات الظاهرة الإجرامية، وتن�ص هذه على اأنه لنائب اجلمهورية مبا�رشة، اأو عن طريق 
اإذ  الدعوى اجلنائية،  قراره يف  اإتخاذ  قبل  و�شيط،  اأو  اأو مفو�ص،  الق�شائي،  ال�شبط  ماأمور 
تبني له اأن هذا الإجراء ميكن اأن ي�شمن تعوي�ص ال�رشر الذي اأ�شاب املجني عليه، وينهي 

الإ�شطراب الناجت عن اجلرمية، وي�شهم يف تاأهيل مرتكب اجلرمية: - 
اأن يذكر اجلاين بالإلتزامات النا�شئة عن القانون. . 1
اأو اإجتماعية اأو مهنية، وقد اأ�شاف امل�رشع . 2 اأن يوجه اجلاين نحو موؤ�ش�شة �شحية 

اإىل هذه الفقرة مبقت�شى املادة 69 من القانون ال�شادر يف 9 مار�ص �شنة 2004، اأن هذا 
اأو تاأهيل يف  اأن يتخذ �شورة قيام مرتكب اجلرمية عن نفقته بدورة تدريب  التدبري ميكن 

مركز �شحي، اأو اإجتماعي، اأو مهني، وبخا�شة تلك املتعلقة باملواطنة. 
اأن يطلب من اجلاين ت�شحيح و�شعه بالنظر اىل القانون اأو اللئحة. . 3
اأن يطلب من اجلاين تعوي�ص ال�رشر الناجت عن جرميته. . 4
اأن يجري مبوافقة الأطراف مهمة الو�شاطة بني مرتكب اجلرمية واملجني عليه. . 5

واأ�شاف امل�رشع بالتعديل الذي اأدخل على هذه الفقرة بقانون 9 مار�ص �شنة 2004، 
واأنه يف حالة جناح الو�شاطة يثبت نائب اجلمهورية اأو الو�شيط ذلك يف حم�رش يوقع عليه 
اأي�شًا الأطراف، وي�شلم لهوؤلء الأطراف �شورة منه، واإذا التزم مرتكب  بنف�شه، ويوقع عليه 
اأن  ال�شابق  املح�رش  مبقت�شى  الأخري  لهذا  فيجوز  عليه،  للمجني  التعوي�ص  بدفع  اجلرمية 
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الدفع، تطبيقًا للأحكام املن�شو�ص عليها يف قانون  اأمر  يطالب ب�شداد دفعة وفقًا لإجراء 
الإجراءات املدنية اجلديد، والإجراءات املن�شو�ص عليه يف هذه املادة يوقف تقادم الدعوى 
اجلنائية، وكذلك اأ�شافت املادة 70 من قانون 9 مار�ص �شنة 2004، امل�شار اليه اإىل املادة 
41 - 1 اإجراءات جنائية الفقرة التالية: ويف حالة عدم تنفيذ التدبري ب�شبب يرجع اىل �شلوك 
اأو  اأن يبا�رش الت�شوية اجلنائية،  اجلاين، فاإن لنائب اجلمهورية ما مل توجد عنا�رش جديدة 

يحرك الدعوى اجلنائية. 
وبالنظر جيداً اإىل ما ورد من اإجراءات متخذة يف نظام الو�شاطة اجلنائية، وبخا�شة 
يف املواد 1 و 2 و 3 جند اأنها تت�شمن قيوداً على احلرية ال�شخ�شية للجاين، ومقيدة اأي�شًا 
اأو  اجتماعية،  اأو  �شحية،  موؤ�ش�شة  اإىل  التوجه  من  التام  بر�شائه  تتم  كانت  واإن  للحقوق، 
مهنية، اأو القيام بدورة تدريب اأو تاأهيل يف مركز �شحي اأو اإجتماعي، اأو اإنذاره، فهي تدخل 
يف مفهوم العقوبة الر�شائية، وكذلك الطلب منه تعوي�ص ال�رشر النتاج عن اجلرمية، وعليه 
اأن من  له  بدا  اإذ  الأحداث  الو�شاطة حلماية  نظام  اإىل  اللجوء  اجلمهورية  لنائب  احلق  فاإن 
�شاأن هذا الإجراء اإ�شلح ال�رشر الذي حلق باملجني عليه، اأو اإنهاء الإ�شطراب الذي اأحدثته 
اجلرمية، اأو الإ�شهام يف تاأهيل املتهم، وهكذا جند اأن هذه ال�رشوط اإمنا ت�شفي على الو�شاطة 
م�شحة عقابية، واإنها تتفق مع تعاليم حركة الدفاع الإجتماعي التي تنادي بتاأهيل اجلاين 
واإعادة تكيفه اإجتماعيًا)205(، وبالتايل فاإن الو�شاطة حلماية الأحداث متاثل وتت�شابه اىل 
العقوبة  الدية عقوبة مالية حيث حتوي عن�رشي  اأن  الدية، ول خلف  حد كبري مع نظام 
والتعوي�ص يف اآن واحد، فالتعوي�ص مبنزلة عقوبة جنائية)206(، ولتاأييد وجهة هذه النظرة 

يجب التعر�ص لفكرة العقوبة التعوي�شية يف �شوء الإجتاه اجلديد يف ال�شيا�شة العقابية. 
فكرة العق�بة التع�ي�شية: 

جرب  ملجرد  لي�ص  التعوي�ص  لطلب  عليه  املجني  �شعي  باأن  الت�شليم  يجب  البداية  يف 
اأن جرب  �شك  العقوبة، ول  نوعًا من  بذلك  التعوي�ص  ي�شبح  اإذ  اجلاين،  لإيلم  واإمنا  ال�رشر 
اأي تعوي�ص املجني عليه فيها لي�ص باملو�شوع اجلديد يف  الأ�رشار الناجتة عن اجلرمية، 
الت�رشيعات اجلنائية املقارنة يف ظل ال�شيا�شة اجلنائية املعا�رشة)207(، ويق�شد بالعقوبة 
التعوي�شية عقوبة التعوي�ص التي ميكن اأن تنطق بها كجزاء قائم وم�شتقل بداية يف بع�ص 
القدمية، والتي و�شعت  التي كانت �شائدة يف الأزمنة  الدية  اجلرائم، وهي تعد بعثًا لفكرة 
لها ال�رشيعة الإ�شلمية تنظيمًا واأحكامًا يف العديد من اجلرائم املحددة)208(، فهي مرتبطة 
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ال�شالبة للحرية ق�شرية  اأ�شلية، ف�شًل عن تفادي العقوبات  بتعوي�ص املجني عليه ب�شفة 
املدة وم�شاوئها)209(، كما اأن ارتباطها اأكرث التحاقًا بال�شلح يف املواد اجلنائية، بيد اأن 
يف  الدول  ت�شابقت  وقد  امل�شاواة)210(،  مببداأ  لإخلله  الفقه  نقد  من  ي�شلم  مل  الإجتاه  هذا 
تطوير ت�رشيعاتها، واعتربت تعوي�ص املجني عليه مبثابة عقوبة جنائية، ويرجع اأ�شا�ص تلك 
الفكرة اىل عام 1960، حيث طالب املوؤمتر الثاين للأمم املتحدة املنعقد يف لندن واخلا�ص 
التي  اجلنائية  العقوبات  اإحدى  مبنزلة  التعوي�ص  اإعتبار  املذنبني  ومعاملة  اجلرمية  مبنع 
اأن التعوي�ص كعقوبة يرجع تاريخها  توقع على اجلاين)211(، ويرى جانب مهم من الفقه 
لعام 1882م، حيث نادى بذلك القا�شي الإيطايل "جاردوفالو" بو�شفه بديًل عن احلب�ص 
منذ  التعوي�شية  العقوبة  بفكرة  الأمريكية  الوليات  من  العديد  وتاأخذ  املدة)212(،  ق�شري 
ال�شتينات، وكذلك الربيطاين ل�شنة 1973م، الذي جعلها عقوبة اإختيارية، كما جتيز املادة 
4 من قانون تنفيذ العقوبات الرتكي ل�شنة 1965م، للمحكمة تبديل العقوبة ال�شالبة للحرية 
كان  ولأن  عليه)213(،  املجني  بتعوي�ص  اجلاين  قام  ما  اذا  �شهور   6 الأق�شى  حدها  التي 
هناك اإجتاه يف الفقه امل�رشي يذهب اىل اأن التعوي�ص لي�ص جزاًء، واإمنا يعترب طريقًا ثالثًا 
ملواجهة الظاهرة الإجرامية يتوازى مع العقوبة والتدابري الإحرتازية، حيث ثبت ف�شل الطرق 

اجلنائية التقليدية)214(. 
اإن قولنا باأن نظام الو�شاطة حلماية الأحداث هي يف الأ�شا�ص عدالة  و�شفوة القول: 
تعوي�شية، فاإن هذا التعوي�ص هو عقوبة واإن بقية الإلتزامات الواردة يف ن�ص املادة 41 
الإ�شلح  غر�شه  عقاب  اأنها  مبعنى  وحقوقه،  اجلاين  حرية  على  قيود  هي  اإجراءات   1  -
والتاأهيل مبا يتفق مع ال�شيا�شة اجلنائية املعا�رشة يف تف�شيل دفة الردع اخلا�ص، وعليه 
فاإن طبيعة نظام الو�شاطة حلماية الأحداثهو اأحد اأنظمة العقوبة الر�شائية، �شواء �شدرت من 
النيابة العامة اأو ق�شاة احلكم ح�شب الأحوال لتحقيق ال�شلم الإجتماعي يف املجتمع، فهي 
اإحدى �شور احلفظ حتت �رشط)215(، وهذا الو�شف ل ينفي عنها خا�شية العقوبة الر�شائية، 
اىل  اللجوء  العامة  النيابة  قررت  اإذا  اأنه  ذلك  على  ودليًل  عقابي،  اأو  اإجرائي  كبديل  �شواء 
الو�شاطة بعد توافر �رشوطها فاإنها حتفظ الدعوى موؤقتًا، الذي عرب عنه الفقه باحلفظ حتت 
�رشط classement sans suite sais condition ، وهو تعبري مل ي�شهد به ن�ص يف قانون 
الإجراءات اجلنائية الفرن�شي اأو ق�شاء يتعلق بالو�شاطة اأو بغريها)216(، ومع ذلك فاحلفظ 
حتت �رشط هو التكييف املقبول لقرار اللجوء اىل الو�شاطة، بحيث ميكن التمييز يف نطاق 
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مبداأ امللءمة رفع الدعوى اجلنائية بني احلفظ بامللءمة واحلفظ امل�رشوط، وقيل يف هذا 
قبل  لو�شاطة  املحلية  التجارب  نطاق  اإقرتاحه يف  �شبق  قد  كان  املوؤقت  احلفظ  اإن  ال�شاأن: 
�شدور القانون رقم 93/ 2 الذي ن�ص على اإجراء الو�شاطة، وهذا بال�شافة اإىل اأن احلفظ 
املوؤقت ل يتعار�ص مع ن�ص املادة 41/ 1 )فقرة الأخرية( ما دام امل�رشع نف�شه يف املادة 
اخلا�شة  ال�رشوط  بع�ص  حتقق  على  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  اىل  اللجوء  يعلق  املذكورة 
بحفظ  قرار  للو�شاطة مبنزلة  اللجوء  قرار  يعد  النظر هذه  اليه، ومن وجهة  اللجوء  بجدوى 
الدعوى اأي اإجراء اإداري، يجوز للنيابة اأن ترجع عنه، وحترك الدعوى اجلنائية دون التوقف 
على نتيجة الو�شاطة، اأو ظهور اأدلة جديدة ما مل تكن الدعوى قد انق�شت بالتقادم، ولو اأن 
التفكري يف حتريك الدعوى اجلنائية �شد اجلانح بعد اأن تكفل الو�شاطة بالنجاح اأمر م�شتبعد، 
وبديهي اأن حتتفظ النيابة العامة ب�شلطة حتريك الدعوى اجلنائية بعد قرارها باللجوء اىل 
الو�شاطة، اإذا تبني لها لحقًا ا�شتاحلة ال�شري يف الو�شاطة، اأو اإذا عدل اأحد طرفيها عن امل�شي 
اإتفاق  تقررت مبوجب  التي   - الر�شائية  العقوبات   - التدابري  اجلاين  ينفذ  اإذا مل  اأو  فيها، 

الو�شاطة)217(. 

"املطلب الثالث"

نطاق الوساطة اجلنائية: 

متهيد وتقسيم: 

1 من   /41 الأحداث طبقًا للفقرة الأخرية من املادة  الو�شاطة حلماية  يتحدد نطاق 
قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�شي والتي جاء ذكرها: " للنيابة العامة قبل اأن تتخذ قراراً 
يف �شاأن الدعوى اجلنائية اأن تلجاأ اىل اإجراء الو�شاطة حلماية الأحداث اإذا قدرت اأنه ي�شمن 
تعوي�ص املجني عليه، اأو و�شع نهاية للإ�شطراب الناجم عن اجلرمية، اأو ي�شهم يف تاأهيل 
اجلاين، وعندئذ يتعني عليها احل�شول على موافقة اجلاين واملجني عليه، وبناء على ذلك 
اأطرافه  يف  فيتمثل  اجلنائية،  الو�شاطة  لنظام  �شخ�شيًا  نطاقًا  هناك  باأن  القول:  ميكننا 
وال�رشوط الواجبة توافرها فيهم، ونطاق مو�شوعي يتعلق بالتحديد للجرائم اجلائز ب�شاأنها 
اإقرتاح الو�شاطة حلماية الأحداث، وهو ما �شنتناوله - مب�شيئة اهلل - يف املطلبني التيني: 
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"الفرع االول"

النطاق الشخصي لنظام الوساطة اجلنائية: 

متهيد وتق�شيم: - 
الفرن�شي  اجلنائية  الإجراءات  قانون  من   1  -  41 املادة  من  الأخرية  للفقرة  وفقًا 
كانت  واإن  عليه،  واملجني  )اجلانح(  واملتهم  الو�شيط  هم  الو�شاطة  اأطراف  الذكر(  )�شالفة 
هذه الو�شاطة مرهونة بالطبع بالطرف الرئي�ص، واإن مل يذكره الباحثون النيابة العامة اأن 
تقرر بداية يف عملية الو�شاطة، وبعد اإمتامها طبقًا ل�شلطة امللءمة م�شريها، وهو ما �شوف 

نبحثه يف الفروع الآتية: 
اأوالً: النيابة العامة: ♦

اإن النيابة العامة هي �شعبة من �شعب ال�شلطة الق�شائية وحينما تقرر النيابة العامة 
اللجوء اإىل نظام الو�شاطة حلماية الأحداث يت�شح من ن�ص املادة 41 - 1 اإجراءات جنائية 
فرن�شية توافر �رشطني اأولهما: األ تكون النيابة العامة قد اتخذت قراراً ب�شاأن حتريك الدعوى 
اجلنائية، وثانيهما: توافر حالة من حالت ملءمة اإجراء الو�شاطة وذلك على الوجه الآتي: 

 -
اأوًل: األ تكون النيابة العامة قد اتخذت قراراً ب�شاأن حتريك الدعوى اجلنائية:  -

وموؤدى هذا ال�رشط اأن الو�شاطة حلماية الأحداث بالن�شبة للبالغني يفرت�ص اأن جتري 
اإجراء فيها، وذلك على عك�ص احلال  قبل حتريك الدعوى اجلنائية)218(، وقبل مبا�رشة اأي 
 4 الفرن�شي بقانون  اأدخلها امل�رشع  – التي  التعوي�ص  – و�شاطة  بالن�شبة لو�شاطة الق�رش 
يناير �شنة، 1993 باملادة 12 - 1 من الأمر الت�رشيعي ال�شادر يف 2 فرياير �شنة 1945، 
ب�شاأن املجرمني الأحداث فاإن امل�رشع اأجاز لنائب اجلمهورية ولق�شاة التحقيق واحلكم اأن 
يتخذها يف اأية مرحلة كانت عليها الإجراءات �شواء قبل حتريك الدعوى �شد احلدث، اأو خلل 

التحقيق الإبتدائي اأو يف مرحلة املحاكمة)219(. 
ثانياً: - ت�افر حالة من حاالت مالءمة اإجراء ال��شاطة: ♦

الو�شاطة،  فرو�ص  �شلطة حتديد  اجلمهورية  لنائب  اأن يرتك  الفرن�شي  امل�رشع  ي�شاأ  مل 
ف�شلطته التقديرية يف اللجوء اإىل الو�شاطة اأو عدم جلوئه اليها مقيدة، منذ اللحظة التي يقرر 
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فيها اللجوء اإىل الو�شاطة، ول يتخذ هذا الإجراء اإل كان من �شاأنه اأن ي�شمن نهاية للإ�شطراب 
الناجم عن اجلرمية اأو كان من �شاأنه اأن ي�شهم يف تاأهيل اجلاين)220(، واإنني اأرى بع�شهم 
– وبحق - )221(، اأن عبارة املادة 41 - 1 فقرة اأخرية اأن امل�رشع ل ي�شرتط اأن يكون من 
�شاأنه اللجوء اإىل الو�شاطة اأن تتحقق فرو�ص الو�شاطة جمتمعة ما دام قد ا�شتخدم يف تعداده 
لهذه الفرو�ص اأداة الن�شق )اأو( ، ول يعني ذلك اأنها ل جتعل حلقات مت�شلة يوؤدي تخلف اأي 
اأن عدم تعوي�ص اجلاين للمجني عليه لن ي�شع حداً  اإذ ل �شك  اإ�شتبعاد الو�شاطة،  منها اىل 
للإ�شطراب الناجم عن اجلرمية ولن ي�شت�شف منه قابلية اجلاين للتاأهيل الجتماعي، وهكذا 
ال�شاأن لكل حالة على حدة، وذلك على عك�ص راأي بع�شهم يف �شاأن الو�شاطة اأنها حتقق هذه 

الغرا�ص جمتمعة)222(. 
اأو  اأحدها  يكفي  اأنه  مبعنى  تبادلية،  �رشوط  هي  ال�رشوط  هذه  اإن   ، القول...  و�شفوة 
ال�شبط، ومفو�شني  العامة بالو�شطاء، وماأموري  النيابة  ، وت�شتعني  بع�شها دون جميعها 

لأعمال الو�شاطة. 

"الفرع الثاني"

"le mediateur" الوسيط

اإذ  اأو تكوينه،  الو�شيط  الإ�شارة اىل  اأخرية خاليًا من  1 فقرة   - 41 جاء ن�ص املادة 
كل ما قررته اأنه يجوز لنائب اجلمهورية قبل اأن يتخذ قراراً يف �شاأن الدعوى اجلنائية اأن 
قبل  العمل  وقد جرى  ذكرها،  �شبق  التي  بال�رشوط  الو�شاطة  اإجراء  الأطراف  يقرر مبوافقة 
�شدور القانون رقم 93/ 2، الذي ن�ص على اإجراء الو�شاطة – على اأن ميار�ص وكلء النيابة 
ا�شتمر  اأخرية مل يحظر هذه املمار�شة فقد  1 فقرة   - 41 الو�شاطة، وملا كان ن�ص املادة 
هوؤلء يف ممار�شتها بعد �شدور القانون امل�شار اليه، ففي مراكز العدالة والقانون يف مدينة 
ليون الفرن�شية مار�ص الو�شطاء )التابعون للمحكمة الإبتدائية يف ليون( الو�شاطة اجلنائية، 
وهوؤلء كانوا وكلء نيابة اأو و�شطاء مدنيني، وهكذا اأمكن التمييز بني �شكلني من الو�شاطة 
اأقرها ن�ص املادة 41 - 1، فعندما ميار�ص نائب اجلمهورية بنف�شه اإجراء الو�شاطة تكون 
رقابة  حتت  اإجتماعية  الو�شاطة  تكون  مدين  و�شيط  ميار�شها  وعندما  ق�شائية،  الو�شاطة 
ق�شائية، وب�شدور ن�رشة وزير العدل يف �شاأن مراكز العدالة والقانون يف 3 مار�ص 1996، 
التي حظرت على كل من ي�شغل وظيفة ق�شائية القيام بدور الو�شيط، اأ�شبح غري جائز لوكلء 
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النيابة القيام بهذا الدور، وهكذا مل يعد يف فرن�شا غري �شكل واحد للو�شاطة اجلنائية يعرتف 
به القانون، وهو الو�شاطة الإجتماعية حتت رقابة ق�شائية، وفيها يتفق وكيل النيابة مع 

�شخ�ص طبيعي اأو معنوي –للقيام مبهمة الو�شاطة حتت ا�رشافه)223(. 
وبذلك ميكننا تعريف الو�شيط باأنه ال�شخ�ص الذي يتوىل مهمة التوفيق بني م�شلحتي 
اجلانح واملجني عليه، اأو بالأحرى هو ذلك ال�شخ�ص الذي يتعني اأن تتوافر فيه �رشوط معينة 

متكنه من القيام مبهمة التوفيق بني م�شلحتي اجلاين واملجني عليه)224(. 
واإذا ا�شتبعدنا الو�شاطة الق�شائية التي يقوم بها وكلء النيابة بناء على ن�رشة وزير 
اأنه على الرغم من اخلطر  العدل يف 3 مار�ص �شنة 1996م، فاإنه يكون نظريًا فقط، وذلك 
احلكم،  ق�شاة  العامة،  النيابة  )ق�شاة  من  الق�شائي  العمل  ميتهن  من  كل  على  املفرو�ص 
والقا�شي  العمل،  حمكمة   - وق�شاة  واملح�رشين،  الدعاوى،  وكلء  اخلرباء،  واملحامني 
القن�شلي، وكتاب املحاكم، �شواء اأكانت حماكم عادية ام اإدارية( ، وبخا�شة ق�شاة النيابة 
اأنه مل يطبق عمليًا حتى الآن، ويرجع ذلك اىل اأن  اإل  العامة من ممار�شة اأعمال الو�شاطة، 
تنفيذ الو�شاطة حلماية الأحداثيتم يف الغالبية العظمى من احلالت بوا�شطة النيابة العامة، 

ويطلق عليها الو�شاطة املحتفظ بها. 
العامة كو�شيط  النيابة  اأع�شاء  الفرن�شي يف حظر عمل  نوؤيد موقف امل�رشع  واذا كنا 
لإعتبارات احليدة والنزاهة، ولي�شت هناك كفاعدة عامة يف القانون الفرن�شي يتم من خللها 
اإختيار الو�شطاء، اأمام املحاكم الفرن�شية، فقد يكون الو�شيط الذي ي�شرتط عدم �شغله لوظيفة 
ق�شائية - مزاوًل لن�شاط مهني، ففي حمكمة pontoise يقوم مبهمة الو�شاطة " اإخت�شا�شي 
اإجتماعي " بالن�شبة للمنازعات الأ�رشية يف نطاق القانون اجلنائي للأ�رشة، ويف احلالت 
الأخرى يقوم مبهمة الو�شاطة واحد من معاوين العدالة، وقد ليكون الو�شيط مزاوًل لن�شاط 
Montepllier ، وهو ما يعتربه بع�شهم منوذجًا حقيقيًا لو�شاطة  مهني كما هو ال�شاأن يف 
جنائية اإجتماعية، وينتمي الو�شطاء غري املهنيني ب�شفة عامة " جلمعيات م�شاعدة املجني 

عليهم والو�شاطة " وهم الذين يقومون بتحديد اأ�شلوب عر�ص الو�شاطة)225(. 
 -  71 رقم  املر�شوم  الو�شيط  لوظيفة  القانوين  للمركز  املنظمة  القواعد  حددت  لقد 
بعدها(  وما   15  -  33  -  30( املواد  وبخا�شة   ،2001 يناير   29 يف  ال�شادر   2001
)226(، واملر�شوم ال�شادر يف 10 ابريل 1996، ومن الإطلع عليهما يت�شح اأنه يقدم طلب 

اأن  اإعتباري، يتعني  اأو �شخ�ص  اإمراأة(  اأم  التاأهيل للو�شاطة من �شخ�ص طبيعي )رجًل كان 
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تتوافر فيه ال�رشوط الآتية: - 
األ يكون �شاغًل لوظيفة ق�شائية. . 1
األ يكون قد �شبق احلكم عليه يف جرمية تفقده الأهلية واحلاطة بالكرامة. . 2
اأن يقدم �شمانات خا�شة باجلدارة والإ�شتقلل واحلياد)227(. . 3

وهو ما اأجملته ندوة طوكيو بذكرها اأنه: " ي�شرتط يف الو�شيط اأن تتوافر لديه الروح 
الإن�شانية والرغبة يف خدمة املجتمع وحل م�شاكله، ف�شًل عن املعرفة القانونية والنف�شية 
بدوره  القيام  من  يتمكن  وحتى  العملية،  احللول  اإ�شتنباط  على  ت�شاعده  التي  املنا�شبة 
ف�شل  النزاع يف حالة  يكون حكمًا يف  اأن  ول يجوز  م�شتقًل وحمايداً  يكون  اأن  يتعني  هذا 
جهود الو�شاطة" )228(، وعن التزامات الو�شيط فهي: الإلتزام بال�رشية، والإلتزام باحلياد، 
النيابة  �شواء من  الو�شيط  عليها  التي ح�شل  للمعلومات  بالن�شبة  بال�رشية  الإلتزام  ويكون 
اأو من الأطراف)229(، والأ�شل األ يتعار�ص واجب ال�رشية مع تزويد النيابة العامة بتقرير 
من  اأم  مبا�رشة،  معه  الو�شاطة  اإتفاق  جرى  �شواء   ، الو�شاطة)230(  مهمة  اأدائه  عن  مف�شل 
خلل اجلمعيات التي تقدم خدمة الو�شاطة، ولكن لي�ص للو�شيط – قبل احل�شول على موافقة 
الأطراف يف حالة ف�شل الو�شاطة – اأن يف�شي للنيابة العامة باملعلومات التي قد ت�شتغل 
املجل�ص  الوزراء يف  به جلنة  اأو�شت  ما  وهذا  ق�شائي لحق،  اإجراء  الأطراف يف  اأحد  �شد 
الأوروبي، يف 21 يناير 1998)231(، وكذلك فاإن حلقة طوكيو قد اأو�شت بعدم جواز �شماع 
الو�شيط ك�شاهد يف الدعوى اجلنائية يف حالة ف�شل جهود الو�شاطة)232(، فالأ�شل هو حظر 
اإف�شاء املعلومات، والإ�شتثناء تزويد النيابة العامة بالتقرير، وهذا ميثل خرقًا حقيقيًا لذلك 
احلظر )233(، مما اأثار بالفعل حفيظة جانب كبري من الفقه الفرن�شي يف هذا ال�شاأن)234(، 
واإين اأوؤيد وجهة النظر هذه حفاظًا على ال�رشية، اأما عن اإلتزام الو�شيط احلياد فاملق�شود عدم 
التحيز لأي من طريف اخل�شومة فيعرت�ص مع احلياد اأن يكون الو�شيط راأيًا بناء على �شماع 
طرف قبل اأن ي�شتمع للطرف الآخر، اأو يقدم ن�شحًا لأحد طريف اخل�شومة يعزز من موقفه، اأو 
يظهر اهتمامًا باأقوال طرف، وعدم اكرتاث باأقوال الآخر، وقد يتعني على الو�شيط اأن يتنحى 
اأو  قرابة،  علقة  اخل�شومة  طريف  باأحد  تربطه  كانت  اإذا  التحيز  �شبهة  لدفع  الو�شاطة  عن 
م�شاهرة، اأو �شداقة)235(. بينما ل يتعار�ص مع حياد الو�شيط اأن ي�شاعد طريف اخل�شومة 
يف الو�شول اإىل حل واقعي يقبله الطرفان خا�شة اإذا تعلق الأمر بتقدير التعوي�ص، فل يجب 
اأن يكون التعوي�ص مبالغًا فيه ول اأن يكون �شئيًل)236(، بل ل يتعار�ص مع حياد الو�شيط اأن 
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يقرتح على طريف اخل�شومة م�رشوع اإتفاق، لأن مهمته يف الو�شاطة تتجاوز مفهوم ت�شهيل 
التفاو�ص باإعتباره م�شلحًا، وما دام اقرتاحه لن يكت�شب قوة ملزمة دون موافقتهما)237(، 
وهذا فاإنه يف البداية كانت الو�شاطة تطوعية دون اأجر طبقًا لتو�شيات حلقة طوكيو)238(، 
الو�شيط  فاأ�شبح  الو�شع  تغري  ولكن  1992م)239(،  عام  قبل  الفرن�شي  امل�رشع  وتعليمات 
ال�رشعية  1992م،  نوفمرب   14 مر�شوم  اأ�شفى  وقد  بالو�شاطة،  قيامه  لقاء  اأجراً  يتقا�شى 
على هذا الو�شع بن�شه على �رشورة مكافاأة الو�شطاء على اأعمال الو�شاطة مع مراعاة �شفة 
ول  معنويًا،  �شخ�شًا  اأو  طبيعيًا  �شخ�شًا  يكون  قد  والو�شيط  الو�شاطة)240(،  ومدة  الو�شيط 
تخ�شع الو�شاطة لعمل حمدد كما ل يلزم توافر �رشط اجلن�شية الفرن�شية فيمن ميار�شها، وقد 
لدورات  الو�شيط  ويخ�شع  متطوعًا)241(،  يكون  وقد  الو�شاطة  مهنة  الو�شيط حمرتفا  يكون 
اإدارة  بفن  اإحاطته  عن  ف�شًل  لديه،  والنف�شية  القانونية  املعرفة  اأجل حت�شني  من  تدريبية 
املفاو�شات بني اأطراف النزاع، ونظراً خلطورة الدور الذي يلعبه الو�شيط فقد حر�ص امل�رشع 
على اأن تكون هذه الدورات حتت اإ�رشاف وزارة العدل حيث عهد اإىل جلنة الإت�شال بجمعيات 
 Comite de liaison des associations de controle jusiciaire الق�شائية  الرقابة 
 institute National d aide" واملعهد القومي مل�شاعدة املجني عليهم، والو�شاطة ،"CLCJ

vicimeste de mediation "INA VEM، مبهمة تنظيم الدورات التدريبية اللزمة لتاأهيل 

الو�شطاء، وهما جهتان تابعتان لوزارة العدل. 

"الفرع الثالث"

املتهم "اجلانح"

اإجراء  ميكن  وحتى  �رشيكًا،  اأم  فاعًل  اأكان  �شواء  اجلرمية،  مقرتف  باجلانح  يق�شد 
على  امل�شبقة  عليه  املجني  وكذلك  الإجراء،  هذا  على  اجلاين  موافقة  يلزم  فاإنه  الو�شطاة 
اأنها  باعتبار  اجلنائية،  الو�شاطة  خ�شائ�ص  اأهم  من  تعد  فالر�شائية  الإجراء،  هذا  تطبيق 
النا�شئ  النزاع  اأ�شا�ص احلوار، وحرية امل�شاهمني من قبل الأطراف هنا يف حل  تقوم على 
بينهم عن اجلرمية، وترجع علة ا�شرتاط ر�شاء الأطراف هنا اىل كونه �رشوريًا للتو�شل اإىل 
حل ودي للنزاع النا�شئ عن اجلرمية، والذي يراد حتقيقه عن طريق الو�شاطة اجلنائية، ولذا 
اإجراءاتها يت�شمن  اإن الو�شاطة اجلربية م�شريها الف�شل وف�شل الو�شاطة بعد مبا�رشة  قيل: 
�شياع كثري من الوقت، �شواء بالن�شبة للخ�شوم، اأو النيابة العامة التي عليها اأن تعيد النظر 
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اأو املجني  اأن اجلانح  الإعتبار  الأخذ يف عني  اإجراءات)242(، مع  اأن قررته من  فيما �شبق 
عليه اي�شًا قد يكون واحداً اأو اأكرث، ويف هذه احلالة تلزم موافقة كل الأطراف، وتفرت�ص هذه 
القانوين  بالإطار  علمًا  عليه  واملجني  اجلاين  كًل من  نائب اجلمهورية  اأن يحيط  املوافقة 
هو  وهذا  املقرتح،  الو�شاطة  منوذج  عن  ف�شًل  منهما،  لكل  بالن�شبة  ونتائجها  للو�شاطة 
الذي ن�ص على   2  /93 رقم  القانون  قبل �شدور  للنيابة  العدل  ن�رشة وزير  به  اأ�شارت  ما 
اأن يثبت يف النيابة العامة  اإجراء الو�شاطة، ومل يحدد امل�رشع الفرن�شي �شكًل معينًا يجب 
ر�شا املتهم واملجني عليه بالو�شاطة حلماية الأحداث، اإل اأنه من املقرر اأنه يجب اأن تتم 
موافقة الأطراف على هذا الإجراء يف �شوء العلم الكامل باأبعاده القانونية)243(، هذا وقد 
اأمر نادر احلدوث  اأن رف�ص اجلانح لأجراءات الت�شوية عن طريق الو�شاطة  اأثبتت التجارب 
ل �شيما اإذا كان قد ارتكب الإثم بالفعل)244( ويذهب جانب من الفقه اىل اأن ر�شا املتهم 
بهذا الإجراء يفرت�ص اعرتافه باإرتكاب اجلرمية اإذ من ال�شعب اأن نت�شور اأن هذا ال�شخ�ص 
يقبل الو�شاطة على الرغم من اعرتا�شه على حقيقة اإرتكابه للجرمية)245(، ولذلك فاإن اإقرار 

اجلاين باحلقائق �رشاحة اأمر �رشوري)246(. 
الت�شوية  اأثناء بحث  اإتخاذ اعرتافات اجلاين  اأو�شت ندوة طوكيو فاإنه ل يجوز  وكما 
دليًل عليه، اإذا ما رفعت الدعوى اأمام املحاكم فيما بعد)247(، وهذا ما اأكده اأي�شًا املوؤمتر 
الدويل الثالث لقانون العقوبات املنعقد يف القاهرة، �شنة 1984، حيث اأكد على عدم جواز 
ا�شتخدام الإعرتافات التي يديل بها اجلاين اأثناء مفاو�شات بدائل الدعوى اجلنائية كدليل 
يف حماكمة جنائية ميكن اأن حتدث بعد ف�شل التفاو�ص)248(، ويجب اأن توؤدي الو�شاطة يف 
الأحداث  الو�شاطة حلماية  اإىل  اللجوء  الربط بني  اأن  تاأهيل اجلانح، فل �شك  امل�شاهمة يف 
وامل�شاهمة يف تاأهيل اجلاين اإمنا يعرب عن ميل امل�رشع الفرن�شي اىل عدم اإفلت الو�شاطة 
وهي  الحتزازية،  والتدابري  للعقوبة  احلديثة  الأغرا�ص  تنفيذ  يف  امل�شاهمة  اطار  من 
اأعقاب  الإجتماعي يف  الدفاع  اليها، خا�شة بعد ظهور حركة  التي مل يعد ينظر  الأغرا�ص 
احلرب العاملية الثانية من خلل فكرة التخويف واملقابل، بل وبالنظر اىل تاأهيل اجلاين 
اإجتماعيًا، ومع ذلك يرى بع�شهم اأن الو�شاطة حلماية الأحداث التي تقررها الفقرة الأخرية 
اإليها هي النيابة  اأن الذي يقرر اللجوء  1 نوع من اللق�شائية، باإعتبار   - 41 من املادة 
اأن  والواقع  تاأهيل اجلاين)249(،  امل�شاهمة يف  بينها وبني  للربط  ثم ل وجه  العامة، ومن 
النيابة  الأحداث ما دامت  الو�شاطة حلماية  اإجراء  " ل تعرب بدقة عن  " اللق�شائية  لفظة 
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التي  الو�شاطة حلماية الأحداث بدًل للإجراءات  ")250( وباإعتبار  " نظامًا ق�شائيًا  العامة 
اأن يكون ملحوظًا فيها امل�شاهمة يف تاأهيل اجلاين، ومن  اإىل حكم لعقوبة، فيجب  تق�شي 
اأجل ذلك اأجاز امل�رشع الفرن�شي للنيابة العامة – وفقًا للفقرة الأخرية من املادة 41 - 1 اأن 
يخ�شع مرتكب اجلرمية للرقابة ال�شحية، اأو الإجتماعية، اأو املهنية، لتكوين راأي عن مدى 
قابليته للتاأهيل الإجتماعي اإذا ما قدرت اللجوء اإىل الو�شاطة حلماية الأحداث)251(، هذا عن 

اجلاين فماذا عن املجنىي عليه كاأحد اأطراف الو�شاطة حلماية الأحداث. 

"الفرع الرابع"

اجملين عليه

يق�شد باملجني عليه ذلك الذي يقع عليه الفعل اأو يتناوله الرتك املوؤثم قانونًا، �شواء 
اأكان �شخ�شيًا طبيعيًا اأم معنويًا، مبعنى اأن يكون ال�شخ�ص نف�شه حمًل للحماية القانونية 
التي يهدف اليه ال�شارع)252(، لذلك يتعني على الو�شيط اأن يقوم باأخذ موافقته على قبول 
الو�شاطة، فاإذا مل ينجح الو�شيط يف احل�شول على هذه املوافقة تعني عليه اأن يحيط النيابة 

العامة علمًا بذلك، حتى تقوم بطرح النزاع على الق�شاء)253(. 
طريق  عن  عليه  املجني  موافقة  اأخذ  �رشورة  من  طوكيو  حلقة  به  اأو�شت  ما  وهو 
الو�شطاء)254(، وعليه ودون موافقة املجني عليه ل ميكن اللجوء اىل اإجراء الو�شاطة حلماية 
الأحداث، وهذا يعد اأحد مظاهر التطور يف ال�شيا�شة اجلنائية املعا�رشة التي تعطي للمجني 
الفقه  من  جانب  يذهب  كما  اجلنائية)255(،  الإجراءات  يف  امل�شاهمة  يف  بارزاً  دوراً  عليه 
اىل اأن غر�ص الو�شاطة حلماية الأحداث املتعلق بالتعوي�ص العادل وال�رشيع للمجني عليه 
ميثل الو�شيلة البديلة لحتمال رفع الدعوى املدنية من جانب املجني عليه)256(، واأن اإجراء 
الو�شاطة ملحوظ فيه الرت�شية املعنوية للمجني عليه باإعرتاف اجلاين باملعاناة التي �شببها 
له، وتقدمي الإعتذار له، وهو الأمر الذي يهون على املجني عليه ال�شعور بالغ�شب والرغبة يف 
الإنتقام)257(، ويفرت�ص اأن اللجوء اإىل الو�شاطة اأن يكون من �شاأنها و�شع نهاية للإ�شطراب 
الناجم عن اجلرمية، وهو ما يفرت�ص بال�رشورة اأن اجلاين م�شتعد لتعوي�ص املجني عليه اإذا 
كان هذا الأخري بطبيعة احلال معينًا)258(، واإن كان امل�رشع مل ي�شع معياراً وا�شحًا لذلك، 

وجمال الو�شاطة عادة هو اجلرائم قليلة ومتو�شطة اخلطورة. 
ومما هو جدير ذكره باأن املادة 41 - 1 فقرة اأخرية من قانون الإجراءات اجلنائية 
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اإذ وفقًا  الفرن�شي مل ت�شرتط لإجراء الو�شاطة اأن يكون املجني عليه م�رشوراً من اجلرمية، 
لن�ص املادة املذكورة يت�شح ذلك بحيث ميكن القول: اإن اإجراء الو�شاطة قد فتح ثغرة جديدة 
ال�رشر)259(،  اأعرتف من خللها باملجني عليه م�شتقل عن فكرة  العام  الإتهام  يف نظام 
فله مع بع�ص التحفظات اأن ينهي نزاعه مع اجلاين مبوجب اإجراء الو�شاطة، فيمتنع حتريك 
الدعوى اجلنائية، واإن كان قبول املجني عليه للتعوي�ص املقدر مبوجب الو�شاطة ل يحول 
دون رفع املجني عليه لدعواه املدنية، ولكن يح�شب لنظام الو�شاطة حلماية الأحداث اأنها 
ت�شيف بعداً جديداً ملفهوم املجني عليه غري مرتبط بفكرة ال�رشر والتعوي�ص عنه، باعتبار 
دور الو�شيط وما ينطوي عليه من ك�رش لإحتكار الدولة وظيفة العدالة، ومن خلل هذا الدور 
يعتد باإرادة املجني عليه الذي وقعت اجلرمية عدوانًا عليه يف حتديد �شورة اإتفاق الو�شاطة، 

واإعادة ال�شعور بالأمن وتبديد رغبته يف الإنتقام)260(. 

"املطلب الثاني"

النطاق املوضوعي لنظام الوساطة حلماية األحداث: - 

متهيد وتقسيم: 

تطبيق  حمل  اجلرائم  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  لنظام  املو�شوعي  بالنطاق  نق�شد 
النظام، وحيث اأن امل�رشع مل يحدد اجلرائم التي يطبق ب�شاأنها نظام الو�شاطة اأو ال�شوابط 
التي يتبع يف حتديها، ومن خلل النظر اىل عدد من جتارب الو�شاطة يف فرن�شا ميكننا يف 

النهاية حتديد تلك اجلرائم حمل تطبيق النظام، وعليه نق�شم هذا املطلب اىل فرعني: 
الفرع الأول: اإ�شتعرا�ص لتجارب الو�شاطة يف املدن الفرن�شية، وبخا�شة يف جمال  ▪

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

"الفرع األول"

استعراض لتجارب الوساطة يف املدن الفرنسية: 

♦ valence اأوالً: جتربة ال��شاطة يف
يتعلق نظاق الو�شاطة يف امل�شاكل اخلا�شة باجلرية، وم�شادر الإزعاج املتاأخرة، اأو 
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غري املنا�شبة، والتخريب، واإتلف الأموال املنقولة والعقارية، واأفعال تخريب الآثار التي 
ين�شاأ عنها �رشر اأقل اأو يعادل 2000 فرنك، ويخت�ص الو�شيط اأي�شًا يف حالة ال�شو�شاء اأو 
اأفعال العنف الب�شيط التي توؤدي اىل عجز موؤقت عن العمل وملدة اأقل اأو م�شاوية لـ 6 اأيام، 
و�رشقة  املعرو�شة،  الأ�شياء  و�رشقة  الب�شيطة،  الن�شل  واأفعال  والإهانة،  والتهديد،  والقذف، 
ال�شيارات، والتي ل يتجاوز ال�رشر النا�شيء عنها 2000 فرنك، وينب�شط هذا الإخت�شا�ص 
الو�شيط جمموعة من  ويو�شع حتت ت�رشف  العائلية)261(،  املنازعات  لي�شمل  النهاية  يف 
التدابري – العقوبات الر�شائية البديلة – �شواء من اإ�شلح ال�رشر املادي واملبا�رش لل�رشر، 
اأو معنوي اأو الإعتذار للجاين وتدابري ت�شتهدف م�شلحة اجلماعة مثل القيام باأعمال �شيانة 

للميادين العامة اأو �شيانة املباين العامة وذلك بالطبع بالر�شا الكامل لأطراف النزاع. 
ثانياً: جتربة ال��شاطة حلماية االأحداث يف مدينة لي�ن:  ♦

ففي درا�شة عن ن�شاط مراكز العدالة والقانون التابعة ملحكمة ليون الإبتدائية)262(، 
تبني اأن املنازعات اجلنائية التي تخ�شع لإجراء الو�شاطة وتتعلق بالكبار، ف�شًل عن اأنها 
جرائم ب�شيطة فاإن معظمها يتعلق باجلرائم التي تقع على الأ�شخا�ص اأو الأموال التي تقع يف 
نطاق القانون اجلنائي للأ�رشة، اأما البيان الإح�شائي للدرا�شة فقد جاء على النحو الآتي: - 
ال�رشقات، والإتلف،  الق�شايا تتعلق بالقانون اجلنائي للأموال )جرائم  "%33 من 
وال�شطو، الخ( ، %30 من الق�شايا تتعلق بالقانون اجلنائي للأ�رشة )هجرة الأ�رشة، رعاية 
الأطفال وجرائم العنف يف النطاق الأ�رشي( ، %28 من الق�شايا تتعلق بالقانون اجلنائي 
اأ�شخا�ص )جرائم التهديد والإهانة، والعنف، الخ( %7 من الق�شايا تتعلق بالقانون اجلنائي 
للمرور، %2 من الق�شايا تتعلق بالقانون اجلنائي للأموال والأ�شخا�ص )ال�رشقات باإكراه، 
الخ( وبالطبع يتم طبقًا ملبداأ الر�شائية اخل�شوع لربامج تاأهيل اجلاين وتعوي�ص للمجني 

عليه �شواء مادية او معنوية. 
ثالثاً: جتربة ال��شاطة حلماية االأحداثفي مدينة باري�س: -  ♦

تقوم جمعية S.O.S الباري�شية مل�شاعدة �شحايا اجلرمية باأعمال الو�شاطة عن طريق 
املوؤ�ش�شة الق�شائية، حيث تتم الو�شاطة من خلل و�شيطني: و�شيط اأ�شا�شي معروف للقا�شي 
الإتفاقي على نحو دقيق  الو�شيط  الق�شائية، ويختار  اتفاقي غري معلوم لل�شلطات  وو�شيط 
يراعي فيه عدة ظروف، ويعتمد اإختيار الو�شيط املذكور يف باري�ص على اأ�شول الأ�شخا�ص، 
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اأطراف النزاع، ويبدو اأن تدخل هذا الو�شيط الإاتفاقي يكون اأكرث فاعلية لأنه ينتمي اىل نف�ص 
ثقافة اأحد اأطراف النزاع، وميكن اإختيار و�شيطني اإتفاقيني اإذا كان اأطراف النزاع ينتمون 
التدابري  من  جمموعة  النزاع  اأطراف  بني  بالرتا�شي  ويفر�ص  اأجنبية)263(،  جن�شيات  اإىل 
بخ�شو�ص  واأما  املعنوية،  اأو  املادية  �شواء  عليه  للمجني  والتعوي�شية  للجانح،  التاأهيلية 
به  فات�شح مما �رشحت  باري�ص  الأحداث يف  الو�شاطة حلماية  نظام  اجلرائم حمل تطبيق 
دائرة الو�شاطة بنيابة باري�ص باأنه من بني 17780 ق�شية و�شلت اىل الدائرة ال�شابعة ما 
بني يونيه 1990 ويونيه 1991، فاإن 129 منها اأر�شلت الو�شاطة وكان من بي هذا العدد 
منازعة   27 عائلية،  اأو  اأ�رشية  منازعة   42 اجلريان،  بني  مبنازعات  متعلقة  ق�شية   401
عمل، 9 خ�شومات اأو منازعات بني �شائقي ال�شيارات 3 منازعات بني اأ�شدقاء، 8 منازعات 

ت�شنف على انها " متنوعة ")264(. 
♦  . Grenoble رابعاً: جتربة ال��شاطة حلماية االأحداثفي مدينة جرين�بل

مهمة  باأداء   ،1985 يناير  اأول  منذ  ال�شحايا،  مل�شاعدة  جرينوبل  جميعة  تكليف  مت 
الو�شاطة حيث يتم نقل الق�شايا اإليها عن طريق النيابة العامة)265(، وترد الو�شاطة ب�شفة 
عامة، وبعد اإ�شتقراء الق�شايا التي عاجلتها دائرة الو�شاطة بجمعية م�شاعدة املجني عليهم 
اإعتداء على  الق�شايا متثل جرائم  %50.4 من  اإن  الآتي:  لنا  واإر�شادهم بجرينوبل يت�شح 
الأ�شخا�ص، واأن 41.5 % من الق�شايا متثل جرائم اإعتداء على الأموال، %71 من الق�شايا 
تتعلق   104% اإقت�شادية،  طبيعة  من   2.9% منها  خمتلفة  جنائية  مبنازعات  يتعلق 
بالنظام العام، %1.2 جرائم مرور )266(، وبذلك وبتحليل كل فئة من الفئات �شالفة الذكر 

فاإن اأغلب اجلرائم ميكن ردها اىل الآتي)267(: - 
اجلرائم التي ترتكب بالعتداء على ال�شخا�ص: . 1

وهي متثل جرائم عمدية، وتقع من اأ�شخا�ص ترتبطهم يف الغالب علقة املجني عليه، 
اأ�شخا�ص  ينفي وقوع هذه اجلرمية بني  ، وهذا ل  واحدة(  اأ�رشة  اأع�شاء  اأ�شدقاء،  )جريان، 
ل تربطهم ببع�شهم اأدنى علقة، وكذلك ويف اإطار القانون اجلنائي الأ�رشة ل توجد �شوى 

ق�شية وحيدة ب�شاأن ت�شليم الأولد، وتعد هذه اجلرائم جماًل خ�شبًا للو�شاطة)268(. 
جرائم الإعتداء على الأموال: . 2

فاأن %25.8 من هذه الق�شايا ميثل جرمية اإتلف مال الغري وتخريبه، والغالب يف 
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هذه اجلرائم األ يعرب الفعل فيها عن اأي نوع من اأنواع النزاع، فقد يكون عمًل غري مربر، مثل 
الإتلف الذي يقع من ال�شكران، ولكن هذا ل مينع من وقوع الفعل بدافع النتقام والثاأر او 
الغرية واحل�شد، وتاأتي ال�رشقات والن�شل والإخفاء يف املرتبة الثانية بن�شبة 10.7 %)269(. 

اجلرائم الإقت�شادية واملتعلقة بالنظام العام: . 3
بنكية  بطاقات  بدون ر�شيد، و�رشقة  �شيك  اإ�شدار  اأو  �شيك  بتزوير  يتعلق  اأغلبها  فاإن 
وا�شتعمالها فيما ل يجاوز الف فرنك فرن�شي، وتن�شب جرائم النظام على اإغت�شاب الإ�شم اأو 
اللقب اأو ال�شفة اأو ال�شهادة العلمية، واأخرياً فاإن جرائم املرور التي تعالج عن طريق الو�شاطة 
تتعلق بالهرب التي تتم بعد حادثة ت�شادم املركبة)270(، ومن خلل هذا الإ�شتقراء لنطاق 
الإنتقال  الآن  ميكننا  املختلفة  الفرن�شية  املدن  يف  التجارب  الأحداثفي  حلماية  الو�شاطة 

لتحديد اجلرائم حمل الو�شاطة حلماية الأحداثفي الفرع الثاين. 

"الفرع الثاني"

حتديد اجلرائم حمل نظام الوساطة حلماية األحداث: 

الفرن�شي مل يحدد اجلرائم حمل تطبيق  اأن امل�رشع  الإ�شارة اىل  باديء ذي بدء يجب 
النظام، وترك ذلك حلرية النيابة العامة تبعًا لظروف اجلرمية وملب�شاتها، وبالطبع وجه 
اجلرائم  هو  عادة  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  جمال  لأن  الإجتاه،  لهذا  الفقه  قبل  من  النقد 
متو�شطة اخلطورة)271(، مما يعني اإ�شتبعاد اجلرائم اخلطرية وبالطبع اجلنايات من اخل�شوع 
اأعمال  يعد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  احلال  عك�ص  على  وذلك  الإجراء)272(،  لهذا 
الفقه جانبًا  اأغلبها يف اجلنح)273(، وكذلك يرى  واإن كان  الو�شاطة يف اجلنايات اخلطرة 
العامة  الأماكن  يف  املرتكبة  اجلرائم  على  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  تطبيق  ملئمة  عدم 
اجلرمية  مرتكب  يكون  واأل  العام،  الردع  مقت�شيات  عند  نزوًل  ج�شامتها  درجة  كانت  اأيًا 
عائداً)274(، وكذلك عدم جواز اإر�شال الق�شايا التي يخت�شم فيها اأ�شخا�ص ميار�شون �شلطة 
عامة – ق�شاة، ونواب الأمة، و�شخ�شيات عامة – اإىل الو�شاطة، وبالطبع كذلك اجلرائم التي 
تت�شف ببع�ص اخلطورة)275(، وكذلك فاإن جمال تطبيق نظام الو�شاطة لتطبيق يف اجلنح 
الب�شيطة فاإنه يتعار�ص مع نطاق تطبيق كل من نظامي الأمر اجلنائي والت�شوية اجلنائية 
كنا  واإن  الر�شائية،  البدائل  ت�رشيعيًا يف  تداخًل  يعني  الفرن�شي، مما  الإجرائي  النظام  يف 
ن�شتطيع اجلزم بالقول باأن جمال تطبيق نظام الو�شاطة حلماية الأحداث يف اجلنح الب�شيطة 
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طبقًا للمعايري املو�شوعية الآتية: 
اأوالً: يف اجلرائم املرتكبة من اأفراد جتمعهم روابط م�شرتكة: -  ♦

فاعلية  اإن  حيث  الأ�شدقاء،  اأو  الأ�رشة  اأو  اجلريان  بني  الواقعة  اجلرائم  بها  ونق�شد 
الو�شاطة يف تلك املنازعات ب�شبب خا�شية الروابط امل�شرتكة)276( بينهم، حيث اإن الإلتجاء 
معايري  اىل  بال�شافة  هذا  الو�شاطة،  بعك�ص  بينهم  والنزاع  الفراق  حد  �شيزيد  الق�شاء  اىل 

 : Rennes )277(" اأخرى جندها وا�شحة يف برنامج الو�شاطة يف مدينة " رن
األ يكون هناك اإنكار للجرمية اأو نزاع ب�شاأنها.  -
اأن ي�شهل تقدير التعوي�ص واأل يكون حمًل لتطور كبري يف امل�شتقبل.  -
اأن يكون الفاعل مبتدئًا.  -
اأن يكون ال�رشر الناجم عنها تافهًا واأقل عر�شة للتفاقم.  -
ثانياً: يف جرائم االإعتداء على االأم�ال: -  ♦

الأموال اخلا�شة، مثل  الب�شيط يف  الب�شيطة ذات ال�رشر  ونق�شد بها اجلرائم اجلنحية 
يف  الو�شاطة  نظام  فاعلية  يرى  بع�شهم  كان  واإن  الغري،  مال  واإتلف  الب�شيطة  ال�رشقات 
اخل�شومات تلك ذات الطابع املادي دون املعنوي، وهو قول مردود عليه باأن ظهور الو�شاطة 
حلماية الأحداثقد ا�شتند يف جزء منه اىل الرغبة يف معاجلة عدم مراعاة العدالة التقليدية 
اإمنا تتوقف على  اأن فاعليتها  للجانب املعنوي لكل من اجلانح واملجني عليه، ف�شًل عن 
ما يعرتف به اخل�شوم يف �شاأنها من قوة يف ح�شم النزاع اأكرث من التعويل على طبيعة هذا 
الخري)278(، وبالطبع فاإن هذه املعايري ل تعدو اأن تكون ذات طبيعة ار�شادية عامة، ت�شاعد 

النيابة العامة يف اختيار اجلرائم مو�شوع الو�شاطة دون اأن تكون �رشوط ملزمة لها. 

"املطلب الرابع"

إجراءات نظام الوساطة اجلنائية: 

متهيد وتقسيم: 

عندما تقرر النيابة العامة اإجراء الو�شاطة فاإنها تخطر الأطراف بذلك، �شواء مبا�رشة اأو 
عن طريق خطاب، ووفقًا للتعديل الذي اأدخله امل�رشع الفرن�شي على املادة 41 - 1 اإجراءات 
جنائية مبوجب قانون، 9 مار�ص �شنة 2004، فاإن عر�ص الو�شاطة على الأطراف ميكن اأن 
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اأو و�شيط)279(،  اأو مفو�ص  اأي�شًا عن طريق ماأمور ال�شبط الق�شائي  جتريه النيابة العامة 
الو�شاطة اخلا�شة بها،  اإجراء  ت�شل�شل  ب�شاأن  الإجرائي ل يوجد ن�ص قانوين  ال�شعيد  وعلى 
وعلى العموم متر الو�شاطةمبراحل اأربع، مثل الو�شاطة يف Aiv Grenoble ، واإذا كان من 
الناحية العملية ميكن اأن تكون هذه املراحل حمًل للتعديل طبقًا اأو ح�شب الظروف الواقعية 

اأو احلقائق املحلية)280(، وعليه نقم�ص تلك املراحل الأربع على الأربعة مطالب الآتية: 

"الفرع االول"

املرحلة التمهيدية: - 

تتناول هذه املرحلة بع�ص الإجراءات التمهيدية لإمتام الو�شاطة بني اجلانح واملجني 
الدعوى اجلنائية)281(، طبقًا  اإجرائيًا مفرت�شًا هو عدم حتريك  ت�شتلزم �رشطًا  عليه، وهي 
لن�ص املادة 41 - 1 اإجراءات فرن�شي واإن كان نظام الو�شاطة حلماية الأحداث يف الوليات 
املتحدة يطبق يف جميع مراحل الدعوى بل حتى بعد �شدور احلكم بالإدانة، واإن كان الغالب 
اأن تقع قبل حتريك الدعوى، ويبداأ اإجراء الو�شاطة بتحديد جهة الو�شاطة املخت�شة بو�شاطة 
النيابة، والتي حتدد تفوي�ص الو�شطاء وتر�شل اليهم ملف الدعوى، وبت�شلم امللف اجلنائي 
فاإن معاجلته تتطلب اأو تقت�شي حداً اأدنى من اأعمال التح�شري اأو الإعداد، وذلك لأجل حتديد 
الو�شطاء  يقوم  امللف  درا�شة  اإثر  وعلى  النزاع)282(،  اأطراف  هوية  وحتديد  النزاع  طبيعة 
بالت�شال باأطراف النزاع، بغية اإخبارهم باأن نزاعهم �شوف يحل عن طريق الو�شاطة، واأنها 
مبنزلة اإجراء اإختياري يتوقف على موافقتهم، ويحدد لكل طرف من اأطراف النزاع علمًا باأن 
الو�شاطة جتري بناء على طلب اأو مبادرة النيابة كما اأنها اإجراء اإختياري)283(، ويف هذا 
اللقاء يقوم الو�شيط بتعريف اأطراف النزاع بحقوقهم ويعدهم بعدم ال�شري يف اإجراءات الدعوى 
يف حالة جناح الو�شاطة واإتباع توجيهاته)284(، ف�شًل عن ذلك باأنه يقوم باحل�شول على 
موافقة كل طرف على اإجراء الو�شاطة، ويلزم توافر هذا الر�شا يف جميع مراحل الو�شاطة، 
يف  الإ�شتمرار  عن  الإمتناع  عليه  واملجني  اجلانح  من  كل  ا�شتطاعة  القول  هذا  وموؤدى 
اأن يقدم للطرفني �رشحًا مف�شًل لظروف الدعوى  اإجراءاتها ويتعني على نائب اجلمهورية 
والنظام للو�شاطة وجدواها بالن�شبة لكليهما اأي اجلاين واملجني عليه حتى يكون ر�شا كل 

منهما �شادراً عن قناعة تامة)285(. 
وبعد احل�شول على اإتفاق الأطراف فاإن الو�شيط يقوم باإ�شتقبالهم، كل على حدة، وذلك 
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يف اإطار حمادثات متهيدية اأو حت�شريية، ويف خلل هذه املحادثات يقوم الو�شيط باإخطار 
الأطراف بقواعد �رشيان اإجراء الو�شاطة، ثم يطلب منهم بعد ذلك اأن يعر�شوا وجهة نظرهم 
حول الق�شية وحتديد طلباتهم)286(، ويجب اأن يحيط الو�شطاء علمًا اأطراف النزاع بحقهم 
يف الإ�شتعانة مبحام اإمتثاًل للقيمة الد�شتورية نحو الدفاع على الرغم من خلو املادة 41 
- 1 اإجراءات من الن�ص على هذا احلق)287(، واإن كان دور حمامي الدفاع خمتلفًا هنا عن 
دوره يف املحاكم، فهو يقدم امل�شاورة ولي�ص الدفاع عنه، ونتيجة لتلك املرحلة واللقاءات 
الفردية، ي�شتطيع الو�شيط اأن ميت�ص غ�شب املجني عليه قبل لقائه اجلانح، وحتديد طبيعة 

النزاع، وطلبات الأطراف، بل واأحيانًا عنا�رش احلل للنزاع. )288(

"الفرع الثاني"

مرحلة إجتماع الوساطة: - 

بعد انتهاء الو�شيط من �شماع اأطراف النزاع، يتم الإتفاق على حتديد موعد لإجتماع 
الو�شاطة، وفيه يلتقي اأطراف النزاع وجهًا لوجه، ول يتم اإل اإذا كان الطرفات يرغبان يف 
ذلك، ويف حالة رف�ص اأحدهما اأو كلهما اللقاء اأو املقابلة، فاإن اإجراء الو�شاطة ي�شتمر عن 

طريق اللجوء اىل اللقاءات املنفردة)289(. 
والأ�شل اأن اإجراءات الو�شاطة ل ت�شتغرق وقتًا طويًل، وبخا�شة الو�شاطة الإ�شلحية 
التي ل تبغي اإل تعوي�ص املجني عليه ماليًا، اأما الو�شاطة التاأهيلية التي تركز على تاأهيل 
اجلاين والتعوي�ص الأويل للمجني عليه فت�شتغرق مدة اأطول من �شابقها)290(، ولكن يحبذ 
اإنهاء الو�شاطة بال�رشعة املمكنة، ومع ذلك فقد ذهب بع�شهم اإىل اإنها ت�شتغرق وقتًا ل يقل 
عن نظريه وفقًا للإجراءات املعتادة)291(، وهو اأحد اأوجه النقد املوجهة للنظام، هذا وقد 
اأ�شارت بع�ص الدرا�شات الإح�شائية اإىل اأن املنازعات الأ�رشية ترتاوح مدة الو�شاطة ما بني 
اإن   37.9% اىل  الن�شبة  تنخف�ص هذه  بينما  احلالت،  %48.3 من  اأ�شهر يف  وثلثة  يوم 
زادت مدة الو�شاطة عن ثلثة اأ�شهر دون اأن جتاوز �شتة اأ�شهر)292(، ويف احلالة التي يقبل 
فيها الطرفان مبداأ اللقاء املبا�رش بينهما فاإن دور الو�شيط يكون هو تنظيم تبادل املعلومات 
اإياهم بالنقاط التي مت الإتفاق عليها يف اأثناء اللقاءات املنفردة، وميثل هذا اللقاء  مذكراً 
املبا�رش معياراً لنجاح الو�شاطة، ذلك اأن امل�شكلة ل ميكن خلها اإذا مل يلتق الأطراف)293(، 
وبالطبع فاإن هذا اللقاء املبا�رش يتخذ �شورة التفاو�ص املبا�رش، فالتفاو�ص عن�رش جوهري 
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ب�شفة خا�شة يف نظام الو�شاطة اجلنائية، وبخا�شة اأن التفاو�ص املبا�رش بالن�شبة للجرائم 
التي تخلف �رشراً معنويًا اأو اأدبيًا مهمًا، بل اإن جناح الو�شاطة يتوقف على مثل هذا اللقاء 
امل�شرتك بني الو�شيط وطريف اخل�شوم اجلنائية)294(، وهناك �شورة التفاو�ص غري املبا�رش، 
وهي ما ذكرناها �شابقًا من عقد لقاءات منفردة وهي م�شاألة �شاحلة يف بع�ص احلالت التي 
تبدو الأمور وا�شحة ذات الطابع املادي البحت، ومثال ذلك ق�شية خا�شة بواقعة حدثت يف 
مكان لنتظار ال�شيارات حيث قام M.x ب�شفع مدام)295( وكما �شبق القول فاإن يجوز ح�شور 
حمام اأثناء الو�شاطة، واإن كان دوره بالطبع خمتلفًا اإل اأنه يف النظام الأمريكي املحامي 
يتفاو�ص مع الو�شيط وخ�شمه وي�شوغ مو�شوع الإتفاق، وي�شتطيع خماطبة ال�شهود، وبطلب 

منهم بع�ص الإي�شاحات، فدور اأكرث اإيجابية)296(. 
ول ي�شرتط اأن يكون هذا الإجتماع علنيًا، فقد يف�شا اأن تكون املناق�شات غري علينية، 
وامل�رشع  طوكيو  حلقة  به  اأو�شت  ما  وهو  واجلاين،  عليه  واملجني  الو�شيط  على  فتق�رش 
الفرن�شي الذي مل يلزم الو�شطاء بعقد اجتماع الو�شاطة يف علنية، بل ترك تقدير هذا الأمر 
اأهم مراحل الو�شاطة فهي متثل املرحلة  للو�شيط واأطراف النزاع)297(، وتعد هذه املرحلة 
الفارقة يف جهود الو�شاطة، فنجاح الأخرية يتوقف على ما يبديه اأطراف النزاع من تفاهم 
وتعاون من اأجل حل النزاع وديًا يف هذه املرحلة، ودون ذلك يكون ماآل جهود الو�شاطة 

الف�شل)298(. 

"الفرع الثالث"

مرحلة إتفاق الوساطة: 

اإذا ما جنح الو�شيط يف العبور باأطراف النزاع اإىل منعطف اإجتماع الو�شاطة وو�شل بهم 
اىل ت�شوية للنزاع تر�شيهم، دخلت جهود الو�شاطة للمرحلة الثالثة، األ وهي مرحلة اإتفاق 
حد  بو�شع  للأطراف  التعهدات  اأو   - الإلتزامات   - التدابري  يحدد  اأنه  ذلك  الو�شاطة)299(، 
للنزاع، ويف بع�ص احلالت ي�شادف الو�شطاء م�شاكل خا�شة يف احلالت التي تتعلق بتقدير 
التعوي�ص عن الأمل اجل�شماين،  اأو  الذي يكابده املجني عليه، مثل ال�رشر املعنوي،  ال�رشر 
وغري  املهنية،  ذكرياتهم  اإىل  املتقاعدون  الق�شاة  الو�شطاء  يرجع  احلالت  هذه  مثل  ويف 
فيه  مرغوبًا  اأمراً  حمام  وجود  يكون  احلالة  هذه  مثل  ويف  امل�شاعدة،  يطلبون  القانونيني 
يتحقق  اأن  الو�شيط  التعوي�ص، ويجب على  مقدار  يقرتح عمليًا  اأن  يكون يف مقدوره  حيث 
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تنفيذ  اأثناء  تظهر  قد  م�شاكل  يتحا�شى  حتى  الإلتزامات  اأو  التعهدات  تنفيذ  اإمكانية  من 
اأن يت�شمن تعوي�ص املجني  التفاق)300(، وفيما يتعلق مباهية التفاق فاإنه من املمكن 
توجيه  اأو  منه،  وقع  ما  على  عليه  للمجني  اإعتذار  تقدمي  اأو  اأ�شله،  اىل  ال�شيء  رد  او  عليه، 
التكليف لأداء خدمة  اأو  الإجراء،  الن�شح والإر�شاد للجاين �رشيطة قبول املجني عليه لهذا 

عامة، اأو اإيداع اجلانح اأحد امل�شحات وذلك بر�شاء اأطراف النزاع. )301(
اأن  يتعني  اأنه  اإل  النهائي،  الإتفاق  يتخذه  الذي  ال�شكل  يحدد  مل  امل�رشع  فاإن  وهذا 
يكون مكتوبًا يو�شح فيه اإلتزامات الأطراف، والو�شيط يقوم ب�شياغة عقد الو�شاطة وير�شل 
ثلث ن�شخ، الأول لنائب اجلمهورية، والثاين للأطراف، والثالث ملجل�ص اإدارة اجلهة املعنية 

باأعمال الو�شاطة التي يتبعها يقدم فيه تقريراً عن ملف الو�شاطة التي اأجنزها)302(. 

"الفرع الرابع"

مرحلة تنفيذ إتفاق الوساطة: 

ل ي�شع ااإتفاق الو�شاطة نهاية اأو حداً لعمل الو�شيط، ذلك اأن هذا الأخري يتابع تنفيذ هذا 
الإتفاق ويكون ذلك بالذات يف احلالت التي يتم فيها الإتفاق على و�شع قيمة التعوي�ص 
على اأق�شاط اأو دفعات، ويف مثل هذه احلالت يلتزم الو�شيط متابعة تنفيذ طريقة الدفع، ول 
يتوقف هذا الإلتزام اإل مع دفع املبلغ اأو الق�شط الأخري، وهنا تنتهي مهمة الو�شيط الذي يقوم 
باإر�شال امللف اىل النيابة)303(، ومما هو جدير قوله: باأن الإتفاق ل يت�شف بقوة تنفيذية، 
اإذ يتناق�ص ذلك مع فل�شفة الو�شاطة ذات  اأنه ل يجوز تنفيذه جرباً عن املتعاقدين  مبعنى 
الطبيعة الر�شائية البحتة، وعلى العموم فاإن العربة يف جناحها هي مبدى تنفيذ ما ورد 
بالإتفاق ولي�ص مبجرد التوقيع عليه)304(، و�شواء مت الإتفاق اأو مل يتم تنفيذه فاإن الو�شيط 
الو�شاطة موجزاً،  النيابة، واإمنا يرفق بتقريره عن تدخله يف  ل يكتفي باإر�شال امللف اىل 
النظام  يف  التقرير  ورود  كان  واإذا  النيابة)305(،  اىل  ير�شل  خطاب  �شورة  �شكل  ويتخذ 
الإجرائي الفرن�شي اليها فاإنها ل حتكم بانق�شاء الدعوى مثل النظام البلجيكي يف تطبيقه 
بتحريك  القرار  اأو  امللف  اأو حفظ  الو�شاطة  اإجراء  �شلطة ملءمة  لها  واإمنا  للو�شاطة)306(، 
الدعوى اجلنائية، وذلك على عك�ص احلال يف بولندا، واأمريكا، واأملانيا، وكندا، يتعني على 
اإنهاء  املحكمة  على  يتعني  كما  حتريكها،  وعدم  اجلنائية،  العدوى  حفظ  العامة  النيابة 

الدعوى، و�شطبها من قائمة اجلل�شات، واإعطاء املح�رش الإتفاق قوة ال�شند التنفيذي)307(. 
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"املطلب اخلامس"

آثار نظام الوساطة اجلنائية: 

متهيد وتقسيم: 

اأو  ر�شائية،  عقوبات  من  تنفيذه  مت  ما  مبدى  الو�شاطة  اآثار  تتحدد  اأن  املنطقي  من 
الو�شيط بالطبع، وبالرتا�شي  الو�شاطة مبعرفة  تدابري للإلتزامات املتفق عليها - يف عقد 
بني طريف اخل�شومة اجلنائية، وهو ل يخرج طبعًا عن اأحد فر�شني: اإما جناح الو�شاطة اأو 

ف�شلها، وذلك على النحو الآتي: - 

"الفرع األول"

يف حال جناح الوساطة: 

بعد اإطلع النيابة العامة على تقرير الو�شاطة ت�شدر قرارها ب�شاأن الدعوى اجلنائية 
النيابة  تلتزم  الو�شاطة  جناح  حال  ويف  الدعوى،  ملءمة  يف  التقديرية  �شلطتها  اإطار  يف 
ب�شورة  النزاع  اإىل حل  التو�شل  اإذا مت  يتحقق  وذلك  الدعوى)308(،  بحفظ  اأخلقيًا  العامة 
ودية بر�شاء الأطراف ومت تنفيذ م�شمون الإتفاق)309(، وبذلك يرتتب على قرار احلفظ عدة 
اآثار، منها عدم جواز الإدعاء املبا�رش عن ذات الواقعة، وعدم الإعتداد بالواقعة ك�شابقة يف 
للإتفاق  التنفيذية  القوم  وبغياب  املتهم)310(،  �شوابق  ت�شجيلها يف �شحيفة  وعدم  العود، 
الو�شاطة)311(، ول  اإحرتام الإلتزامات تطرح امل�شكلة وقيمة  القانوين ب�شاأن قيمة  والفراغ 
يرتتب على جناح الو�شاطة اإنق�شاء الدعوى اجلنائية، وحتفظ الدعوى وهو قرار اإداري موؤقت 
ومن ثم ميكن للنيابة العامة العدول عنه يف اأي وقت ب�رشط عدم انق�شاء الدعوى اجلنائية 
بالتقادم، وبالتايل لي�ص هناك ما يحول من الناحية القانونية النظرية دون حتريكها على 
اإلتزامات، ومع ذلك فهو  بالفعل تنفيذه من  على ما مت  اإعتماداً  الو�شاطة  الرغم من جناح 
التي  الدعاوى  من   88.3% اأن  الح�شائيات  اأثبتت  حيث  الوقوع  نادر  ا�شتثنائي  فر�ص 
يتم حفظها من جانب النيابة العامة تكون عند جناح الو�شاطة، بل اإن هذه الن�شبة جتاوز 
اأن يقوم  اأوك�شري، افري، فونتبلو، فمن غري املنطقي  %95 يف بع�ص املدن الفرن�شية مثل 
نائب اجلمهورية بعد �شبق قراره باللجوء اىل الو�شاطة بتحريك الدعوى اجلنائية رغم جناح 

الأخرية، وبالتايل فاإن الفر�ص غري متوافر من الناحية العملية. 
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هذا وقد اأكدت الأبحاث والدرا�شات التي قدمت يف اأن الو�شاطة ت�شري اإىل اأن اإتفاقات 
اأن م�شاركة  الق�شائية، وذلك  القرارات  اأو  الأحكام  تنفيذ  اأف�شل من  تنفذ ب�شورة  الو�شاطة 
ل  الو�شطاء  اأن  املعلوم  فمن  للتنفيذ،  مهمة  الإتفاق ميثل �شمانة  اإعداد  النزاع يف  اأطراف 
الإتفاق  تنفيذه  عدم  اأو  الإتفاق  تنفيذ  عقب  اإل  العامة  النيابة  اىل  الق�شايا  ملفات  يردون 
وال�شغط على الأطراف وبخا�شة املتهم اأو بالأحرى املدعي عليه لأجل تنفيذ الو�شاطة)312(، 
وبذلك يقوم الو�شيط مبراقبة احرتام الأطراف لتعهداتهم املتبادلة يف عمليةالو�شاطة)313(، 
بالإت�شال الدوري بالأطراف وقد يطلب من املجني عليه �شهادة تثبت ح�شول تعوي�ص على 
نحو تام)314(، اأما اإذا كان التعوي�ص ذات طبيعة رمزية فاإن الأمر قد يتطلب عدة لقاءات 
بني اجلاين واملجني عليه للنظر فيما اأحرزته علقتهما من تقدم، اأو يف تعديل قواعد ال�شلوك 
الو�شاطة يف الوليات املتحدة الأمريكية ن�شت  اإتفاقات  اأن  لدى اجلاين)315(، ولذلك جند 
التنفيذ على جهة  الطارئة يف مرحلة  العقبات  ما يكفل حق اخل�شوم يف عر�ص مثل هذه 

الو�شاطة)316(. 
العدالة  مواءمة  القانون  م�رشوع  ن�ص  فقد  عليه  املجني  حقوق  تدعيم  جهة  ومن 
يف  عليه  املجني  حق  على  فرن�شا  يف   ،2004 ل�شنة   ،204 رقم  الإجرام  ظاهرة  لتطورات 
املطالبة يف التعوي�ص وفقًا لإجراء الدفع املقرر يف قانون املرافعات، اإل اأنه مت ا�شتبعاده 
من قبل امل�رشع لإعتبارات الر�شائية التي ت�شتند اإليه الو�شاطة لي�ص فقط يف مرحلة اللجوء 
الو�شاطة هي يف  اأن  الأ�شا�شي  ال�شبب  اأن  اأرى  واإين  تنفيذها،  واإمنا كذلك يف مرحلة  اإليها، 
الأ�شا�ص و�شاطة تعوي�شية، فاإن مل تنفذ فقدت قيمتها، علمًا باأنه جرى العمل على ت�شمني 
الأخري  اإلتزام  مقابل  عليه  املجني  بتعوي�ص  اجلاين  اإلتزام  يقرر  ن�شًا  الو�شاطة  اإتفاقيات 

بالمتناع عن مبا�رشة الدعوى املدنية. 

"الفرع الثاني"

يف حال فشل الوساطة: 

يف حال اإخفاق الو�شاطة مبعنى عدم احرتام الإلتزامات التي تعهد بها اجلانح، فاإن 
نائب اجلمهورية ي�شرتد �شلطته يف تقدير ملءمة حتريك الدعوى اجلنائية اأو عدم حتريكها، 
تنفيذ  عن  اجلاين  وتقاع�ص  التفاو�ص،  تعرث  مثل  اأ�شباب:  عدة  اىل  الو�شاطة  ف�شل  ويرجع 
اإلتزاماته، وتغيب املجني عليه يف التفاو�ص)317(، ويف هذه احلالة ي�شتطيع املجني عليه 
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بالف�شل يف  القا�شي  بالتعوي�ص، ويلتزم  للمطالبة  اأمام املحكمة اجلنائية  الإدعاء مدنيًا 
اأنه يف  الطلب معوًل يف ذلك على ما ح�شل عليه من تعوي�ص جزئي، ثار جدل حول  هذا 
حالة ف�شل الو�شاطة فاإن رفع الدعوى اجلنائية من املمكن اأن يرتتب عليه اأ�رشار باملتهم 
حيث اإن الو�شاطة ت�شكل اإعرتافًا من املتهم بارتكاب جرميته)318(، ففي الوليات املتحدة ل 
ي�شتند قرار الإتهام اأو حكم املحكمة اىل نتيجة الو�شاطة فح�شب، واإمنا يعود كذلك اىل �شلوك 
املحكمة  اىل علم  ترفع  الو�شاطة  اإجراءات  اإذا كانت  ما  اأثري  قد  فرن�شا  طرفيها)319(، ويف 
يف التقرير النهائي الذي يحرره الو�شيط، وهل ميكن اإعتباره ظرفًا م�شدداً للم�شوؤولية؟ يف 
فالن�ص  مدينتي  يف  كما  الإخفاق  اأ�شباب  فيها  ي�رشح  مذكرة  الو�شطاء  بع�ص  يحرر  الواقع 
اجلاين،  مع  ت�شدد  �شبيل جتنب  ذلك يف  الو�شطاء  من  الآخر  البع�ص  يرف�ص  بينما  وبونزو، 
ويري بع�ص اأع�شاء النيابة العامة اأن هذا الإخفاق ل يجب اأن يلحق ال�رشر باخل�شوم، ول 
اإ�شتقر الراأي  ي�شتخدم �شلحًا يف اجلل�شة كما يف مدينتي فالن�ص ووبيزا ان�شون)320(، وقد 
اأن الو�شيط يذكر ذلك يف تقديره ب�شكل جمرد دون راأيه ال�شخ�شي فيما يتعلق ب�شلوك اأطراف 
الو�شاطة اأو م�شوؤولية اأي منهما عن ف�شلهما اذا من �شاأن ذلك اأن يخل بحيادة الأفراد وثقتهم 
يف نظام الو�شاطة حلماية الأحداث باأكملها)321(، وقد ت�شمن م�رشوع القانون رقم 204، 
ل�شنة 2004 يف فرن�شا اإلزام نائب اجلمهورية بتحريك الدعوى اجلنائية عند ف�شل الو�شاطة 
ب�شبب عدم التنفيذ من اجلانني اأو عدم ظهور اأدلة جديدة، وقد جعل امل�رشع يف هذه احلالة 
اأدخله على  الذي  للتحديد  وفقًا  اىل اجلاين  يرجع  ب�شبب  التفاق  تنفيذ  وبخا�شة عند عدم 
اأن   ،2004 9 مار�ص �شنة  7 من قانون  1 اإجراءات جنائية مبقت�شى املادة   - 41 املادة 
تقرر اإتخاذ اإجراء الت�شوية اجلنائية، وعليه ما انفك امل�رشع الفرن�شي يتم�شك باأنظمة العقوبة 

الر�شائية. 

"املطلب السادس"

الوساطة حلماية األحداث يف الشريعة اإلسلمية: 

متهيد وتقسيم: 

يعرف الفقه الإ�شلمي الدعوى اجلنائية باأنها: " قول مقبول عند القا�شي اأو املحكم 
يق�شد به طلب حق قبل غريه اأو دفعه عن حق نف�شه)322( " ولذلك جند اأن الدعوى اجلنائية 
اإتخاذ  يتوقف  فل  تعاىل،  هلل  ح�شبًة  للمجتمع  حق  اخلال�شة  والتعازير  احلدود  جرائم  يف 
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الق�شا�ص  جرائم  يف  كما  اجلرمية،  من  امل�رشور  دعوى  على  فيها  اجلنائية  الإجراءات 
اإبلغ  اخلا�شة" ، وهي  " التهمة  وت�شمى دعوى  للأفراد،  التي هي حق خال�ص  والتعازير 
املجني عليه اأو من يقوم مقامه �رشعًا اإحدى اجلهات املخت�شة بوقوع اإحدى اجلرائم التي 
تقع عدوانًا على حقوقه اخلا�شة اخلال�شة اأو الغالية على حق اهلل تعاىل تو�شًل اىل معاقبة 

فاعلها)323(. 
واإننا جند اأن هناك متاثل بني نظام الو�شاطة حلماية الأحداث ونظام ال�شلح يف النظام 
اجلنائي الإ�شلمي وهذا يجعل درا�شة قواعده طبقا لقواعد الأ�شولية يف نظام ال�شلح، واإن 
كان فقهاء ال�رشيعة الإ�شلمية القراء عند درا�شة نطاق ال�شلح والو�شاطة حلماية الأحداث 
مبفهومها احلديث يحيل اىل القواعد العامة املقررة للعفو عن العقوبة من املجني عليه اأو 
اأو الو�شاطة، ويتمثل يف  وليه)324(، ومع ذلك فهناك اإختلف جوهري بني العفو وال�شلح 
كون العفو هو عمل �شادر عن الإرادة املنفردة بغري مقابل، بينما يكون ال�شلح والو�شاطة 
�شفة تعاقدية تبادلية والر�شائية ويكون املقابل فيها ركنًا اأ�شيًل)325(، وعليه فاإن نطاق 
تطبيق الو�شاطة حلماية الأحداث يختلف باختلف نوع اجلرمية من جهة )التق�شيم ال�رشعي( 
، وبنوع احلق املعتدى عليه من جهة اأخرى )التق�شيم الأ�شويل( ، وهذا يقت�شي حتديد هذا 

النطاق ومن ثم معاجلة كل نوع من هذه اجلرائم على حدة على النحو الآتي: 
الفرع الأول: الو�شاطة يف جرائم احلدود.  ▪
الفرع الثاين: الو�شاطة يف جرائم الق�شا�ص والدية.  ▪
الفرع الثالث: الو�شاطة يف جرائم التعازير.  ▪

"الفرع األول"

الوساطة يف جرائم احلدود: - 

اإن احلدود عقوبات جتب حقا هلل تعاىل، اأي اأنها متعلقة بامل�شلحة العامة، وبالتايل 
العفو  يجوز  ل  كما  ت�شديدها،  اأو  تخفي�شها  يجوز  ول  تعاىل،  هلل  حقا  العقاب  واجبة  فهي 
عنها)326(، ولذلك تخ�شع هذه اجلرائم لقاعدة عامة تتمثل يف اإ�شتثنائها من اأنظمة العفو اأو 
ال�شلح اأو الإبراء)327(، والو�شاطة اإعماًل لقوله تعاىل )تلك حدود اهلل فل تعتدوها( )328(، 
ولعل تعلق هذه العقوبات بامل�شلحة العامة هو ما جعل بع�ص الفقهاء امل�شلمني يذهب اىل 
اإنزال هذه العقوبات يرقى اإىل م�شتوى العبادة واجلهاد يف �شبيل اهلل وبالتايل  حد اإعتبار 
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على ويل الأمر بعد ثبوت احلد بالبينة والإقرار ان ل يوؤخر تنفيذ هذا احلد، واأن يكون �شديداً 
تطبيق  قابلية  مدى  ملعرفة  ولكن  فيعطله)329(،  اهلل  دين  يف  راأفة  تاأخذه  ل  اإقامته،  يف 
الو�شاطة يف احلدود يتعني علينا اأن نفرق بني حالتني: الأوىل، اذ مل يبلغ الأمر ويل الأمر _ 
احلد، وهي احلالة التي يطلق عليها الفقهاء م�شطلح )قبل الرتافع( ، والثانية، اذا بلغ الإمام 

احلد اأو كما يطلق عليه الفقهاء )بعد الرتافع()330(، 
وذلك على التف�شيل التي: 

احلالة االأوىل: اذا مل يبلغ االإمام احلد )قبل الرتافع(  ♦
وجائزاً  م�شتح�شنًا  اأمراً  يعد  احلد  على  للعفو  عليه  واملجني  اجلاين  بني  الو�شاطة  اإن 
طاملا مل ي�شل احلد اإىل ويل الأمر اأو بالأحرى مل ترفع الدعوى اإىل الق�شاء بعد، عمًل بقوله 
تعاىل {اإن تبدو خرياً اأو تخف�ه اأو تعف�ا عن �ش�ء فاإن الل كان عف�ا قديراً} )331(، 
وقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: )تعافوا احلدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب( )332(. 
وقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: )ا�شفعوا ما مل ي�شل اىل الوايل فاإذا و�شل اىل الوايل فعفا فل 

عفا اهلل عنه( )333(. 
احلالة الثانية: اذا بلغ االإمام احلد )بعد الرتافع( : -  ♦

ل جتوز الو�شاطة يف احلد اإذا بلغ ويل الأمر حتى ولو تنازل املجني عليه عن حقه اأو 
عفا عنه، فل اأثر لهذا التنازل اأو العفو يف احلد)334(، وبالتايل ل جتوز و�شاطة اأو �شلح بعد 
بلوغ الأمر للق�شاء اإعمال لقولة �شلى اهلل عليه و�شلم لأ�شامة بن زيد حينما �شفع لديه يف 
اأيها النا�ص، اإمنا هلك  اأ�شامة؟ ثم قام وخطب فقال:  " اأت�شفع يف حد من حدود اهلل يا  حد: 
الذين من قبلكم اإنهم كانوا اإذا �رشق فيهم ال�رشيف تركوه، واذا �رشق فيهم ال�شعيف اأقاموا 
عليه احلد، والذي نف�شي بيده لو �رشقت فاطمة بنت حممد لقطع حممد يدها ")335(، وقوله 
�شلى اهلل عليه و�شلم كذلك: )من حالت �شفاعته دون حد من حدود اهلل فقد �شاه اهلل يف اأمره( 
)336(، ومعنى ذلك اأنه متى دخل احلد يف حوزة الق�شاء فل يجوز للقا�شي اأن يقبل �شفاعة 

اأحداً فيه، حتى ولو كان ويل الأمر، ويتعني عليه اأن يقيم احلد على اجلاين)337(. 
وبالرغم من ذلك فقد قدر الفقهاء امل�شلمون الطبيعة اخلا�شة لبع�ص جرائم احلدود، 
والتي تنطوي على م�شا�ص بحقوق مقررة للعباد اىل جانب حقوق اهلل، اأو حقوق للمجتمع 
كجرميتي ال�رشقة والقذف، واللتني ت�شكلن اإعتداء على مال املجني عليه و�شمعته وكرامته، 
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لذلك اأجازوا فيها العفو وال�شلح والو�شاطة �شمن �رشوط معينة بينهما فيما ياأتي: 
بالن�شبة جلرمية ال�رشقة: . 1

فقد اأجمع الفقهاء على جواز العفو عن ال�رشقة، قبل الرتافع اأمام الق�شاء اأو بعد الرتافع، 
وقبل الإثبات، فاذا وقع العفو يف هذه املرحلة �شقط احلد، بل اإن هوؤلء الفقهاء ي�شتح�شنون 
ال�شفاعة لدى املجني عليه قبل الرتافع فيها اإىل الق�شاء لأنه من قبيل ال�شرت، و�شرت اجلرائم 
الت�شامح  ولأن  الف�شيلة،  ويحمي  الفاح�شة  �شيوع  دون  يحول  لأنه  الإ�شلم،  يف  م�شتح�شن 
مع اجلاين قد يوؤدي اإىل توبته وتاليف نف�شه مع املجتمع، فريجع اىل حظريته، ال اإذا كان 
ال�شارق ممن عرف عنهم الف�شاد وال�رش وتكرار ال�رشقة فهذا ل يجوز الت�شفع ل�شاحله بل يرتك 
حتى يقام عليه احلد)338(، وبالطبع فاإن تاأثري العفو يف هذه املرحلة يقت�رش على احلد فقط 
فيمنع اإقامته، اأما اجلرمية ذاتها فل يزيلها العفو بل تبقى قائمة وقابلة لأن تكون حمل 
لعقوبة تعزيزية خا�شة اإذا كان اجلاين ممن اعتاد ال�رشقة، فان تعزيره �رشورة تقت�شيها 

حماية م�شالح املجتمع)339(. 
اأما اإذا ما مت العفو وال�شلح اأو الو�شاطة بعد اإثبات اجلرمية و�شدور حكم للقا�شي، فاإن 
هذا العفو باتفاق الفقهاء ل ي�شقط احلد على اأنه واإن كان للعبد يف جرمية ال�رشقة حق اإىل 
جانب حق اهلل فاإن هذا احلق ينح�رش باملال فقط، اأما بعد ثبوت ال�رشقة واخل�شومة ي�شبح 

احلد حقا خال�شا هلل تعاىل ول ميلك اأحد اإ�شقاطه)340(. 
من  بالرغم  ال�رشقة  حد  اإ�شقاط  ميكن  ل  اأنه  اىل  احلنفية  فقهاء  ذهب  فقد  ذلك  ومع 
اإثباتها و�شدور حكم القا�شي، ولكن لي�ص بالعفو او ال�شلح، واإمنا بالتمليك عن طريق الهبة، 
اأي اأن يهب املالك اىل ال�شارق املال الذي وجب اإقامة احلد من اأجله، في�شبح ال�شارق مالكًا 
له في�شقط احلد؛ لأنه ل يجوز اأن يقطع يف عني هي ملكه، كما لو ملكها قبل املطالبة بها، 
الهبة يف  ولأن من �رشوط احلد املطالبة ومل يبق لهذه العني مطالب، وبالطبع فاإن تاأثري 
هذه احلالة يقت�رش على احلد فقط في�شقطه، اأما اجلرمية فتبقى قائمة، وميكن اأن تبقى حمًل 
للتعزير)341(، ولكن جمهور الفقهاء – وبحق – خالفوا ما انتهى اليه احلنفية فاعتربوا اأن 
الهبة التي من �شاأنها اإ�شقاط حد ال�رشقة هي تلك التي تتم قبل الرتافع والق�شاء، اأما هبة 
املال امل�رشوق ل�شارقه بعد الق�شاء وثبوت اجلرمية اأو �شدور احلكم، فل ت�شقط احلد تاأ�شي�شًا 
على ما رواه الزهري عن ابن �شفوان عن ابيه: اأنه نام يف امل�شجد، وتو�شد رداءه، فاأخذ من 
حتت راأ�شه فجاء ب�شارقه اىل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فاأمره به النبي �شلى اهلل وعليه 
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و�شلم ان يقطع، فقال �شفوان: يا ر�شول اهلل مل اأرد هذا، ردائي عليه �شدقة، فقال ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم: فهل قبل اأن تاتيني)342( فتت�شح هذه الرواية مبفهوم املخالفة عن 
اإجازة ال�شلح والو�شاطة والعفو قبل اإقامة البينة، كما روي عن ه�شام بن �شعد عن اأبي حازم 
اأن عليا ر�شي اهلل عنه �شفع يف �شارق فقيل له اأت�شفع يف �شارق؟ فقال: نعم ما مل يبلغ به 
الإمام فاإذا بلغ به الإمام فل اأعفاه اهلل اإن عفا، فتك�شف هاتان الروايتان عن جواز العفو 
وال�شلح والو�شاطة طاملا كان ذلك قبل اأن ي�شل علم ويل الأمر اأو القا�شي باجلرمية)343(. 
اإقامة اخل�شومة بعدما ا�شتنفذه  اإذا و�شل اىل القا�شي فاإن حق العبد يقف عند جمرد  اأما 
�رشعا  املقدرة  العقوبة  اإنزال  �شوى  ميلك  ل  الذي  والقا�شي  الأمر  ويل  اىل  الدعوى  برفع 

باجلاين، دون اأن يكون للمجني عليه حينئذ اأي حق يف العفو اأو ال�شلح اأو الو�شاطة. 
بالن�شبة جلرمية القذف: . 2

القذف الذي ي�شتوجب اإقامة احلد هو رمي املح�شن بالزنا اأو نفي ن�شبه، وما دون ذلك 
فهو ي�شتوجب التعزير )344(ومن املتفق عليه فقهيًا اأن جرمية القذف فيها حقان: حق هلل 
تعاىل وحق للمقذوف، ولكن الفقهاء يختلفون على اأي احلقني هو الأقوى، فاأبو حنيفة يغلب 
حق اهلل على حق العبد، ويجعل اجلرمية متعلقة بحق اهلل تعاىل وبع�ص احلنفية وال�شافعي 
واأحمد يغلبون حق العبد على حق اهلل، ويجعلون اجلرمية متعلقة بحقوق الآدميني، اأما مالك 
اأن اجلرمية تكون متعلقة  اأي  ال�شكوى،  ال�شكوى، ويغلب حق اهلل بعد  العبد قبل  فيغلب حق 

بحقوق الآدميني قبل ال�شكوى ومتعلقة بحقوق اهلل بعد ال�شكوى)345(. 
اأحد احلقني نتائجه فيما يتعلق بجواز ال�شلح والو�شاطة  وهذا الإختلف يف ترجيح 
عن هذه اجلرمية، وفقًا للإمام اأبي حنيفة فاإن العفو اأو ال�شلح اأو الو�شاطة بالطبع ل يجوز 
بعد ثبوت جرمية القذف باحلجة و�شدور احلكم، وكذلك ل يجوز العفو يف هذه اجلرمية قبل 
احلكم اإذا كان هذا العفو اأو ال�شلح اأو الو�شاطة مقابل مال، لأنه يف هذه احلالة يعترب املال 

ر�شوة يف احلدود فل جتوز)346(. 
اأما بالن�شبة للفقهاء الذين يغلبون حق العبد على حق اهلل يف جرمية القذف كال�شافعية 
اإقامة احلد،  القاذف حتى وقت  العفو عن  اأجازوا للمقذوف  واحلنابلة وبع�ص احلنفية فقد 
فاإن عفا �شقط احلد)347(، اأما بالن�شبة ملالك فاإن العفو جائز قبل ال�شكوى فقط، ويف راأي 
اآخر اأن العفو او ال�شلح او الو�شاطة جائز حتى ما قبل �شماع ال�شهود ويف راأي ثالث اإن العفو 
جائز قبل ال�شكوى وبعدها اإذا كان ق�شد املقذوف من العفو اأو ال�شلح اأو الو�شاطة اأن ي�شرت 
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على نف�شه)348(، واإنني اأويد راأي املالكية يف التفرقة بني مرحلة ما قبل رفع الدعوى وما 
بعدها، ففي الأوىل يجوز الت�شالح والو�شاطة والعفو، اأما ال�شافعية فقد اأ�شحت العقوبة حقا 
هلل يوقعها القا�شي فل يجوز الو�شاطة اأو ال�شلح اأو العفو اإبراء، واإن ذلك يتفق مع الطبيعة 
�شيوع  املجتمع من  ب�شيانة  عليها  والعقاب  وغايتها من جترميها  اجلرمية  لتلك  اخلا�شة 
الفاح�شة، وحتقيق التوازن بني حق املجتمع يف توقيع العقاب، وحق املجني عليه يف العفو 
اأو ال�شلح اأو الو�شاطة عن القاذف اإن راأى ملءمة لذلك، هذا عن جرائم احلد فماذا عن جرائم 

الق�شا�ص والدية)349(. 

"الفرع الثاني"

الوساطة يف جرائم القصاص والدية: - 

الق�شا�ص هو العقوبة الأ�شلية املقررة جلرائم الإعتداء على النف�ص اأو ما دون النف�ص، 
القتل  جرائم  فت�شمل  الأ�شخا�ص  على  الإعتداء  جرائم  الو�شعي  القانون  بفقه  ي�شمى  ما  اأو 
والإيذاء)350(، اأما الدية فهي العقوبة الأ�شلية املقررة جلرائم العتداء على النف�ص )القتل( 
التي تقع ب�شكل غري عمدي )خطاأ( )351(وقد تكون عقوبة بديلة لعقوبة الق�شا�ص ذلك يف 
احلالت التي يتعذر فيها اإنزال الق�شا�ص)352(، واإن كان بع�شهم يطلق على هذه لطائفة من 
اجلرائم تعبري جرائم الدم، وهي تعترب جمال رئي�شًا لل�شلح والو�شاطة)353(، �شواء بالن�شبة 
�شمن  والدية  الق�شا�ص  جرائم  امل�شلمون  الفقهاء  وي�شنف  الدية،  اأو  الق�شا�ص  لعقوبة 
اأهميتها  تبدو  م�شاألة  وهذه  تعاىل)354(،  اهلل  حق  على  الفرد  حق  فيها  يغلب  التي  اجلرائم 
يف اأن ال�رشيعة الإ�شلمية جتعل لإرادة املجني عليه اأو اأولياءه دوراً اأ�شا�شيًا يف منع توقيع 
جرائم  يف  عليه  املجني  قبل  من  الق�شا�ص  عن  ال�شلح  جواز  بتقريرها  )الأ�شيل(  العقاب 
عقوبة  بالطبع  الدية)355(، وهي  مقابل  وذلك  القتل  اأوليائه يف جرائم  قبل  اأو من  الإيذاء 
بديلة ر�شائية مع جواز ذلك يف اي مرحلة تكون عليها الدعوى عمًلبقوله تعاىل )ياأيها 
الذين اآمنوا كتب عليكم الق�شا�ص يف القتلى احلُر باحلر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن 
عفي له من اأخيه �شيء فاتباع باملعروف( )356( وقد رغب ر�شول اهلل –�شلى اهلل عليه و�شلم 
- يف العفو يف كل اأمر فيه ق�شا�ص حيث روى عنه - �شلى اهلل عليه و�شلم - قوله: )اإ�شفعوا 

اإىل ويق�شي اهلل على ل�شان نبيه ما �شاء( )357(. 
قتل  {ومن  القراآنية  الآية  اىل  ت�شتند  اإمنا  �شاأنها  ال�شلح يف  فاإن  للدية  بالن�شبة  اأما 
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 ،)358( ت�شدق�ا}  اأن  اإال  اأهله  اىل  م�شلمة  ودية  م�ؤمنة  رقبة  فتحرير  خطئاً  م�ؤمناً 
عقوبة  اإىل  ين�رشف  اأوليائه  اأو  عليه  املعتدى  من  والو�شاطة  ال�شلح  تاأثري  فاإن  وبالطبع 
الق�شا�ص فيحول دون اإنزالها، اأما اجلرمية التي ا�شتوجبت الق�شا�ص فل تاثري للعفو عليها، 
فتبقى قائمة وت�شبح حمًل للتعزيز من ويل الأمر)359(، حتقيقًا للزجر والردع والإ�شلح، 

وبح�شب ظروف اجلرمية واملجرم كذلك، وهي بالطبع عقوبة بديلة ر�شائية. 
ويرى بع�شهم - بحق – اأن اهلل �رشع العفو يف جرائم الق�شا�ص ل�شفاء غيظ املجني 
يف  اجلرمية  وقع  اأن  ذلك  الب�رشية،  النف�ص  يف  املتاأ�شلة  النتقام  غريزة  وا�شتئ�شال  عليه 
لذلك  اأ�شد وقعًا،  النف�ص املجني عليه  واآثرها يف  واأثرها يف املجتمع خطري،  �شديد،  الدماء 
كان ل بد من معاجلة نف�شه، وموا�شاته و�شد اأزره ومتكينه من �شلطان اإنزال العقاب باجلاين 
ما يجعلهم يح�شون بالعدل ويح�شون بت�شامن املجتمع معهم في�شفي غيظهم فيعفون عن 
–اتفق مع  اأبا حنيفة ومالكًا  واأن  اجلرمية عن عزة ومقدرة ل عن �شعف وذلة)360(، هذا 
�رشورة  ل  بينما  ال�شلح،  حالة  يف  الدية  بدفع  وقبوله  اجلاين  ر�شا  ا�شرتطا   - الراأي  هذا 
ملوافقته يف حالة العفو، لنه ل يرتب بذمة اجلاين اأي اإلتزام مايل، اأما ال�شافعي واأحمد فلم 
ي�شرتطا اإر�شاء اجلاين �شواء اأكان تنازل املجني عليه اأم اأوليائه عن الق�شا�ص مبقابل اأو 

دون مقابل)361(. 
الق�شا�ص  جرائم  يف  واجلاين  عليه  املجني  بني  الو�شاطة  اإَن  القول...  �شفوة  وعليه 

والدية اأمر جائز يف اأي مرحلة تكون عليها الدعوى حتى قبل التنفيذ. 

"الفرع الثالث"

الوساطة يف جرائم التعازير: - 

اإن التعزير هو عقوبة غري مقدرة جلرائم غري حمددة بن�ص القراآن اأو ال�شنة، كما هو احلال 
يف جرائم احلدود والق�شا�ص، واإمنا ترك اأمر حتديد هذه اجلرائم وتقدير عقوباتها ل�شلطة ويل 
الأمر وذلك بح�شب ما تقت�شيه م�شلحة املجتمع، و�شمن �شوابط حمددة تكفل ا�شتخدام هذه 
ال�شلطة خلدمة املجتمع الإ�شلمي، وحتول دون �شوابط حمددة تكفل ا�شتخدام هذه ال�شلطة 
خلدمة املجتمع الإ�شلمي، وحتول دون حتولها اىل تع�شف اأو حكم)362(، وبالطبع فاإن هذا 
ل يعني اأن ال�رشيعة الإ�شلمية تركت م�شاألة حتديد جميع اجلرائم كالربا، وخيانة الأمانة، 
العقاب املنا�شب لهذه اجلرائم، لأن هذه  الأمر �شلطة تقدير  وال�شب، والر�شوة، وتركت لويل 
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الأفعال تتناق�ص مع قيم املجتمع امل�شلم يف كل زمان ومكان، وت�شكل خطورة كبرية على 
هذه املجتمع)363(، وحتى بالن�شبة للجرائم الأخرى التي مل تن�ص عليها ال�رشيعة الإ�شلمية 
باملقا�شد  مقيدة  بل  مطلقة،  لي�شت  الأمر  ويل  �شلطة  فاإن  التعزير  نطاق  يف  تدخل  والتي 
العامة لل�رشيعة الإ�شلمية وغاياتها، والتعزير عقوبة اأ�شلية بالن�شبة للجرائم غري املحددة، 
وعقوبة بديلة للجرائم التي يتعذر اإقامة احلد اأو الق�شا�ص فيها ل�شبب ما كالعفو، اأو لعدم 
اإ�شتيفاء ال�رشوط اللزمة لإقامة احلد اأو الق�شا�ص)364(، وجرائم التعازير منها ما يقع على 
حق اهلل تعاىل، ومنها ما يقع على حق للفرد، فاإذا كانت الأوىل فاإن الأ�شل فيها عدم جواز 
العفو )365(، واإن كان يجوز لويل الأمر اأن يعفو عنها وفقًا ملقت�شيات ال�شالح العام، كما 
جتوز ال�شفاعة – الو�شاطة – فيها، ويف ذلك يقول املاوردي )اإن تفرد التعزير بحق ال�شلطنة 
وحكم التقومي ومل يتعلق بحق الآدمي جاز لويل الأمر اأن يراعي ال�شلح يف العفو اأو التعزير، 

وجاز اأن ي�شفع فيه من �شاأل العفو عن الذنب( )366(. 
ومثال ذلك جرائم منع الزكاة واقتناء اخلمر اأو بيعها، اأو التحري�ص على �رشبه، و�شهادة 
الزور، .. الخ. واإذا كانت الثاين – اأي جرائم التعازير التي تقع على حق الفرد اأو بحقوق اهلل 
تعاىل والعبد فيها اأغلب اأي تلك اجلرائم التي تقع اإعتداء على ج�شم الفرد اأو ماله فقد اأجاز 
الفقهاء للمجني عليه العفو و ال�شلح والو�شاطة يف اأي مرحلة تكون عليها الدعوى وحتى 
قبل التنفيذ �شواء مبقابل اأو دون مقابل)367(، وبذلك تعد جرائم الق�شا�ص والدية والتعازير 
اجلنائي  النظام  يف  الو�شاطة  لتطبيق  اخل�شيب  املجال  الأفراد  بحقوق  املتعلقة  �شيما  ل 
الإ�شلمي، نظراً لقابلية هذه اجلرائم للعفو عنها، وال�شفاعة فيها، وال�شلح والو�شاطة، بحيث 

اأ�شفت على هذا النظام مرونة تفتقدها، اأو بالأحرى تعدمها النظم الو�شعية)368(. 
و�شفوة القول... : اإن النظام اجلنائي الإ�شلمي اأخذ وعلى نطاق وا�شع مببداأ الر�شائية 
والعفو  وال�شلح  الو�شاطة  خلل  من  وذلك  املجتمع،  اأفراد  بني  النزاعات  لإنهاء  كاأ�شلوب 
اجلنائية  الدعوى  م�شري  حتديد  يف  بارزاً  دوراً  عليه  املجني  لإرادة  اأعطى  حيث  والدية، 
الإ�شلمي من خلل هذه  ا�شتطاع امل�رشع  الق�شا�ص، وقد  اأو  اإ�شقاط احلد  ي�شل اىل درجة 
اخلطة حتقيق اأهداف على غاية من الأهمية، فمن ناحية توؤدي هذه اخلطة ال�رشعة يف اإنهاء 
ومن  واخلا�ص،  العام  بنوعية  الردع  يحقق  الأفراد، مما  تن�شاأ بني  التي  اجلنائية  النزعات 
ناحية اأخرى فاإن الإهتمام الذي توليه هذه اخلطة مبا اأ�شاب املجني عليه من اأ�رشار نف�شية 
ومادية جراء اجلرمية، واإعطاء اإرادته الدور الأكرب يف حتديد م�شري الدعوى اجلنائية ذلك 
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الدور الذي ي�شل اىل درجة اإ�شقاط احلد اأو الق�شا�ص، ومتكينة من اإقامة احلد اأو الق�شا�ص، 
وت�شجيعه بنف�ص الوقت على الت�شالح يوؤدي اىل �شفاء غيظ املجني عليه، وا�شتئ�شال نوازع 
الإنتقام لديه، وهذا يوؤدي بدوره اىل تعزير الروابط الإجتماعية والق�شاء على بذور التناق�ص 

والحقاد. 

"املطلب السابع"

تقييم نظام الوساطة حلماية األحداث: - 

متهيد وتقسيم: 

اإنه قدمي قدم  اإن نظام الو�شاطة ب�شفة عامة لي�ص جديداً على ال�شاحة القانونية، بل 
اإليها الإن�شان حلل منازعاته، وكتب  الإن�شان ذاته، فقد كان من اأول الو�شائل التي تو�شل 
الفقه املتعلقة بتاريخ القانون خري �شاهد على ذلك، ومل يعزف الإن�شان عن هذه الو�شيلة يف 
ف�ص منازعاته اإل بعد ظهور الدولة)369(، اإل اأن نظام الو�شاطة حلماية الأحداث وكاأي نظام 

له معار�شوه، بيد اأن اأن�شاره اأكرث، وذلك على التف�شيل التي: 
الفرع الأول: الإنتقادات املوجهة لنظام الو�شاطة حلماية الأحداث.  ▪
الفرع الثاين: مزايا نظام الو�شاطة حلماية الأحداث.  ▪

"الفرع األول"

اإلنتقادات املوجهة لنظام الوساطة حلماية األحداث: - 

ي�شتند املنتقدون لهذا النظام اإىل حجج كثرية مبنزلة خماوف وتتبلور يف الآتي: 
اإن امل�رشع مل يحدد اجلرائم التي يطبق ب�شاأنها نظام الو�شاطة اأو ال�شابط الذي يتبع . 1

يف حتديدها، ومع ذلك بالنظر للتطبيقات التي متت يت�شح اأن جمال تطبيق نظام الو�شاطة 
اإقت�رش على جرائم الإعتداء على الأموال، وبع�ص جرائم الإعتداء على الأ�شخا�ص، وب�شفة 
اأعترب عدم و�شع �شابط لتحديد اجلرائم التي ميكن  خا�شة جرائم الأ�رشة، واإن كان الفقه 
تطبيق نظام الو�شاطة ب�شاأنها مثرياً للأ�شف، ولكن ميكن و�شع معيار حمدد للجرائم، وبذلك 

تنتهي الإ�شكالية بالرغم من اأهميتها. 
وهي . 2 اجلنائية،  للإجراءات  التقليدية  ال�شمانات  مع  يتعار�ص  الو�شاطة  نظام  اإن 
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الو�شاطة،  باإجراء  املتهم  من  ال�شادرة  املوافقة  مو�شوعية  يف  ي�شك  حيث  الرباءة  قرينة 
وكذلك مبداأ تنا�شب الإجراء، والذي قد يتعار�ص مع طبيعة العمل الإجرامي الطفيف، ومبداأ 
امل�شاواة يف معاملة املجرمني، حيث اأن ال�شابط يف الإختيار وتطبيق النظام لي�ص مبوحد 
ولي�ص بدقيق، ويخ�شى الفقه اأن قبول املهم للو�شاطة قد كون مبنيًا على اأ�شا�ص من اخلوف 
من حتريك الدعوى اجلنائية، و�شنكون حقيقة اأمام نوع من عقود الإذعان مع اإيجاد نوع 
من التفاو�ص يف امل�شائل اجلنائية)370(. واأن الو�شاطة حلماية الأحداث تع�شف باحلقوق 
وال�شمانات املقررة للمتهم يف الدعوى اجلنائية ل �شيما حق الدفاع وهذا القول غري �شحيح 
على اإطلقه، فاجلانح ميلك قبول اإجراء الو�شاطة اأو رف�شه وفقًا للم�شلحة، فاإذا كان واثقًا 
من براءته رف�ص اإجراء الو�شاطة حتى يتمكن من اإثباتها عن طريق الدعوى اجلنائية، اأما اإذا 
كان قد اقرتف اجلرمية فاإن م�شلحته يف اإجراء الو�شاطة حيث ي�شل اىل الإتفاق عن طريق 
الذي حلقه من  ال�رشر  اأو غري املبا�رش مع املجني عليه، لتعوي�شه عن  التفاو�ص املبا�رش 
جراء فعلته، اأما اإهدار حق الدفاع فاإنه قول مردود عليه، لأن الو�شيط يبلغ الطرفني بحقهم 
يف توكيل حمام يت�شعني به يف اإجراءات الو�شاطة، واأنها خا�شعة لرقابة النيابة العامة يف 

اإطار �شيا�شة الدعوى اجلنائية)371(. 
اإن الو�شاطة حلماية الأحداث متثل افتئاتًا على ال�شلطة الق�شائية، واإن الو�شاطة تعد . 3

�شكًل من خ�شخ�شة الدعوى اجلنائية، وهي بهذا ال�شكل قد تتطاول على الوظيفة الق�شائية 
واإن  قانونًا،  موؤهلني  غري  النزاع  حلل  جدد  اأطراف  بدخول  ت�شمح  اأنها  اإذ  احلكم،  لق�شاة 
الف�شل بني  مبداأ  الد�شتورية خلروجها على  �شبهة عدم  الأحداث يحيطها  الو�شاطة حلماية 
ال�شلطات واخت�شا�ص ال�شلطة الق�شائية وحدها دون غريها بتوقيع العقوبة)372(، اإن هذا 
القول تنق�شه الدقة ذلك اأن الو�شاطة حلماية الأحداث جتري حتت اإ�رشاف املوؤ�ش�شة الق�شائية 
�شواء النيابة العامة اأو رئي�ص املحكمة، فهي التي تر�شل ملفات الق�شايا التي ترى معاجلتها 
مبعرفة الو�شطاء، وعلى �شوء التقدير يكون ت�رشف املوؤ�ش�شة الق�شائية، وله مطلق احلرية 
ومن  موؤهلون  فهم  املقارنة  القوانني  معظم  يف  الو�شطاء  اأما  عدمه،  من  التقرير  قبول  يف 
والقانونية، مع تقدمي دورات  العلمية  املكانة  اأ�شحاب  اأو  �شابقني  اأن يكون ق�شاة  اجلائز 

تدريبية لتاأهيلهم لهذه املهمة. 
مدة . 4 ت�شتغرق  لأنها  نظراً  النزاع،  اأمد  لإطالة  و�شيلة  الأحداث  الو�شاطة حلماية  اإن 

لي�شت بالق�شرية للو�شول اىل اإتفاق بني اأطراف النزاع، ثم يخول امل�رشع بعذ ذلك للموؤ�ش�شة 
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ي�شدق  ل  فاإنه  جانب  يف  �شدق  اإن  القول  هذا  فاإن  النزاع،  هذا  تقديرها  �شلطة  الق�شائية 
اإذا كان  يف الآخر، فرقابة املوؤ�ش�شة الق�شائية على مثل هذا الإتفاق �رشورية، فتقدير ما 
املجني عليه ح�شل على التعوي�ص العادل، واإن اجلاين قد مت تاأهيله للتعاي�ص الإجتماعي 
هو املعيار. اأنه ومما ل �شك فيه يوجد تداخل ت�رشيعي يف جمال تطبيق هذا النظام من حيث 

حمل اجلرائم حمل التطبيق مع نظام الأمر اجلنائي ونظام الت�شوية اجلنائية. 

"الفرع الثاني"

مزايا نظام الوساطة حلماية األحداث: - 

لقد اجته الفقه يف جميع النظم املقارنة اىل تاأييد نظام الو�شاطة حلماية الأحداث، ملا 
يوفره من مزايا وفوائده باإعتباره و�شيلة لإنهاء املنازعات اجلنائية، وميكن اإجمالها يف 

الآتي: 
اإن الو�شاطة �شورة من العدالة التي تقوم على التفاو�ص للو�شول لتعوي�ص عادل . 1

يف �شوء ال�رشر املرتتب على اجلرمية وم�شوؤولية اجلاين مع الرغبة يف تخفيف رد الفعل 
اجلنائي، ولذلك اأعاد نظام الو�شاطة للمجني عليه دوره يف حتقيق العدالة اجلنائية، حيث 
اأن  اأثبتت  والتجربة  عليه)373(،  املجني  ي�شاحمه  اأن  فر�شة  للمتهم  مينح  باملوافقة  اإنه 
املجني عليه بعد الو�شاطة يكون اأقل حقداً على مرتكب اجلرمية، وينتهي الإ�شطراب الناجم 

عنها، الأمر الذي يوؤدي اىل اإعادة التاآلف الإجتماعي)374(. 
الإ�شهام يف علج اأزمة العدالة اجلنائية والتخفيف عن كاهل الق�شاء، اإذ مبوجب . 2

هذا النظام تتخل�ص اأجهزة التحقيق واحلكم من اأعداد �شخمة من الق�شايا اجلنائية الب�شيطة 
اأو قليلة الأهمية التي تثقل كاهلها، وتتفرغ من ثم للق�شايا املهمة التي تتطلب وقتًا وجهداً 
كبريين)375(، وهي بل �شك جديرة وفعالة و�رشيعة بدل الإنتظار �شهوراً عديدة اأو �شنوات 

للح�شول على حكم ق�شائي)376(. 
الدعوى اجلنائية فح�شب، واإمنا تعد . 3 الأحداث لي�ص بديًل عن  الو�شاطة حلماية  اإن 

اأثبتت ف�شلها يف مواجهة  بديًل لتطبيق العقوبات ال�شالبة للحرية والعقوبات البديلة التي 
العنف  ملواجهة  املقررة  الوحيدة  ال�شورة  هو  العنف  يعد  ومل  الب�شيط،  الإجرام  ظاهرة 
الإجرامي)377(، ولذلك متتد الو�شاطة لت�شهم يف م�شاعدة املوؤ�ش�شات العقابية يف النهو�ص 
اأثقل كاهلها واأعجزها عن القيام بدورها  من عرثتها الناجتة عن زيادة عدد النزلء، مما 
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الإ�شلحي والتهذيبي)378(. 
احلرية . 4 على  اإعتداء  ت�شكل  ول  اجلنائية  املنازعات  ر�شائية حلل  و�شيلة  الو�شاطة 

عن  عوجلت  التي  اجلرمية  ت�شجيل  لعدم  نظراً  الإدانة،  و�شمة  اجلاين  جتنب  واإمنا  الفردية، 
نابع من  لأنه  تنفيذه غالبًا دون �شعوبات،  يتم  ال�شوابق، ولأن احلل  طريقها يف �شحيفة 

ر�شا الطرفني)379(. 
احللول  منظومة  يف  يدخل  اإجراء  الأحداث  حلماية  الو�شاطة  اأن  اإذن:  القول  وجممل 
الر�شائية للمنازعات يف قانون الإجراءات اجلزائية، نظراً ملا يتمتع به من نظام قانوين 
جنائي يجعله مميزاً عن غريه من الإجراءات التوفيقية التي داأبنا عليها يف حل املنازعات 

اجلنائية، اأو حتى املنازعات املدنية)380(. 

" املطلب الثامن"

" الوساطة حلماية األحداث يف النظم القانونية املقارنة "

متهيد وتقسيم: 

الت�شاحلية  العدالة  انظمة  انت�شار  اثرها يف  الدول  بع�ص  لتجارب  كانت  انه  �شك  بل 
)الو�شاطة( ، فعلي �شبيل املثال جند انه يف عام 1970 قام معهد التوفيق وحل املنازعات 
حملية  برامج  لتطوير  مركز  يف  متطوعًا   )53( بت�شغيل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
للتوفيق بني اخل�شوم وحل الق�شايا خارج نظام العدالة اجلزائية، وقد ا�شتقبل املركز خلل 
احلالت  عدد  لرتفع  املراكز  هذه  مثل  انت�رشت  ما  و�رشعان  حالة،   )1600( الول  العام 
النطلقة  كانت  كندا  ويف   .1983 عام  يف  ق�شية   )33000( اإىل  فيها  الف�شل  مت  التي 
و�شط  )الو�شاطة(  الت�شاحلية  العدالة  تطبيق  بداأ  حيُث   1974 عام  يوكون  مقاطعة  يف 
ال�شكان الأ�شليني Aboriginal ثم نقلت التجربة اإىل مقاطعة اأونتاريو عام 1976، باإن�شاء 
مقاطعات  من  كل  يف  الت�شاحلية  للعدالة  مراكز  اإن�شاء  ذلك  وتبع   ،VORP برامج  وتطوير 
فكتوريا وبرت�ص كولومبيا، عام 1978. ويف بريطانيا كانت البداية لتجربة نظام العدالة 
غري  اأك�شرت،  اأحداث  وحماكم  ديغون  م�رشوع  باإطلق   1990 عام  )الو�شاطة(  الت�شاحلية 
الت�شاحلية  العدالة  خلدمات  نيوهام  مركز  باإن�شاء   1996 عام  يف  كان  الفعلي  التطبيق 
)الو�شاطة( Newham Community Mediation Service. ويف اأملانيا ظهر نظام العدالة 
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الت�شاحلية )الو�شاطة( عام 1992، يف �شياق تطبيق عقوبات الغرامة والتعوي�ص التي بداأت 
ال�شجون، وجد الجتاه  تفاديًا لزدحام  لل�شجن  بديلة  تطبقها املحاكم اجلزائية كعقوبات 
يف  التو�شع  على  �شجع  مما  املتنازعة  الأطراف  لدى  قبوًل  املالية  العقوبات  يف  التوفيقي 
– مب�شئية  )381( و�شنتناول يف هذا املطلب   . )الو�شاطة(  الت�شاحلية  العدالة  تطوير برامج 
اهلل تعاىل - عر�شبع�ص �شور العدالة الت�شاحلية )الو�شاطة( يف الأنظمة القانونية املقارنة 
�شواء الجنبية او العربية، و�شيكون – مب�شيئة اهلل تعاىل – تركيزنا علي منوذج الو�شاطة 
حلماية الأحداث لتبني امل�رشع الفل�شطيني لهذا النموذج من العدالة الت�شاحلية )الو�شاطة( 
نظام  باأن  العتبار  بعني  الخذ  مع   ،2014 ل�شنة  اجلانحني  الحداث  قانون  م�رشوع  يف 

الو�شاطة يطبق �شواء علي البالغني او الحداث و�شيكون ذلك فى فرعني علي النحو التايل: 

"الفرع االول"

الوساطة حلماية األحداث يف الدول العربية

تق�شيم: 
�شنتناول مب�شيئة اهلل - �شور الو�شاطة حلماية الأحداث للحداث كاأحد انظمة العدالة 
الت�شاحلية يف بع�ص الدول العربية يف كل من الردن، وتون�ص، واملغرب، واجلزائر، وذلك 

يف اربعة بنودعلي الوجة التايل: 
اأوالً: نظام ال��شاطة يف االأردن:  ♦

لقد خطت اململكة الأردنية الها�شمية خطوة جيدة نحو تبني نظام العدالة الت�شاحلية 
للأحداث وذلك بتبني نظام الو�شاطة او الت�شوية اجلزائية، وذلك وفقا للمادتني )13 و 14( 
عدد  6371 من  ال�شفحة  على  املن�شور  اجلديد   2014 ل�شنة   32 رقم  الأحداث  قانون  من 
اجلريدة الر�شمية رقم 5310 بتاريخ 2/ 11/ 2014م. حيث جاءت ن�ص املادة )13( من 

القانون اجلديد علي الوجة التايل: " 
تتوىل �رشطة الأحداث ت�شوية النزاعات يف املخالفات واجلنح التي ل تزيد عقوبتها  -

اأطراف النزاع على الت�شوية وذلك يف اجلرائم التي يتوقف النظر فيها  عن �شنتني مبوافقة 
على �شكوى املت�رشر. 

اإذا مل تتم الت�شوية املن�شو�ص عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة تتوىل املحكمة  -
املخت�شة ت�شوية النزاع وفق اأحكام هذا القانون. 
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لقا�شي ت�شوية النزاع اأن يجري الت�شوية بنف�شه اأو اإحالتها اىل اأي جهة اأو اأي �شخ�ص  -
م�شهود له باإ�شلح ذات البني يعتمدها الوزير وفقًا لنظام ي�شدر لهذه الغاية. "

كما جاء يف ن�ص املادة )14( من ذات القانون اأنه:
من  - فيها  مت  مبا  اأو  بها  الإحتجاج  يجوز  ول  �رشية  النزاع  ت�شوية  اإجراءات  تعترب 

تنازلت من اأطراف النزاع اأمام اأي حمكمة اأو اأي جهة كانت. 
ل يجوز توقيف احلدث اأثناء مرحلة الت�شوية.  -
التي  - اجلهة  من  الطلب  الت�شوية  اإجراء  مراحل  من  مرحلة  اأي  ويف  النزاع  لأطراف 

ت�شوية  قا�شي  خلل  من  ذلك  يتم  اأن  على  املخت�شة  املحكمة  اإىل  النزاع  اإحالة  تتولها 
النزاع. "

وبذلك يلحظ اأن امل�رشع الأردين ووفقًا للقانون اجلديد اأخذ مبا يلي من اأ�ش�ص لنظام 
الو�شاطة او الت�شوية اجلزائية كما يلي: 

تبني نظام الو�شاطة اأو الت�شوية اجلزائية وذلك يف مواد املخالفات واجلنح التي ل . 1
تزيد عقوبتها عن �شنتني. 

يجب موافقة جميع الأطراف النزع من احلدث اأو وليه، واملت�رشر من اجلرمية اإذا . 2
كان هناك مت�رشروذلك يف اجلرائم التي يتوقف النظر فيها على �شكوى املت�رشر، وبالطبع 

موافقة ال�رشطة اأو املحكمة علي اإجراء الت�شوية. 
الو�شاطة . 3 اأو  الت�شوية  عر�ص  الق�شية  نظر  عند  املحكمة  اأو  الأحداث  �رشطة  تتوىل 

بنف�شه اأو اإحالتها اإىل و�شيط معتمد من قبل وزير ال�شوؤون الإجتماعية اأو جهة معرتف بها. 
ل يجوز توقيف احلدث اأثناء مرحلة الت�شوية. . 4
تكون اإجراءات الت�شوية �رشية. . 5
اأمام املحكمة . 6 الت�شوية  اأثناء  اإعرتافات  اأو  ل يجوز الإحتجاج مبا مت من تنازلت 

حني ف�شل الت�شوية. 
هناك قا�شي خا�ص للت�شوية النزاع. . 7

ولكن يلحظ اأن امل�رشع الأردين مل ين�ص �رشاحة على اإعرتاف احلدث حتى يتم اللجوء 
اىل اإجراء الت�شوية ويا حبذا لو فعل ذلك �رشاحة. 
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ثانياً: يف ت�ن�س: ♦
تعترب تون�ص من اأوائل الدول العربي التي اأخذت بنظام الو�شاطة حلماية الأحداث يف 
ق�شايا الأحداث، فاأخذت بنظام الو�شاطة وذلك يف الباب الثالث املعنون "بالو�شاطة" من 
قانون جملة الطفل ال�شادر بالقانون عدد 92 ل�شنة 1995 املوؤرخ يف 9/ 11/ 1995م 
وذلك يف الف�شول )113 و 114 و 115 و 116 و 117( منه والتي جاءت ن�شها كالآتي: 

الف�شل 113:  -
وبني  قانونُا  ميثله  ومن  اجلانح  الطفل  بني  �شلح  اإبرام  اىل  ترمي  الألية  الو�شاطة 
املت�رشر اأو من ينوبه اأو ورثته وتهدف اىل اإيقاف مفعول التتبعات اجلزائية اأو املحاكمة 

اأو التنفيذ. 
الف�شل 114: -

اإنتهاء  اإىل تاريخ  الفعلة  اإقرتاف  بداية من تاريخ  الو�شاطة يف كل وقت  اإجراء  ميكن 
تنفيذ القرار امل�شلط على الطفل �شواء كان عقابًا جزائيًا اأو و�شيلة وقائية. 

الف�شل 115: -
ل يجوز اإجراء الو�شاطة اإذا اإرتكب الطفل جناية. 

الف�شل 116: -
يرفع مطلب الو�شاطة من قبل الطفل اجلانح اأو من ينوبه اإىل مندوب حماية الطفولة 
الذي ي�شعى اىل اإبرام �شلح بني الأطراف املعنية يدونه يف كتب مم�شى ويرفعه اإىل اجلهة 
الق�شائية املخت�شة التي تعتمده وتك�شبه ال�شبغة التنفيذية ما مل يكن خمًل بالنظام العام 
اأو الأخلق احلميدة، ويجوز لقا�شي الأطفال مراجعة كتب ال�شلح مراعاة مل�شلحة الطفل 

الف�شلى. 
الف�شل 117: -

ل يخ�شع كتب ال�شلح ملعلوم الت�شجيل اأو التانرب. "
ويلحظ على نظام الو�شاطة حلماية الأحداث للأحداث يف النظام القانوين التون�شي 

الأ�ش�ص والقواعد التالية: 
يجب موافقة جميع اأطراف الدعوى من احلدث اأو من ميثله واملت�رشر. . 1
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اأن الإجراء الو�شاطة يتم منذ وقوع اجلرمية حتى نهاية تنفيذ العقوبة اأو التدبري. . 2
يرتتب على جناح الو�شاطة اإنهاء الدعوى اجلزائية بحق احلدث. . 3
اإن الو�شاطة تطبق يف املخالفات واجلنح دون اجلنايات. . 4
ل ي�شجل ك�شابقة يف العود اأو يف �شحيفة ال�شوابق. . 5
يتوىل مندوب حماية الطفولة اإجراء الو�شاطة. . 6
املخت�شة . 7 اجلهة  اىل  ويرفع  الأطراف  من  موقع  كتاب  يف  الو�شاطة  نتائج  يدون 

لإعتماده. 
يجوز لقا�شي الأطفال مراجعة كتاب امل�شاحلة ملراعاة امل�شلحة الطفل الف�شلى . 8

ويجوز له رف�شه اإذا كان خمًل بالنظام العام والإداب العامة. 
ويلحظ اأن نظام الو�شاطة يف تون�ص مل ين�ص اي�شا على اإعرتاف احلدث اجلانح، وما 

م�شري من مت من اإجراءت يف حالة عدم جناح الو�شاطة. 
ثالثاً: يف املغرب: ♦

ياأخذ امل�رشع املغربي بنظام الت�شالح الزجري �شواء يف ق�شايا البالغني اأو الأحداث 
اجلانحني حيث جند وفقًا للمادة 461 من قانون امل�شطرة اجلنائية اجلديد ل�شنة 2015، 
والواردة يف الكتاب الثالث: القواعد اخلا�شة بالأحداث حيث جاء يف عجز املادة املذكورة 
امل�شت�شار  اأو  الأحداث  قا�شي  اىل  جرمية  يرتكب  الذي  احلدث  العامة  النيابة  "حتيل  اأنه: 

املكلف بالأحداث. 
اإذا وجد مع احلدث م�شاهمون اأو م�شاركون ر�شداء، وجب ف�شل ق�شيتهم عن الق�شية 
املتعلقة باحلدث، وتكون النيابة العامة ملفًا خا�شًا للحدث حتيله اىل قا�شي الأحداث اأو 

اىل امل�شت�شار املكلف بالأحداث. 
ميكن للنيابة العامة يف حالة اإرتكاب جنحة، اإذا وافق احلدث ووليه القانوين وكذلك 
هذا  من   41 املادة  يف  عليها  املن�شو�ص  ال�شلح  م�شطرة  تطبيق  اجلرمي،  الفعل  �شحية 

القانون. 
يف  نهائي  حكم  �شدور  وقبل  العمومية  الدعوى  اإقامة  بعد  تلتم�ص  اأن  كذلك  ميكنها 
اأو تنازل املت�رشر،  ال�شكاية  العمومية يف حالة �شحب  الدعوى  اإيقاف �شري  الق�شية  جوهر 
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عنا�رش  اإذا ظهرت  العامة،  النيابة  من  بطلب  العمومية  الدعوى  النظر يف  موا�شلة  وميكن 
جديدة مت�ص الدعوى العمومية مامل تكن قد �شقطت بالتقادم اأو ب�شبب اأخر. "

التعديل على قانون امل�شطرة اجلنائية اجلديد  اأدخل امل�رشع املغربي مبوجب  وبذلك 
نظام  اجلنائية  امل�شطرة  من   )41( املادة  يف   ،2015 اأكتوبر/   /3 ظهري،   22  -  1 رقم 
الت�شالح الزجري، وذلك لعدة اأهداف، منها اأنه يكون من دواعي اإ�شتتباب الأمن والطماأنينة 
باملجتمع، وحتقيق ت�شالح بني طريف اخل�شومة املبا�رشين، وهو ما يوؤدي اإىل جرب ال�رشر، 
والق�شاء على الفنت والإ�شطرابات واحلد من النزاعات الإنتقامية لدى ال�شحايا )382( وقد 
قيد هذا التدبري يف جرائم حمددة على �شبيل احل�رش تت�شم بكونها غري خطرة يعاقب عليها 
ب�شنتني حب�شًا اأو اأقل اأو بغرامة مالية ل يتجاوز حدها الأق�شى 5000 درهم)383(، وبذلك 
ب�شيطة  الإجراء يف جرائم  هذا  نظائره يف ح�رش  تتفق مع  املغربي  امل�رشع  اأن خطة  جند 
اجلنائية �رشوريًا،  امل�شطرة  قانون  41 من  املادة  التعديل مبوجب  )384( وذلك كان هذا 

حيث اإن املقت�شيات القانونية التي توجب اأو جتيز اإعتماد امل�شطرة للت�شالح كثرية �شواء 
تعلق بالأمر بقوانني ال�شكل اأو بقوانني املو�شوع بدء بالقوانني اجلزائية وغريها )385( ومما 
هو جدير ذكره اأن امل�رشع املغربي اإ�شتعار قواعد مواد الت�شالح يف املادة 41 من امل�شطرة 
 99  - 515 القانون رقم  الفرن�شي مبوجب  الإجراءات اجلزائية  41 من قانون  من املادة 
ال�شادر، يف 23/ يونيو/ 1999، يف املادة 41 من اإجراءات فرن�شي الفقرة 5 منه، حيث 
اأو م�شادقة  ب�شاأنها،  العامة  النيابة  و�شلطة  الت�شالح،  الإختياري مل�شطرة  الطابع  اإ�شتعار 
املحكمة يف النهاية على مقرر الت�شالح باإ�شتثناء ما ن�ص عليه امل�رشع الفرن�شي من منح 
طرف اأجنبي مبا�رشة م�شطرة الت�شالح، وهو ما مل تاأخذ به املادة 41 م�شطرة مغربي)386(. 
وبذلك جند اأن املادة 41 من قانون امل�شطرة اجلنائية اجلديد اأكدت على دور النيابة 
لل�شلح  الإلزامي  ولي�ص  الإختياري،  والطابع  الت�شالح،  م�شطرة  على  الإ�رشاف  يف  العامة 
وجعله من اإخت�شا�ص النيابة العامة، وبذلك فاإنه من حقه اإقرتاح الت�شالح وميكن للم�شتكي 
الأطراف  موافقة  وبعد  للمتهم طلبه  العامة وميكن  النيابة  الت�شالح من  املت�رشر طلب  اأو 
اأو من  الإبتدائية  الت�شالح اىل رئي�ص املحكمة  العامة( حم�رش  )النيابة  امللك  يحيل وكيل 
ينوب عنه للت�شديق عليه بح�شور الأطراف بغرفة امل�شورة مبقت�شى اأمر ق�شائي ل يقبل اأي 
طعن، ويلزم ح�شور الأطراف اأمام املحكمة للت�شديق على قرار الت�شالح )مقابل الت�شالح( 
الت�شالح بعد م�شادقة عليه  ال�شهر على تنفيذ مقرر  العامة مهمة  اأ�شندت للنيابة  ، وكذلك 
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بغرفة امل�شورة، ويرتتب عليه وقف الدعوى وفقًا ل�رشيح املادة 41 من ق. م. ج. وهو ما 
التقادم  الت�شالح مامل يطل  الدعوى ومتابعتها برغم مقرر  العامة بتحريك  للنيابة  ي�شمح 

امل�شقط للجرمية مو�شوع املقرر ال�شادر. )387(
ويلحظ على نظام الت�شالح الزجري يف الت�رشيع املغربي للأحداث ما يلي: - 

يطبق يف جرائم اجلنح واملخالفات دون اجلنايات. . 1
موافقة كافة اأطراف النزاع على الت�شالح. . 2
يتم العر�ص الت�شالح من قبل النيابة العامة، واإذا اأحيلت الق�شية للمحكمة وقبل . 3

عن  املت�رشر  تنازل  اأو  ال�شكوى  عن  التنازل  حالة  يف  اجلزائية  الدعوى  اإيقاف  يتم  احلكم 
الدعوى. 

يطبق اأحكام املادة )41( من قانون امل�شطرة اجلنائية كما اأ�شلفنا اأعله. . 4
رابعاً: ال��شاطة يف اجلزائر:  ♦

تعترب اجلزائر من اأوائل الدول التي �شادقت على الإتفاقية الدولية حلقوق الطفل يف 
اأربعة  م�شت  تف�شريية  بت�رشيحات   461  /92 رقم  املر�شوم  1992م مبوجب   /12  /19
مواد، كما اأنه ويف �شبتمرب 2006 �شادقت اجلزائر على الربوتوكولني الأختيارين لإتفاقية 
حقوق الطفل، وبتاريخ 15/ 7/ 2015م اأ�شدر امل�رشع اجلزائري قانونه اجلديد املتعلق 
بحماية الطفل مبوجب القانون رقم 15 - 12 موؤرخ يف 28 رم�شان عام 1436 املوافق 
2015 م وما يعنينا يف هذا القانون تبنى امل�رشع اجلزائري لنظام الو�شاطة   /12  /15
 115 املادة  110 �ص  املواد  القانون من  الثالث من  الف�شل  اجلزائية للحداث وذلك يف 

والتي جاءت ن�شو�شها على النحو التايل:
"املادة 110: ميكن اإجراء الو�شاطة يف كل وقت من تاريخ اإرتكاب الطفل للمخالفة  ▪

اأو اجلنحة وقبل حتريك الدعوى العمومية ل ميكن اإجراء الو�شاطة يف اجلنايات، اإن اللجوء 
اىل الو�شاطة يوقف تقادم الدعوى العمومية اإبتداء من تاريخ اإ�شدار وكيل اجلمهورية ملقرر 

اإجراء الو�شاطة. 
اأحد  ▪ بذلك  يكلف  اأو  بنف�شه  الو�شاطة  باإجراء  اجلمهورية  وكيل  يقوم   :111 املادة 

م�شاعديه اأو اأحد �شباط ال�رشطة الق�شائية تتم الو�شاطة بطلب من الطفل اأو ممثله ال�رشعي اأو 
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حماميه اأو تلقائيا ً من قبل وكيل اجلمهورية، اإذا قرر وكيل اجلمهورية اللجوء اىل الو�شاطة 
ي�شتدعي الطفل وممثله ال�رشعي وال�شحية اأو ذوي حقوقها وي�شتطلع راأي كل منهم. 

املادة 112: يحرر اإتفاق الو�شاطة يف حم�رش يوقعه الو�شيط وبقية الأطراف وت�شلم  ▪
ن�شخه منه اىل كل طرف، اإذا متت الو�شاطة من قبل �شابط ال�رشطة الق�شائية، فاإنه يتعني 

عليه اأن يرفع حم�رش الو�شاطة اىل وكيل اجلمهورية لإعتماده بالتاأ�شري عليه. 
املادة 113: يعترب حم�رش الو�شاطة الذي يت�شمن تقدمي تعوي�ص لل�شحية اأو ذوي  ▪

املدنية  الإجراءات  قانون  لأحكام  طبقًا  التنفيذية  بال�شيغة  وميهر  تنفيذيًا  �شنداً  حقوقها 
والإدارية. 

الطفل، حتت �شمان ممثله  ▪ الو�شاطة تعهد  اأن يت�شمن حم�رش  114: ميكن  املادة 
ال�رشعي بتنفيذ اإلتزام واحد اأو اأكرث من الإلتزامات الأتية يف الأجل املحدد يف الإتفاق: 

اإجراء مراقبة طبية اأو اخل�شوع لعلج.  -
متابعة الدرا�شة اأو تكوين متخ�ش�ص.  -
عدم الإت�شال باأي �شخ�ص قد ي�شهل عودة الطفل للإجرام.  -
ي�شهر وكيل اجلمهورية على مراقبة تنفيذ الطفل هذه الإلتزامات.  -
عدم  ▪ حالة  يف  اجلزائية،  املتابعة  ينهي  الو�شاطة  حم�رش  تنفيذ  اإن   :115 املادة 

يبادر وكيل اجلمهورية مبتابعة  الإتفاق  املحدد يف  الأجل  الو�شاطة يف  الإلتزامات  تنفيذ 
الطفل. "

ويلحظ على نظام الو�شاطة حلماية الأحداثفي النظام القانوين اجلزائري ما يلي: - 
اأن الو�شاطة تتم من تلقاء ذات وكيل اجلمهورية )وكيل النيابة العامة( اأو بطلب من . 1

احلدث اأو ممثله ال�رشعي اأو حماميه وذلك قبل حتريك الدعوى اجلزائية. 
�شباط . 2 اأحد  اأو  م�شاعديه  اأحد  اأو  نف�شه  اجلمهورية  نائب  طريق  عن  الو�شاطة  تتم 

ال�رشطة الق�شائية. 
الو�شاطة جائزة فقط يف اجلنح واملخالفات دون اجلنايات. . 3
اأن اإجراء الو�شاطة يقطع التقادم. . 4
اأن متت الو�شاطة عن طريق ال�رشطة الق�شائية يجب اأن تعر�ص على النيابة العامة. . 5
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يف حالة جناح الو�شاطة يتم جتهيز حم�رش موقع من جميع الأطراف وحيث تنفيذ . 6
الو�شاطة يتم حفظ الدعوى، اأما يف حالة ف�شل الو�شاطة اأو عدم تنفيذ الو�شاطة يتم حتريك 

الدعوى من قبل نائب اجلمهورية. 
يتابع وكيل اجلمهورية تنفيذ بنود اإتفاق الو�شاطة. . 7
يكون اإتفاق الو�شاطة تعهد احلدث اجلانح حتت �شمان ممثله ال�رشعي بتنفيذ اإلتزام . 8

واحد اأو اأكرث من الإلتزامات الأتية يف الأجل املحدد يف الإتفاق: - 
تعوي�ص املجنى عليه.  -
اإجراء مراقبة طبية اأو اخل�شوع لعلج.  -
متابعة الدرا�شة اأو تكوين متخ�ش�ص.  -
عدم الإت�شال باأي �شخ�ص قد ي�شهل عودة الطفل للإجرام.  -

و�شفوة القول، ح�شنا فعل امل�رشع العربي بتبني نظام الو�شاطة حلماية الأحداث يف 
ق�شايا الأحداث اجلانحني ومراعاة مل�شلحة الطفل العربي الف�شلي وان�شجاما مع املعايري 

الدولية. 

"الفرع الثاني"
الوساطة حلماية األحداث يف الدول األجنبية

�شنتناول نظام الو�شاطة فى الدول الجنبية �شواء تلك الدول التي تتبع النظام الجنلو 
اأمريكى اأو النظام اللتيني يف كل من: فرن�شا، وبلجيكا، وفلندا، واجنلرتا، والوليات املتحدة 

المريكية، واملانيا، وكندا، وذلك يف �شبعة بنود وذلك على الوجة التايل: 
اأوالً: نظام ال��شاطة يف فرن�شا: ♦

ياأخذ النظام القانوين الفرن�شى باأنظمة العدالة الت�شاحلية؛ وبخا�شة بنظام الو�شاطة 
1992 يف  الت�شاحلية عام  للعدالة  الأوىل  التجربة  اأجريت  باأنه يف فرن�شا  اجلزائية، علما 
الأحداث.  اأو  للبالغني  �شواء  اجلزائية  الو�شاطة  نظام  فرن�شا  يف  يطبق  حيث  ليون.  منطقة 
و�شوف ن�شتعر�ص بع�ص �شور للو�شاطة يف فرن�شا، بال�شافة اإىل ا�شتعرا�ص بع�ص جتارب 

الو�شاطة يف بع�ص املدن الفرن�شية. 
الو�شاطة اجلزائية للأحداث: . 1

الر�شوم  1 من   /12 الو�شاطة اىل املادة  اأما بالن�شبة للأحداث اجلانحني ت�شتند تلك 
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رقم 174 - 45 ال�شادر، يف 2 فرباير �شنة 1945، حيث يعر�ص نائب اجلمهورية وق�شاة 
التحقيق واحلكم على القا�رش الإجراء التاأهيلي بالرغم من اأن اجلرمية مل حتدث �رشراً للغري، 
ولذلك فاإن هذا النظام هو اإجراء تاأهيلي وتعوي�شي دون اأن يكون بالفعل ت�شالح بني اجلاين 
واملتهم القا�رش، وهو �شالح يف كل مراحل الدعوى اجلزائية ول يوؤدي اىل اإنق�شاء الدعوى 
قبول  برغم  �شريها  توا�شل  التي  الدعوى  ملف  يف  اإثباته  جمرد  عند  اأثره  فيقف  اجلزائية 

القا�رش ملا عر�شه عليه نائب اجلمهورية من تدابري )388(. 
الو�شاطة ال�رشطية: . 2

الب�شيط  وال�شغب  امل�شاجرة  ق�شايا  باأن  والدرا�شات،  التحقيقات  خلل  من  يت�شح 
واملنازعات العائلية، حتى ولو كانت مقرتنة باإيذاء، فاإن ال�رشطة الفرن�شية متيل اإىل ترجيح 
احلل الت�شاحلي حيث ت�شتخدم ال�رشطة األية دفرت الأحوال حلفظ الق�شية بعد اإعتذار اجلاين 
اجلاين  اإتفاقيات بني  ال�رشطة  تعقد  وبذلك  التكرار  بعدم  وتعهده  عليه  املجني  تعوي�ص  او 
واملجني عليه مبنية على الر�شائية وبذلك ت�شتمل هذه الإتفاقيات اخلفية على اأمثلة موؤثرة 
للر�شائية وهكذا ي�شل رجل ال�رشطة عن طريق دفرت الأحوال اىل ت�شوية عدد من املنازعات 
النيابة  اأع�شاء  اإنتاب  للو�شاطة،  ال�رشطة  لرجال  العملية  املمار�شات  لهذه  ونتيجة   .)389(

ق�شاة  اإىل  حتولوا  وقد  ال�رشطة،  لرجال  لروؤيتهم  الإ�شمئزاز  من  حالة  باري�ص  يف  العامة 
اأ�شدر،  وبذلك  الدعوى  لهذه  اخلفية  الإدارة  عن  بالتوقف  طالبوهم  ولذا  اجلزائية،  للدعوى 
نيابة باري�ص عام 1978 توجيهات بذلك واأر�شلت اىل خمتلف اأق�شام �رشطة باري�ص وكان 
رد فعل رجال ال�رشطة على هذه التوجيهات اأن تبنت ال�رشطة ملدة زمنية وجيزة اإ�شرتاتيجية 
النائب العام،  اإىل  حديثة وقد متثلت هذه ال�شرتاتيجية يف نقل كل الق�شايا وبدون متييز 
بهدف اإثقال كاهل نيابة باري�ص بامللفات وبعد يومني فقط فعندما توارى وكلء النيابة 
خلف امللف فقد كان اإلزامًا عليهم اأن يطالبوا رجال ال�رشطة باأن يكونوا على قدر من التعقل 
اإحالتها وهكذا دعمت الية الت�شالح التي تبا�رشها ال�رشطة،  واأن ينتقوا الق�شايا التي يتم 
ال�رشطة  اأ�شفت  ال�رشاع  هذا  تاريخ  نهاية  ويف  احلياة  قيد  على  البقاء  للر�شائية  وكتب 

الباري�شية طابع ال�رشعية على ممار�شتها اخلفية لأ�شلوب الو�شاطة. )390(
الو�شاطة التعلمية:. 3

اإجراء  وهو  1945م،  �شنة  ال�شادر،  املر�شوم  من   12  /1 املادة  عليها  ن�شت  حيث 
ي�شتهدف تاأهيل القا�رش، وهو ما ل يتحقق بطبيعة احلال اإل بعد تعوي�ص املجني عليه عما 
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اأو قا�شي  اأمام املحكمة،  اإجراء متاح  اأ�شابه من �رشر، وبذلك تكون طابعا ً تربويا ً وهو 
لي�شت  التعلمية  فالو�شاطة  لهم،  املتاحة  اخليارات  اأحد  وهما  العامة،  النيابة  اأو  التحقيق 

و�شاطة جنائية باملعنى الدقيق. 
ثانيا: نظام ال��شاطة يف كندا: -  ♦

حيث يطبق يف كندا نظام الو�شاطة اجلزائية �شواء للبالغني اأو الأحداث، وتعد كندا اأوىل 
الدول التي اإجتهت �شطر النظم اجلزائية غري التقليدية يف حل املنازعات، كما اأنها من اأوىل 
الرعاية والإهتمام  التي تتجه نحو مزيد من  ال�شيا�شة اجلزائية اجلديدة  التي طبقت  الدول 
�شاأن  يف  وا�شعة  بتجربة  كندا  مرت  حيث   )391( حمايتها  و�شائل  و  عليه  املجني  بحقوق 
باأن  ال�رشطة  يلزم  القانون  كان  واإذا   .)392( التقليدية  اجلزائية  النظم  عن  التحويل  برامج 
الإطلق  الإجرائية ل تطبق على  القاعدة  اأن هذه  اإل  اإليها  النيابة باأي جرمية تبلغ  تخطر 
ب�شفة حرفية، حيث تنهي ال�رشطة عددا كبرياُ من املنازعات عن طريق اآلية الو�شاطة )393( 
باحلل  الأطراف  جميع  ر�شا  وب�رشط  الإجتماعي  الو�شط  يف  املوجودة  اجلرائم  وبخا�شة 
الر�شائي والذي ظهرت الو�شاطة لأول مرة يف مدينة ك�شرت يف ولية اوناريو، �شنة 1974 
)394( حيث �شهدت املدينة م�رشوعا للو�شاطة بني املجني عليه واجلاين، وكان قد اإقرتحه 

املراقبة، وقد حددت  اإدارة  املراقبة وبا�رشته جلنة مركزية تتكون من ممثلي  اأحد �شباط 
هذه اللجنة اأهداف امل�رشوع، واأهمها اجلمع بني املجني عليه واجلاين، ويف حماولة للتوفيق 
التو�شل  يف  املعاونة  على  قادر  ثالث  طرف  وتو�شط  اأ�شله،  اإىل  ال�شيء  اإعادة  مع  بينهما 
اىل اإجراء الت�شالح بني اأطراف النزاع وكانت و�شيلة امل�رشوع هي التفاو�ص لذلك لزم اأن 
فقررت  م�شجعة  العملية  التجارب  وكانت  واجلاين  عليه  املجني  بني  مواجهة  هناك  تكون 
اللجنة املركزية للم�رشوع اأن تطلب منحه من احلكومة التي وافقت على امل�رشوع، وقد دخل 
النظام دور التجربة الفعلية يف خريف �شنة 1975 وحتى يونيه �شنة 1976، وكانت معظم 
الق�شايا التي عر�شت على امل�رشوع تنح�رش يف جرائم ب�شيطة، كامل�رشقات قليلة الأهمية اأو 
اإتلف متعمد اأو تعدي، اأو تزوير، اأو حيازة ب�شائع م�رشوقة، كما اأن للأفراد حرية يف اإجراء 
ت�شوية النزاع وذلك دون جرب اأو اإكراه )395(، وهذا يتم بالطبع قبل اأن تعر�ص الق�شية على 
�شلطة احلكم، ويف �شوء هذه التجربة تبنى امل�رشع الكندي �شيا�شة جزائية جديدة يف حل 
املنازعات الب�شيطة والتي ل متثل خطورة على املجتمع، موؤداها �رشورة اإحتواء املجتمع 
للم�شاكل باأن تقوم اجلماعات والأفراد مبعاجلة امل�شاكل، بعيداً عن ال�رشطة، ودون تدخل 
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املحكمة لذلك يتعني على رجال ال�رشطة اأن يعر�شوا النزاع على الأ�رشة، اأو املجتمع قبل اأن 
ت�شري يف الإجراءات الق�شائية، واإذا ما و�شلت هذه املنازعات للنيابة فعليها قبل اأن ت�رشع 
يف اإحالة النزاع اإىل املحكمة اأن تعر�ص النزاع على جهات الو�شاطة، ون�شتطيع اأن نقول – 
بحق - : اإن ال�شيا�شة اجلزائية يف كندا تتجه نحو التحول عن عدالة عقابية، اىل تطبيق هذا 
النموذج للو�شاطة ل يقت�رش على املنازعات اجلزائية)396( واإمنا ي�شمل كذلك اأنواعًا اأخرى 

من النزاعات مثل تلك املتعلقة بقانون الأ�رشة)397(. 
و�شفوة القول: اإن نظام الو�شاطة اجلزائية يف النظام الق�شائي الكندي يتم حتت رقابة 
النيابة العامة التي حتيله على برامج للو�شاطة حلل النزاع، وهي من اأوائل الدول التي طبقت 

هذا النظام. 
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" املبحث الثالث "

تطبيق اجراء الوساطة يف فلسطني

وفق قانون محاية األحداث رقم 4 لسنة 2016. 

متهيد وتقسيم: 

ن�س قان�ن حماية االحداث الطبق يف فل�شطني على نظام ال��شاطة ملا فيها من 
حماية اجتاه االحداث وفق االتي: 
الن�ص القانوين ذات العلقة: - 

" 2016 ب�شاأن حماية الحداث: -  املادة )23( من قرار بقانون رقم 4 ل�شنة 
على نيابة الأحداث من تلقاء نف�شها وقبل حتريك الدعوى اجلزائية عر�ص الو�شاطة . 1

متويل  اأو  احلدث  مبوافقة  وذلك  واحلدث،  عليه  املجني  بني  واملخالفات  اجلنح  جرائم  يف 
اأمره واملجني عليه اإذا بدا لنيابة الأحداث اأن من �شاأن هذا الإجراء اإ�شلح ال�رشر احلا�شل 
باملجني عليه، اأو اإنهاء ال�شطراب الذي اأحدثته اجلرمية، اأو الإ�شهام يف تاأهيل فاعله، ولها 
يف �شبيل ذلك ال�شتعانة ب�رشطة الأحداث اأو مبر�شد حماية الطفولة اأو اأحد الو�شطاء، �رشيطة 

اعرتاف احلدث بالواقعة املن�شوبة اإليه.
للحدث اأو متويل اأمره اأو حماميه طلب اإجراء الو�شاطة وفقًا لأحكام هذه املادة. . 2
يف حالة جناح الو�شاطة يتم حترير حم�رش بذلك، موقع من جميع الأطراف وت�شلم . 3

ن�شخة منه لكل طرف، ويت�شمن اتفاق الو�شاطة تعهد احلدث حتت �شمان متويل اأمره بتنفيذ 
التزام اأو اأكرث من اللتزامات املحددة يف حم�رش التفاق كاإ�شلح ال�رشر احلا�شل للمجني 
عليه اأو اإجراء مراقبة طبية اأو اخل�شوع لعلج اأو حتى عدم الت�شال مع اأي �شخ�ص اأو منعه 
من ارتياد اأماكن حمددة قد ت�شهل عودة احلدث للإجرام، اأو التفاق على اإيقاع اإحدى التدابري 
الواردة يف هذا القرار بقانون التي تتنا�شب مع تاأهيله ما عدا تدبري الإيداع، وذلك يف الأجل 
اأن ل تزيد تلك املدة عن )3( �شنوات، وتتوىل �رشطة الأحداث  املحدد يف التفاق، �رشيطة 

ومر�شد حماية الطفولة العمل على تنفيذ بنود اتفاق الو�شاطة حتت اإ�رشاف نيابة الأحداث.
على . 4 لذلك  اأثر  ول  اجلزائية،  الدعوى  انق�شاء  الو�شاطة  اتفاق  تنفيذ  على  يرتتب 
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حقوق املت�رشر من اجلرمية يف رفع دعوى مدنية اأمام املحكمة املخت�شة، ويف حال عدم 
تنفيذ بنود الو�شاطة، يتم ال�شري يف اإجراءات الدعوى اجلزائية مع الأخذ بعني العتبار ما مت 
تنفيذه من قبل احلدث، ول يعتد باعرتاف احلدث اأثناء اإجراء الو�شاطة بعد اإحالته للمحكمة 

املخت�شة.
يعترب اإجراء الو�شاطة قاطعًا للتقادم، ويراعى يف اإجرائها ال�رشعة املمكنة. ". 5

ان للو�شاطة اجلزائية يف فل�شطني اآلية قاأنونية ر�شائية حلل النزاع بني اأطرافه اأو من 
ينوب عنهم قاأنونًا من خلل الإجراءات املن�شو�ص عليها، اأو بديل لإجراءات املحاكمة يقوم 
من خلل �شخ�ص حمايد اأو اثناأن اأو اكرث بحل النزاع والتو�شل اىل حل يقبله جميع الطراف 
اإتفاقية و�شاطة واللتزام بها، قوامها هو مراعاة م�شلحة احلدث الف�شلى  من خلل ابرام 
عندما نرى باأن طبيعة اجلرائم املرتكبة - القابلة للو�شاطة - لي�شت بذات اخلطورة التي 
تتوفر يف باقي اجلرائم، وقد ي�شمو بها حق املجني عليه على حق املجتمع ويف ذلك – اأي�شًا 
- تغليب مل�شلحة احلدث والذي له دور يف قابلية اأنهاء النزاع عن طريق الو�شاطة، الو�شاطة 
تختلف عن التنازل عن ال�شكوى، اذ اأن الو�شاطة تت�شمن وجود اإتفاقات وتعهدات وتنازلت 
اإجراءات و�رشوط وقيود  تاأتي �شمن  املعنوي، وهي  اأو  املادي  ال�رشر  الطراف جلرب  بني 
و�شعها امل�رشع يف قانون الحداث، تلها حمددات كال�رشية وعدم الحتجاج بها م�شتقبًل، 
يف حني اأن التنازل عن ال�شكوى مفهوم اأخر ل يتخلله اإجراءات مثبته وميكن الحتجاج به 
م�شتقبًل، ول يثبت اأي حمتوى له اإل اأنه ي�شرتط اأن تكون �شمن احلالت امل�شموح بها يف 

القاأنون. 

الوساطة يف التشريع الفلسطيين: 

الو�شاطة  يف حالة وجود حدث اقرتف جرمية من نوع جنحة او خمالفة يتم عر�ص 
الدعوي  حتريك  قبل  نف�شها  تلقاء  من  العامة  النيابة  قبل  من  عليه  واملجني  احلدث  بني 
جمع  بعد  الو�شاطة،  اجراء  يطلبوا  ان  حماميه  او  وليه  او  للحدث  يحق  وكذلك  اجلزائية، 
املعلومات املطلوبة من قبل ال�رشطة عن طريق تعبئة البيانات اللزمة واإ�شتكمال التحليل 
الأحداث  نيابة  التحقيقات، وتلتزم  ا�شتيفاء  املطلوبة ول مينع ذلك من  الوثائق  واإ�شتيفاء 
الو�شاطة يف اجلنح واملخالفات  الو�شاطة على الطرفني من تلقاء نف�شها وتعر�ص  بعر�ص 
اأمره او حماميه واملجني عليه، ولها  اأو متويل  بني املجني عليه واحلدث مبوافقة احلدث 
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 - الو�شاطة  لإمتام  الو�شطاء  اأحد  اأو  الحداث  �رشطة  او  الطفولة  حماية  مبر�شد  الإ�شتعانة 
الو�شطاء من وجهاء البلدة اأو ممن لهم مكانتهم يف املجتمع لإمتام الو�شاطة - طاملا اأن 
اإ�شطراب  وتزيل  احلا�شل  ال�رشر  ت�شلح  اأن  �شاأنها  من  الو�شاطة  اأن  اإرتاأت  الحداث  نيابة 
واإ�شلح  تاأهيل  �شاأنها  من  الطرفني  بني  الو�شاطة  اإجراء  اأن  اأو  احلدث،  فعل  ب�شبب  حدث 
احلدث، ولدي عر�ص الو�شاطة على الطرفني قد تنجح اأول تنجح، ويف حال جناح الو�شاطة 
يتم اإتخاذ املقت�شى القانوين، ويف حال متت تقوم بتحرير حم�رش بذلك موقع من اجلميع 

وي�شلم ن�شخة منه للجميع. 
و يف حال جنحت الو�شاطة بني الطرفني يتم حترير حم�رش موقع من جميع الأطراف 
يت�شمن تعهد احلدث حتت �شمان متويل اأمره بتنفيذ التزام اأو اأكرث من الإلتزامات املحددة 
يف املح�رش كاإ�شلح ال�رشر احلا�شل اأو اإجراء مراقبة طبية اأو اخل�شوع لعلج اأو حتى عدم 
الإت�شال مع اأي �شخ�ص اأو منعه من اإرتياد اأماكن حمددة اأو اأي تدبري اأخر يتنا�شب مع تاأهيل 

احلدث دون تدبريالإيداع. 
الحداث لإمتام امل�شاحلة ويراقب  لنيابة  العون  الطفولة بتقدمي  يقوم مر�شد حماية 
ويرفعها  املتابعة  تقارير  ويعد  العامة  النيابة  ا�رشاف  حتت  امل�شاحلة  بنود  تنفيذ  على 

للنيابة العامة املخت�شة بالأحداث. 
جميع  من  املوقع  الو�شاطة  اإتفاق  بنود  تنفيذ  على  العمل  مهمة  املر�شد  يتوىل  حيث 
الأطراف والذي يق�شي بقيام احلدث باإلتزام من �شاأنه اأن يجرب ال�رشر الذي حلق باملجنى 
عليه، ويجب ال تزيد مدة تنفيذ التفاق عن 3 �شنوات، وبذلك يلتزم املر�شد باإعداد تقارير 
للنيابة تو�شح مدى الإلتزام الأطراف بتنفيذ بنود الإتفاق، ويعد املر�شد منوذج تقرير متابعة 
معباأ ومقدم لنيابة الأحداث طوال مدة الإتفاق، و بناء على تقارير املتابعة التي يرفعها 
البنود يرتتب على ذلك  املر�شد يت�شح مدى الإلتزام بالإتفاق ويف حال مت الإلتزام بكافة 
اإنق�شاء الدعوى اجلزائية بقرار من النيابة العامة، ول يعتد بها ك�شابقة يف العود ول ت�شجل 
يف ال�شجل اجلنائي )�شحيفة احلالة اجلنائية( ، وهذا دون اأن يوؤثر ذلك على حق املت�رشر 
يف رفع الدعوى احلق املدين اأمام املحكمةاملدنية املخت�شة، اما يف حال عدم تنفيذ احلدث 
بنود الو�شاطة يتم ال�شري يف الدعوى اجلزائية مع مراعاة اجلزء الذي نفذه احلدث، ول يعتد 
اأثناء اجراء الو�شاطة، والن�ص ين�ص �رشاحة على عدم العتداد باعرتاف  باعرتاف احلدث 
احلدث اثناء حماكمة احلدث يف حال عدم جناح الو�شاطة اأو عدم تنفيذ بنود اتفاق الو�شاطة 

والذى مت اثناء الو�شاطة ويف ذلك م�شلحة ف�شلى للطفل اجلانح. 
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ر�شم ت��شيحي لعملية ال��شاطة

و�ش�ف نتناول مب�شيئة الل تعاىل هذا املطلب يف اأربعة مطالب وذلك على النح� 
التايل: 
املطلب الأول: امل�شطلحات املتعلقة بعدالة الأحداث.  ▪
املطلب الثاين: املبادئ العامة يف تطبيق وتف�شري اأحكام قانون حماية الأحداث.  ▪
املطلب الثالث: اإجراءات الو�شاطة.  ▪
املطلب الرابع: مناذج عملية لعملية الو�شاطة.  ▪
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"املطلب األول"

املصطلحات املتعلقة بعدالة األحداث

التقليدية، تركز على معاقبة اجلاين وملحقته فقط دون  العدالة اجلنائية  اأن  وحيث 
اأخذ الإعتبارات املتعلقة باملجتمع وال�شحية، بالإ�شافة اإىل عدم حتقيق العدالة التقليدية 
مفهوم الردع ب�شقيه - العام واخلا�ص - الأمر الذي اأ�شبحت معه احلاجة ملحة اإىل الأخذ 
باأ�شاليب واآليات جديدة عند التعامل مع الأحداث، ومن �شمن تلك الآليات "العدالة اجلنائية 
الإ�شلحية للأحداث" مما يجعلنا كجهات اخت�شا�ص تعمل على اإنفاذ وتنفيذ قانون عدالة 
الأحداث من و�شع الطر القانونية امل�شرية يف اإمتام الو�شاطة املن�شو�ص عليها يف قانون 

عدالة الأحداث. 
والإتفاقيات  ال�شلة  ذات  والقوانني  النافذ  الأحداث  عدالة  قانون  ملا ورد يف  �شنداً  و 
واملعاهدات الدولية املعنية بالأحداث يلزمنا و�شع تعاريف كبع�ص امل�شطلحات واملفاهيم 

املتعلقة بعدالة الأحداث: - 
الإن�شان من حلظة ولدته حتى . 1 هو  والنف�شي،  الإجتماعي  املفهوم  احلدث: �شمن 

التام  الر�شد املتمثلة يف الإدراك  يتم ن�شوجه الإجتماعي والنف�شي وتتكامل لديه عنا�رش 
اأي معرفة الإن�شان لطبيعة و�شفه وعمله والقدرة على تكييف �شلوكه وت�رشفاته، طبقًا ملا 
يحيط به من ظروف ومتطلبات الواقع الإجتماعي، وح�شب التعريف القانوين هو: الذي اأمت 
ال�شن التي حددها القانون للملحقة اجلزائية ومل يتجاوز ال�شن التي حددها لبلوغ الر�شد، 

لذا يكون احلدث من �شن 12 حتى 18 . 
مع . 2 املتوافق  غري  ال�شلوك  مظاهر  يف  احلدث  اإنحراف  يتمثل  والإنحراف:  اجلنوح 

ال�شلوك الإجتماعي ال�شوي، اأي ما ي�شمى بالإنحراف احلاد )اجلنائي( ، اأما اإذا كان الإنحراف 
ي�شكل مظهر من مظاهر ال�شلوك ال�شيئ، فاإنه ي�شمى جنوح. 

مراحل احلداثة: هي ادوار احلياة التي مير بها احلدث، وتنح�رش يف دورين هما، . 3
ما  وفق  اجلزائية  امللحقة  بعد  ما  احلدث  ودور  اجلزائية  امللحقة  �شن  قبل  الطفولة  دور 
اأي طفل يحال لل�شلطات املخت�شة  ن�ص عليه القانون وهم الأطفال يف نزاع مع القانون، 
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للإ�شتباه بانتهاكه للقانون اأو م�شاركته يف �شلوك غري �شوي اأو لإحتمال تورطه يف جرم ما. 
الوطنية، . 4 الت�رشيعات  تتناولها  التي  الإجراءات  هي  للأحداث:  اجلنائية  العدالة 

وي�شمل ذلك الأعراف واملعايري والآليات واملوؤ�ش�شات املعنية بالأحداث اجلانحني، اأي هي 
كل اإجراء قانوين يتم مبواجهة احلدث يف حالة اإحالته اإىل اجلهات املخت�شة لإتهامه بجرم 

ما، وهذا ما يطلق عليه اجلوانب التقليدية للعدالة اجلنائية اخلا�شة بالأحداث. 
اإىل جعل احلدث اجلانح . 5 التي تهدف  الإجراءات والآليات  الإ�شلحية: هي  العدالة 

الطرق  اإيجاد  اإىل  تهدف  والتي  اإليه،  امل�شند  اجلرم  �شببه  الذي  ال�رشر  اإ�شلح  م�شوؤوًل عن 
التي ميكن من خللها للحدث اأن يتعامل مع م�شاعر الذنب بطريقة اإيجابية، كما تهدف اإىل 
التعامل مع ال�شحية واملجتمع بهدف اإ�رشاكهم يف حل النزاع، اأي هي العدالة التي تركز على 
اإعادة وتاأهيل ودمج احلدث اجلانح باملجتمع جمدداً، وتتعامل مع ال�شحية اأي�شًا من حيث 

تعوي�شه عن ال�رشر الذي حلق به وتعوي�ص املجتمع الذي حلق به نف�ص ال�رشر. 
اللقاءات الإ�شلحية: هي اللقاءات التي يجتمع فيها ال�شحايا واملعتدون وغريهم . 6

ممن لهم علقة مبا�رشة باملو�شوع، من اأجل التحدث حول اجلرمية وال�رشر الذي ت�شببت 
به وكيفية اإ�شلحه. 

الذي . 7 اللقاء  وهي  املت�رشر  عليه  واملجني  )احلدث(  ال�شحية  بني  تتم  الو�شاطة: 
ي�شف به املجني عليه ما وقع عليه من اإعتداء واإثارة عليه، ويف ذات ال�شياق ي�شف احلدث 
وي�رشح ما قاموا به من اأفعال وال�شبب وراء ذلك ويجيب على اأية اأ�شئلة، بوجود و�شيط بني 
الطرفني من اأهل اخلربة والخت�شا�ص وبالتايل اإمتام التوافق الت�شاحلي بينهما من خلل 

املوافقة والر�شا للطرفني وفق الأ�شول املقرة قانونًا. 
اأجهزة العدالة اجلنائية و/ اأو فريق الو�شاطة: هي الأجهزة الر�شمية التي تتعامل . 8

واأخ�شائي  �شلوك  اجهزة �رشطية ومراقب  اجلرم من  ارتكاب  اجلانح منذ حلظة  مع احلدث 
امر  ومتويل  وحمام  وقا�شي  ق�شائي  وحمقق  �رشعي  وطبيب  نف�شي  واإخ�شائي  اإجتماعي 
بربامج  يتعلق  فيما  الإطار  هذا  �شمن  املدين  املجتمع  منظمات  اإدخال  وميكن  احلدث، 
التحويل وامل�شاعدة القانونية وتنفيذ برامج التدابري البديلة للعقوبات ال�شالبة للحرية اأو اأي 

�شخ�ص من املجتمع املدين. 
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"املطلب الثاني"

املبادئ العامة يف تطبيق وتفسري أحكام قانون محاية األحداث: 

متهيد: 

يحكم تطبيق قانون حماية الأحداث رقم 4 ل�شنة 2016 مبادئ اأ�شا�شية يتوجب على 
كل جهة متعاملة بق�شية احلدث اجلانح مراعاتها ل�شمان تطبيق القانون بال�شيغة املثلى 
التي حتقق الغاية املن�شودة من القانون وهي اإ�شلح احلدث وتاأهيله و�شمان عدم تكراره 

للجرمية واإعادة اإدماجه يف جمتمعه واأ�رشته وميكن تلخي�ص هذه املبادئ مبا يلي: 
اأوال: مراعاة امل�شلحة الف�شلى للحدث:  ♦

يتمتع هذا املبداأ باأهمية خا�شة كونه يعترب الفل�شفة العامة الأهم فيما يتعلق بالطفل 
يف خلف مع القانون، ويت�شدر املبادئ التي ن�شت عليها اتفاقية حقوق الطفل. وقد ورد 
الن�ص عليه يف املادة الثالثة حيث ت�شمنت الفقرة )1( منه على اأنه: " يف جميع الإجراءات 
التي تتعلق بالأطفال، �شواء قامت بها موؤ�ش�شات الرعاية الإجتماعية اأو اخلا�شة اأو املحاكم 

اأو ال�شلطات الإدارية اأو الهيئات الت�رشيعية، يوىل الإعتبار الأول مل�شالح الطفل الف�شلى". 
عند  الأحداث  بق�شاء  العاملني  يقع على عاتق  التفاقية،  به  ما جاءت  اإىل  وا�شتناداً 
اتخاذ قرارات توؤثر يف م�شاكل واحتياجات الأطفال، واجب النظر اإىل م�شاحلهم على اأنها 
األ ت�شبح اعتبارات  اأهميتها، ينبغي  الدولة، على  اأو  الوالدين  الأكرث اهمية، بينما م�شالح 

طاغية على ح�شاب م�شلحة الطفل. 
ولتفعيل مبداأ امل�شلحة الف�شلى للطفل، ل بد من التحقق من الظروف وال�رشوط التي 
اإىل حتقيق هذه امل�شلحة، وهي: ظروف مناء منا�شبة للطفل،  اأو مراعاتها  يوؤدي توفريها 

والظروف ال�شحية املنا�شبة، وا�شتمرارية وثبات الظروف امللئمة، وتوفري الأمان للطفل. 
النظام  مراحل  جميع  الأعتباريف  بعني  الف�شلى  الطفل  م�شلحة  اأخذ  من  بد  ل  كما 
الق�شائي التي مير بها، واتخاذ الإجراءات و الأحكام التي تتما�شى مع الطفل، بح�شب حالته 
اإعادة  قبيل  من  هي  وجزاء،  قمع  من  للعدالة،  التقليدية  الأهداف  على  وتغليبها  وظروف 

التاأهيل والعدالة الإ�شلحية لدى التعامل مع الأطفال اجلانحني. 
املو�شوعية  للحقوق  املحورية  الأ�ش�ص  اأحد  للطفل  الف�شلى  امل�شلحة  مبداأ  وي�شكل 
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املكفولة بالإتفاقية، فهو مبثابة �شمانة لإعطاء احلقوق املو�شوعية ال�شيغة الأكرث ملئمة 
ينبغي  القرار  اإتخاذ  عملية  فاإن  اأي طفل  قد مي�ص  قرار  فيها  يتخذ  كل حالة  ففي   ، للطفل 
اأن تاأخذ باحل�شبان الآثار املحتملة اأو املمكنة للقرار على الطفل اإيجابية كانت اأم �شلبية، 
لأطراف  املختلفة  امل�شالح  تقييم  و  وزن  يف  الأول  العتبار  الآثار  هذه  تعطى  اأن  ويجب 

الدعوى، مع الأخذ بعني الأعتبار اأن الطفل كائن اأن�شاين متطور. 
مراعاتها  ووجوب  للحدث،  الف�شلى  امل�شلحة  مبداأ  على  �رشاحًة  القانون  ن�ص  وقد 
املتعاملة  اجلهات  كافة  على  يوجب  مما   ،  )2 )املادة  بحقه  املتخذة  الإجراءات  كافة  يف 
مع احلدث اإيلء م�شلحة الطفل اأولوية واأف�شلية يف جميع الأحوال والظروف، واإعطاءه اأو 
ي�شع  مل  القانون  اأن  من  الرغم  وعلى  عنها.  والتعبري  م�شلحته  تقدير  يف  احلق  ميثله  من 
معايري وا�شحة لتحديد ما هو املق�شود مب�شلحة الطفل الف�شلى اإل اننا ن�شتطيع القول: اأن 
م�شلحة الطفل تتحقق ب�شمان بقائه ومنائه وتطوره وكل ما يعرت�ص حتقيق هذا الهدف 
ل ي�شب حتمًا يف م�شلحته. وقد ن�ص القانون على وجوب مراعاة م�شلحة احلدث الف�شلى، 
وحمايته، واإ�شلحه، وتاأهيله، ورعايته عند تطبيق اأحكام القانون، واأوجب على املحكمة اأن 
تراعي هذا املبداأ عند ا�شدار قراراتها فاإلزمها باأن تراعي م�شلحة احلدث الف�شلى بناًء على 
تقرير مراقب ال�شلوك والبينات املقدمة يف الق�شية مبا يف ذلك احرتام حقوق احلدث و�شبل 
اإ�شلحه واإدماجه يف املجتمع. والعمل على اأَلن ل توؤثر اأي تدابري اأو اإجراءات على التحاق 
احلدث بالدرا�شة، واأوجب على جميع اجلهات املعنية اتخاذ الإجراءات اللزمة ل�شمان ذلك، 
اإل اإذا ترتب على ذلك خطر على حياة احلدث. كما اأوجب على املحكمة اأن تعقد جل�شاتها يف 
اأيام العطل الأ�شبوعية والر�شمية والفرتات امل�شائية اإذا اقت�شت م�شلحة احلدث ذلك، خلفًا 
العطل  اأيام  تقديرية يف عقد جل�شاتها يف  �شلطة  للمحكمة  الذي كان يرتك  ال�شابق  للن�ص 

الأ�شبوعية والر�شمية والفرتات امل�شائية و يف هذا التعديل مراعاة اأكرب مل�شلحة احلدث. 
ثانياً: مراعاة اأحكام اأتفاقية حق�ق الطفل وامل�اثيق الدولية املتعلقة بحق�ق  ♦

االإن�شان: 
تعد هذه اتفاقية حقوق الطفل الإطار القانوين العاملي الذي يهدف اإىل توفري حماية 
ل�شمان  املنا�شبة  الإجراءات  واتخاذ  بها،  يعي�شون  التي  الظروف  كانت  مهما  للأطفال، 
والروحي  واخللقي،  والعقلي،  اجل�شمي،  ال�شعيد  على  وطبيعي،  �شحي  ب�شكل  تنميتهم 
اإعلء قيمة  اإطار من احرتام احلرية والكرامة من خلل  اأي متييز، ويف  والجتماعي دون 
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مبداأ امل�شلحة الف�شلى للطفل يف كافة الإجراءات التي تتخذ بحقه ولأجله، وهي تلزم الدول 
امل�شادقة عليها باإدخال اإ�شلحات على قوانينها متكنها من التقيد بهذه احلقوق، و حتدد 
التفاقية توجيهات معينة لكيفية معاملة الطفل الذي يخالف القانون كما ت�شكل اأداة مفيدة 
ل�شيا�شة  الرائدة  املبادئ  الطفل  اتفاقية حقوق  اأقرت  الأحداث. حيث  اأجهزة ق�شاء  لتطوير 
�شاملة لق�شاء الأحداث، ففي اإدارة ق�شاء الأحداث يتعني اتباع املبادئ العامة الواردة يف 
املواد 2 - 3 - 6 - 12 من اتفاقية حقوق الطفل، اإ�شافًة اإىل املبادئ الأ�شا�شية لق�شاء 

الأحداث املن�شو�ص عليها يف املادتني 37 و 40 من ذات التفاقية. 
كما ان الطفل ي�شتفيد حكما من كافة املواثيق و املهاهدات الدولية املتعلقة بحقوق 
بقوة  تتمتع  و  العام،  الدويل  القانون  م�شادر  من  هامًا  م�شدراً  املعاهدات  وُتعدُّ  الإن�شان 
قوتها  حيث  من  الدولية  املواثيق  تق�شيم  وميكن  الوطني  امل�شتوى  على  خا�شة  قانونية 

اللزامية للدول اإىل نوعني: 
اأوًل: الإتفاقيات امللزمة للدول الأطراف: ومبوافقة الدولة على اللتزام )بت�شديقها  -

بحماية  نف�شها  األزمت  قد  الوطنية  احلكومات  تكون   ، اإليها(  الن�شمام  اأو  التفاقية  على 
و�شمان حقوق الأطفال، ووافقت على حتمل م�شوؤولية هذا اللتزام اأمام املجتمع الدويل. 

ثانيًا: القوانني املعيارية اأو الإر�شادية: وعلى الرغم من اأن القواعد الر�شادية غري  -
ملزمة كقوة قانونية اإل اأنها تنطوي على نوع من اللتزام ال�شيا�شي والأخلقي وميكنها اأن 

تلعب دوراً مهما يف تف�شري القوانني الداخلية وتطبيقها وتطويرها. 
وميكن اإدماج اتفاقيات حقوق الن�شان الدولية و من �شمنها املتعلقة بحقوق الأطفال 
تلقائيا يف القانون املحلي بعد امل�شادقة عليهـــا كتعديل على القانون الداخلي اأو على �شكل 
قانون داخلي جديد. اأما يف حال عدم اإدماج كافة اأحكام الأتفاقيات الدولية يف القانون 
الداخلي مما يخلق فراغا ت�رشيعيا اأو يف حال تعار�ص اأحكام القانون الوطني مع الأتفاقية 

الدولية فاإنه ميكن ت�شور الإحتمالت الآتية: 
اأ�شبحت مبرتبة  اأن التفاقية  اأي  اأن تكون التفاقية قد �شدرت ب�شورة قانون جديد 
القانون الداخلي وتخ�شع لقواعد تنازع الن�شو�ص الداخلية وعلى �شوء كون القانون اجلديد 
العام ميكن  يقيد  فاإن قاعدة اخلا�ص  ال�شابق  القانون  اأحكامًا خا�شة ولحقة على  يحمل 

تطبيقها يف هذه احلالة. 
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اأما يف حال عدم �شدور التفاقية على �شكل قانون جديد لعدم عر�شها على جمل�ص 
الأمة، اأو ل�شدور قرار بالت�شديق عليها فقداأجمع الفقه والق�شاء لدى جميع دول العامل على 
اأحكام  واأنه ل يجوز تطبيق  الداخلية،  القوانني  الدولية على  الإتفاقيات واملعاهدات  �شمو 
الإتفاقية  اأحكام  واملعاهدات، مما يجعل  الإتفاقيات  يتعار�ص مع هذه  داخلي  قانون  اأي 
واجبة التطبيق، وجتدر الإ�شارة اإىل اأن املادة )27( من اتفاقية )فيينا( لقانون املعاهدات 
لعام 1969م تن�ص على عدم جواز التم�شك بالقانون الوطني للإمتناع عن العمل باأحكام 

التفاقية الدولية. 
ثالثاً: مراعاة الق�اعد االأ�ش�لية يف تف�شري ن�ش��س القان�ن:  ♦

اأتخاذ اي  القرار احلق يف  اأن الأ�شل يف الأمور الإباحة فل�شاحب  القواعد  واأهم هذه 
ت�رشيعات  واأن  املتهم.  الإجراء مب�شلحة  ذلك  كان  اإذا  على حظره  القانون  ين�ص  اإجراء مل 
الدولة الواحدة تقراأ وحدة واحدة خا�شة اأحكام قانون الطفل. واأن الن�ص اخلا�ص الذي يعطي 
حالة الطفل خ�شو�شيته ويراعي و�شعه اله�ص هو الأوىل بالتطبيق. واأن تف�شري الن�ص يف 
القانون يجب اأن يتوافق مع باقي ن�شو�ص القانون باأن يقراأ �شمن روح القانون واأ�شبابه 

املوجبة وحكمة الن�ص الت�رشيعي. 
رابعاً: مراعاة مبداأ ال�رشية و ت�فري امل�شاعدة القان�نية للطفل:  ♦

وتعد قاعدة ال�رشية يف حماكمة الأحداث من النظام العام لتعلقها ب�شمانات املحاكمة 
العار  لو�شمة  جتنبًا  املحاكمة،  اإجراءات  بطلن  خمالفتها  على  ويرتتب  للحدث،  العادلة 
التي قد تلحق بالطفل وذويه؛ وحتى ل يتعر�ص ال�شغار اإىل الوقوف اأمام اجلمهور مبظهر 
املجرمني املتهمني مما قد يوؤثر يف نفو�شهم واأخلقهم وي�شمل نطاق ال�رشية كذلك حظر ن�رش 

�شورة احلدث اأو اإ�شمه اأو احلكم ال�شادر بحقه، والن�ص على عقوبة من ينتهك هذا احلظر. 
اأما يف اإطار امل�شاعدة القانونية فاإن الإجراءات الق�شائية ميكن ان تكون مربكة للغاية 
ومن ال�شعب تطبيقها على الأطفال، وخ�شو�شًا اإذا ما غابت امل�شاعدة املهنية القانونية عنه، 
القانونية،  الإجراءات  لفهم  و�شيلة  للأطفال  توفر  اأن  القانونية يجب  امل�شاعدة  فاإن  وعليه 
وللدفاع عن حقوقهم، واإ�شماع �شوتهم، وهي متثل عن�رشاً �رشوريًا من اأجل الو�شول اإىل 
عدالة للأطفال، وبدون ذلك، فاإنه من ال�شعب ت�شور كيف ميكن احرتام حقوق الطفل حقًا 
والوفاء بها؟ وعليه ن�ص امل�رشِّع الفل�شطيني على حق احلدث املتهم بانتهاك القانون يف 
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اأبتداءا من مرحلة التحقيق  احل�شول على م�شاعدة قانونية جمانية، يف اجلنح واجلنايات 
الإبتدائي تتوىل ندبه النيابة العامة اأو املحكمة ح�شب الأحوال على نفقة الدولة يف حال مل 
يقم متويل اأمر احلدث بتوكيل حمام له. وجتدر الإ�شارة هنا اإىل اأن قرار اأنتداب املحامي يعد 

كافيا فل حاجة لتقدمي وكالة اأو دفع ر�شومها. 

"املطلب الثالث"

إجراءات الوساطة: 

البديلة  الإجراءات  كاأحد  الو�شاطة  املتعلقة  الأحكام  القانون  من   23 املادة  نظمت 
للتقا�شي يف ق�شايا الأحداث �شمن ما يعرف يف املعايري الدولية بالتحويل وميكن تعريف 
التحويل باأنه: نقل دعوى الطفل يف نزاع مع القانون امل�رشوط من الق�شاء اجلنائي واإحالتها 
يف اأحوال كثرية اإىل خدمات الدعم املجتمعي، بعيدا عن الإجراءات الر�شمية بهدف جتنب 
الآثار ال�شلبية التي تنجم عن الإجراءات اللحقة يف اأثناء اإجراءات التقا�شي الر�شمية )مثل 

و�شمة الدانة واحلكم بالعقوبة( . 
اأ�شوله يف قواعد طوكيو التي حددت مفهومه و �رشوطه. حيث  اإجراء التحويل  ويجد 
ل  ومبا  القت�شاء،  عند  )ينبغي  انه  على  طوكيو  قواعد  من  اخلام�شة  القاعدة  تن�ص  تن�ص 
الأجهزة  من  غريهما  اأو  العامة  النيابة  اأو  ال�رشطة  تخويل  القانوين،  النظام  مع  يتعار�ص 
املعنية مبعاجلة الق�شايا اجلنائية �شلطة اإ�شقاط الدعوى املقامة على اجلاين متى راأت اأن 
ال�شري فيها غري �رشوري حلماية املجتمع اأو منع اجلرمية اأو تعزيز احرتام القانون وحقوق 
حتديد  يف  اأو  منا�شًبا،  اأمًرا  الدعوى  اإ�شقاط  كان  اإذا  فيما  البت  ولأغرا�ص  عليهم.  املجني 
الإجراءات، ينبغي ا�شتحداث جمموعة من املعايري الثابتة يف كل نظام قانوين. ويف الق�شايا 

الب�شيطة، يجوز لوكيل النيابة اأن يفر�ص تدابري غري احتجازية ح�شب القت�شاء"( 
بني  التوا�شل  لت�شهيل  عملية  جوهرها  يف  هي  واملعتدي  ال�شحية  بني  والو�شاطة 
وت�شويب  وامل�شاعر  احلقائق  مناق�شة  خللها  يتم  جرمية  ارتكاب  بعد  واملعتدي  ال�شحية 
الو�شع. وتراعي هذه العملية التبعات الجتماعية للجرمية وتعطي ال�شحية فر�شة للم�شاركة 
يف حل النزاع الذي �شببته اجلرمية. وتهدف عملية التوا�شل هذه اإىل التو�شل اإىل اتفاق – 
مب�شاعدة الو�شيط – ميكن اأن يكون اعتذاراً و/ اأو تعوي�شًا ماليًا و/ اأو تعوي�شًا غري مبا�رش 

للخ�شائر التي تكّبدها ال�شحية. 
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ووفقًا للمعايري الدولية يف التحويل ون�ص املادة 23 من قانون حماية الأحداث فاإنه 
ي�شرتط ل�شحة اإجراء الو�شاطة ا�شتجماع ال�رشوط التالية: 

اأوًل: وجود مربرات معقولة: فيمكن اأن تتم الإحالة اإىل اأنظمة العدالة الإ�شلحية  ♦
فقط عندما يعتقد - وفقًا ملربرات معقولة – اأن الطفل اقرتف خمالفة للقانون. 

ثانيًا: مراعاة حق ال�شحية واجلاين يف الت�شاور مع م�شت�شار قانوين ب�شاأن العملية  ♦
الت�شاحلية، واإعلم ذوي الطفل اأو الو�شي عليه بكافة الإجراءات التي �شيتم اتباعها واأخذ 

املوافقة منهم عليها. 
طبيعة  ♦ على  الإطلع  من  عليه(  واملجني  )اجلاين  العلقة  اأطراف  متكني  ثالثًا: 

العملية الت�شاحلية والنتائج التي ميكن ان ترتتب على قرارهم. 
رابعًا: الر�شائية و العرتاف: فل يجوز ارغام ال�شحية واجلاين على امل�شاركة يف  ♦

العملية الت�شاحلية اأو قبول نتائجها اأو دفعهم اإىل ذلك بو�شائل جمحفة. 
خام�شًا: من حيث نتائج الإتفاقات النا�شئة عن برامج العدالة الت�شاحلية، بحيث  ♦

يكون للناجت نف�ص و�شعية القرار اأو احلكم الق�شائي، و بحيث يحول الإتفاق دون امللحقة 
الق�شائية ب�شاأن نف�ص الوقائع. 

الأ�شا�شية حلقوق  ♦ الإ�شلحية دائمًا مع املتطلبات  العدالة  اأن تتفق  �شاد�شًا: يجب 
الإن�شان عند تطبيق العدالة. 

من  ♦ ك�شمانة  ال�رشية  معنى  عن  يختلف  معنى  هنا  ال�رشية  تتخذ  ال�رشية:  �شابعًا: 
�شمانات حماكمة الحداث . 

من�شفة،  ♦ الإ�شلحية  العدالة  اأنظمة  تكون  بحيث  التنا�شب  مبداأ  مراعاة  ثامنًا: 
وت�شمن اأن القرارات املتخذة متنا�شبة مع حجم ال�رشر احلا�شل، واأل تت�شمن الإجراءات اأو 

التدابري الناجتة عنها اية عقوبات بدنية اأو اأية معاملة غري اإن�شانية اأو مهينة. 
وعلى الرغم من اأن امل�رشِّع الفل�شطيني اأخذ باإجراء الو�شاطة اأمام نيابة الأحداث اأي 
قبل اإحالة الدعوى للق�شاء ، فاإن لنيابة الأحداث اإجراء الو�شاطة من خلل اأع�شائها كما ان 
لها الأ�شتعانة ب�رشطة الأحداث اأو مبر�شد الطفولة اأو اأحد الو�شطاء للقيام باإجراءات الة�شاطة 
حتت اإ�رشافها بحيث يرفع الو�شيط تقريرا بنتيجة و�شاطته للنيابة ويتوىل مر�شد احلماية اأو 
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�رشطة الأحداث الأ�رشاف على تنفيذ احلدث لأتفاقية الو�شاطة حتت اإ�رشاف النيابة العامة. 
تلخي�شها  فيمكن  ال��شيط  قبل  من  ال��شاطة  الجراء  العملية  االجراءات  اأما 

باخلط�ات التالية: 
اخلط�ة االوىل: -  ♦

يقوم الو�شيط ببناء األفة تبث الطماأنينة والرتياح يف نفو�ص اأطراف النزاع وي�رشح لهم 
القواعد الأ�شا�شية للعملية التي �شيتم بها التعامل مع هذا النزاع و يو�شح باأن دور الو�شيط 
هو لي�ص اتخاذ قرار ما بالنايبة عن اأطراف النزاع، واإمنا م�شاعدة الأطراف على الو�شول اإىل 
اتفاق مقبول لكل الطرفني. يبني الو�شيط اأنه/ اأنها لن ينحاز اإىل جانب دون الآخر. كما يتم 

التاأكيد على �شمان ال�رّشية التامة. 
اخلط�ة الثانية: -  ♦

يقوم كل طرف برواية ما ح�شل، وال�شخ�ص الذي يرفع ال�شكوى هو الذي يقوم عادة 
برواية جانبه/ جانبها من الق�شة اأوًل. ل ي�شمح بوجود مقاطعة اأثناء احلديث. بعدئذ ي�رشح 

الطرف الآخر روايته من الأحداث و احلقائق. 
اخلط�ة الثالثة: -  ♦

احتياجات  وحتديد  عليها،  املتفق  والق�شايا  احلقائق  حتديد  الو�شيط  يحاول 
املتخا�شمني. ويتم هذا با�شتماع كل جانب للجانب الآخر، وتلخي�ص وجهات نظر كل طرف، 
والتاأكد عما اإذا كانت هذه هي احلقائق والق�شايا كما يفهمها كل طرف، يطلب الو�شيط يف 

بع�ص الأحيان من املتخا�شمني تلخي�ص وجهات نظرهم من اجل التاأكد من فهمها 
اخلط�ة الرابعة: -  ♦

قائمة  الو�شيط  ي�شع  للم�شكلة.  حمتملة  بحلول  املتخا�شمون  يفكر  اأن  الو�شيط  يطلب 
مبجموعة احللول املمكنة ومن ثم يطلب من كل فريق �رشح م�شاعره/ م�شاعرها حول كل 

حل ممكن. 
اخلط�ة اخلام�شة: -  ♦

ا�شتناداً اإىل م�شاعر الأطراف يقوم الو�شيط مبراجعة احللول املمكنة ويحاول حتديد حل 
ميكن لكل الطرفني التفاق عليه. 
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اخلط�ة ال�شاد�شة: -  ♦
قائمة  الو�شيط  ي�شع  للم�شكلة.  حمتملة  بحلول  املتخا�شمون  يفكر  اأن  الو�شيط  يطلب 
مبجموعة احللول املمكنة ومن ثم يطلب من كل فريق �رشح م�شاعره/ م�شاعرها حول كل 

حل ممكن. 
اخلط�ة ال�شابعة: -  ♦

ا�شتناداً اإىل م�شاعر الأطراف يقوم الو�شيط مبراجعة احللول املمكنة ويحاول حتديد حل 
ميكن لكل الطرفني التفاق عليه. 

اخلط�ة الثامنة: -  ♦
ي�شاعد الو�شيط الأطراف يف الو�شول اإىل اتفاق ي�شتطيع كليهما التعاي�ص معه. يكون 
مع  التعاي�ص  يف  منهما  اأي  ف�شل  اإذا  �شيح�شل  ما  كذلك  الأطراف  ويناق�ص  خطيًا.  التفاق 

التفاق. 

اجلهات املخولة بالوساطة ومتى يتم مباشرتها 

ع�شو نيابة الأحداث. . 1
يلزم مببا�رشة الو�شاطة من قبل ع�شو نيابة الأحداث يف حال تعر�ص احلدث لإتخاذ . 2

اإجراءات قانونية بحقه ب�شبب ارتكاب اأفعال معاقب عليه قانونًا. 
يلزم بعر�ص الو�شاطة قبل اتخاذ اأي اإجراء وقبل حتريك الدعوى اجلزائية وحتديداً . 3

الإ�شتجواب. 

اجلرمية اليت جيوز فيها اجراء الوساطة

عليه  للمجني  ال�رشر  بجرب  املتعلقة  اجلنح  و  املخالفات  جميع  يف  الو�شاطة  جترى 
وي�شمل الدعاوى اجلزائية التي يكون فيها احلق العام هو املت�رشر وعدم وجود جمني عليه. 

تثبيت عرض الوساطة وإصدار القرارات املتعلقة بالوساطة

تثبيت اإجراء الو�شاطة وت�شكيل فريق الو�شاطة من اجلهة املخت�شة مبوجب اإجراء . 1
خطي. 
يتم فتح حم�رش و�شاطة و ي�شجل فيه التاريخ و ال�شاعة واحل�شور ومبا�رشة عر�ص . 2
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الو�شاطة  الو�شاطة وموافقة الطراف على الو�شاطة وتكون هذه املرحلة الأوىل يف تثبيت 
باملح�رش على ان يتم اكماله مبا يتم لحقًا. 

اأ�شماء . 3 الو�شاطة مبوجب تكليف من ع�شو نيابة الأحداث ويحدد فيه  ي�شكل فريق 
و�شفة كل منهم، من الأجهزة الر�شمية التي تتعامل مع احلدث و متويل اأمره، ويجوز اإدخال 
منظمات املجتمع املدين اأو اأي �شخ�ص من املجتمع املدين يكون ح�شوره �رشوريًا لإمتام 

الو�شاطة. 
على ع�شو نيابة الأحداث اأن يعر�ص كافة الأوراق والأطراف على فريق الو�شاطة . 4

لغايات امتامها مع مراعاة املتابعة والإ�رشاف من ع�شو نيابة الأحداث على كل ما يتم من 
الفريق وت�شويب اأي اإجراء اأو تعديل اأي اإجراء اأو النظر باأي اأمر ملح للبت فيه خلل اللقاءات. 

اعرتاف احلدث

اأي اتفاق  من اأهم الإ�شرتاطات القانونية التي يجب اثباتها مبح�رش الو�شاطة و قبل 
ايجابيته من خلل  اىل  داخله  �شلبيته من  اخراج  �شبيل  ارتكبه يف  احلدث مبا  يعرتف  ان 
اعرتافه، حيث اإن اإقرار احلدث باإجراء الو�شاطة بحقه وامتامها مبوجب اإعرتاف ي�شدر عنه 
ل ميكن التذرع به قانونًا يف حال عدم اإمتام الو�شاطة كون ذلك ل يدخل �شمن نطاق �شحة 
عليه  ن�ص  ما  هذا  و   2001 ل�شنة   3 رقم  اجلزائية  الإجراءات  قانون  يف  الوارد  الإعرتاف 

 .4 قانون حماية الأحداث يف املادة 23 )فقرة( 

القواعد اليت حتكم اجراءات الوساطة

تت�شف اجراءات الو�شاطة بال�رشية. . 1
ل يجوز الإحتجاج باإجراءات الو�شاطة اأو مبا مت فيها من تنازلت الأطراف اأمام . 2

اآي حمكمة اأو جهة. 
ل يجوز توقيف احلدث اأثناء مرحلة الو�شاطة. . 3
مراحل . 4 من  مرحلة  اأية  يف  للتقا�شي  اللجوء  يف  الأطراف  حقوق  على  احلفاظ 

الو�شاطة، وذلك بالطلب من اجلهة التي تتولها وقف اجراءات الو�شاطة واإحالة النزاع اإىل 
املحكمة . 

مي�ص . 5 اأو  العام  بالنظام  اأو  العامة  بالآداب  خمًل  الو�شاطة  م�شمون  يكون  ل  اأن 
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مب�شلحة احلدث الف�شلى. 

األثار القانونية للوساطة

جميع . 1 ذلك  ي�شمل  اأن  على  بانق�شائها  يكون  اجلزائية  الدعوى  على  الو�شاطة  اأثر 
الواقعة امل�شندة يف الدعوى للحدث وحتول من عدم الدعاء باأي تهمة  الوقائع وحيثيات 

تدخل يف الواقعة التي مت فيها الو�شاطة. 
يف حال تعرث اإجراء الو�شاطة ُتعاد مبا�رشة الإجراءات القانونية وفق القانون �شمن . 2

العدالة الإجرائية للأحداث والجراءات العقابية ال�شلحية واإبلغ املجني عليه بذلك. 
نتائج الو�شاطة: . 3
النجاح: انق�شاء الدعوى اجلزائية.  ▪
الف�شل: مبا�رشة اجراءات التحقيق.  ▪

اإلجراءات العملية للوساطة

عر�ص الو�شاطة من قبل ع�شو النيابة. . 1
تقدمي طلب خطي من احلدث اأو متويل اأمره اأو حماميه. . 2
تثبيت املوافقة بعر�ص الدعوى على الو�شاطة. . 3
توقيع الأطراف على املح�رش. . 4
تعيني لقاء للبدء بالو�شاطة بني اأطراف النزاع وتبليغهم بها. . 5
اأويل يعقد  للتداول يف مو�شوع النزاع وحثهم . 6 الإجتماع باأطراف النزاع يف لقاء 

على ت�شويته وديًا وم�شاعدتهم يف ذلك. 
نيابة . 7 اأمام  املطروح  النزاع  ت�شوية  لغايات  جدية  اإجراءات  اإتخاذ  يف  املبا�رشة 

وحتقيق  وظروفه  احلدث  و�شع  مراعاة  مع  وت�شويته  النزاع  اإنهاء  وحماولة  الأحداث 
م�شلحته  الف�شلى. 

تكون الو�شاطة بلقاء او عدة لقاءات بني الأطراف ب�رشط اأن تكون جميع حما�رش . 8
الو�شاطة مت�شلة ببع�شها البع�ص. 

تثبيت نتيجة الو�شاطة اأو اأي اتفاق اآخر يتو�شل اإليه الأطراف يف حم�رش الو�شاطة . 9
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او ف�شلها. 
قرار . 10 من   )23( املادة  ن�ص  و  يتفق  و مبا  القانونية  ال�شول  وفق  تنظيم حم�رش 

بقانون رقم )4( ل�شنة 2016 ب�شاأن حماية الحداث. 
يتم . 11 ان  على  الأحوال  جميع  يف  بالرتا�شي  الطراف  بني  الو�شاطة  تتم  اأن  يجوز 

اإخ�شاع احلدث للتدابري املقرة يف قانون حماية الأحداث مع مراعاة م�شلحة احلدث الف�شلى 
يف اتخاذ اأي اجراء اإ�شلحي اأو وقائي. 

الو�شاطة . 12 اإمتام  يف  به  والإ�شتئنا�ص  الطفولة  حماية  مر�شد  تقرير  تنظيم  يتم  اأن 
وو�شع روؤية اإ�شلحية للحدث بالتزامن مع الو�شاطة التي مت امتامها. 

من . 13 ذلك  يحول  ل  بالو�شاطة  اأعله  املذكورة  الإخت�شا�ص  جهات  قيام  حال  يف 
اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى املتعلقة بالواقعة املرتكبة مبعزل عن احلدث. 

اإقرارها على احلدث فيما . 14 على متويل امر احلدث الوفاء باأي التزامات مادية يتم 
يخ�ص جرب ال�رشر للمجني عليه. 

بعد تنفيذ و امتام الو�شاطة يعر�ص الأمر على النائب العام اأو احد م�شاعديه مبوجب . 15
مذكرة حفظ لإتخاذ املقت�شى القانوين. 

املطلب الرابع: 

مناذج عملية لعملية الوساطة

و�شوف نتناول يف هذا املطلب ثلثة مناذج خمتلفة عن عمليات و�شاطة وذلك على 
الوجه التايل: - 

من�ذج عن حم�شـر ال��شاطة من قبل النيابة العامة:  ♦
بتاريخ / / 2017 واملوافق ------ ال�شاعة ------ وا�شتناداً اىل ن�ص املادة 
)23( بفقراتها من قرار بقانون ب�شاأن حماية الحداث رقم )4( ل�شنة 2016، و بح�شور نحن 
الطفولة و ------------------ ومتويل  الأحداث ومر�شد حماية  نيابة  ع�شو 
امر احلدث وكاتب ال�شبط قررنا عر�ص الو�شاطة على الأطراف حتقيقًا للعدالة و للم�شلحة 
اأمره واملجني عليه على الو�شاطة، و بعد �شوؤال  الف�شلى للحدث، وقد وافق احلدث ومتويل 
احلدث ------------ عمره ------ وفق الوثيقة املرفقة للمح�رش، وبعد افهمه 



 Page | 126

"العدالة التصاحلية لألحداث"

د. أمحد براك"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

بالواقعة املن�شوبه له بلغة ب�شيطة قريبه لفهمه من خلل ال�شتعانه مبر�شد حماية الطفولة 
وفق ال�شتدللت املعرو�شه علينا يف نيابة الحداث اجاب: 

 ---------------------------------------------
باإجراءات  بو�رش  اأمره  متويل  وبح�شور  احلدث  قبل  من  ال�رشيح  العرتاف  وبعد   
الو�شاطة القا�شي بتعهد احلدث ومتويل اأمره اإ�شلح ال�رشر احلا�شل للمجني عليه و/ او 
التي تتنا�شب مع تاأهيله ما عدا تدبري  القرار بقانون  الواردة يف هذا  اتخاذ اجراء لتدابري 

الإيداع على النحو الآتي - 
1 ._______________________________________________
2 ._______________________________________________

وعلى  تاريخه؛  من   ------ اأق�شاها  مدة  يف  ذكره  �شبق  ما  تنفيذ  يتم  اأن  وعلى 
بنود  تنفيذ  على  العمل  الطفولة  حماية  ومر�شد  والأحداث  الأ�رشة  حماية  �رشطة  تتوىل  اأن 
الو�شاطة هذا حتت اإ�رشافنا على ان يتم تزويدنا بتقرير من اجلهات املكلفة يت�شمن تنفيذ 
الو�شاطة لغايات انق�شاء الدعوى اجلزائية، ويف حال عدم تنفيذ بنود اتفاق الو�شاطة هذا 

يتم ال�شري يف اإجراءات الدعوى اجلزائية اأ�شوُل. 
و مت التواقيع اأدناه و يحرر ن�شخه للطراف

وهي  ♦ االإيذاء  بتهمة  الفل�شطينية:  االأحداث  للنيابة  و�شاطة وجناحها  من�ذج 
تهمة )جنح�ية( : 

 )( رقم  هوية  حامل  عامل/   /1974 مواليد  بديا/  ع/  ع  امل�شتكي/  ال�شاهد  اإفادة 
/ وبعَد اأدائه الق�شم القانوين اأجاب/ اأنني والد املجني عليه القا�رش �ص واعرف املتهمني 
ابني  من  بالواقعه  علمت  وانني  و�رشبه  القا�رش  ابني  على  بالتهجم  قامو  حيث  الأحداث 
القا�رش وقد تلقى العلح اللزم من مركز بديا الطبي وهو بحالة �شحية جيدة وقد انهى 
�شلح  �شك  مبوجب  جميعًا  الحداث  املتهمني  امور  اولياء  مع  ت�شاحلت  وانني  علجه 
ع�شائري وب�شفتي ويل امر املجني عليه القا�رش فانني ا�شقط حقي ال�شخ�شي عن املتهمني 
ال�شكوى نهائيًا واأقبل بالو�شاطة. وهذه �شهادتي تليت  الأحداث جميعًا ول ارغب مبتابعه 

عليه ف�شدقها بتوقيعه وتاريخه. 
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اإفادة ال�شاهد امل�شتكي/ �ص د/ �شلفيت/ مواليد 1972/ عامل/ حامل هوية رقم )( / 
وبعَد اأدائه الق�شم القانوين اأجاب/ اأنني والد املجني عليه القا�رش واأعرف املتهمني الحداث 
حيث قامو بالتهجم على ابني القا�رش و�رشبه واأنني علمت بالواقعه من ابني القا�رش وقد 
تلقى العلح اللزم من مركز بديا الطبي وهو بحالة �شحية جيدة وقد اأنهى علجه وانني 
ت�شاحلت مع اولياء امور املتهمني الأحداث جميعًا مبوجب �شك �شلح ع�شائري وب�شفتي 
ويل امر املجني عليه القا�رش فانني ا�شقط حقي ال�شخ�شي عن املتهمني الحداث جميعًا ول 
ارغب مبتابعه ال�شكوى نهائيًا واأقبل بالو�شاطة. وهذه �شهادتي تليت عليه ف�شدقها بتوقيعه 

وتاريخه. 
اإفادة املجني عليه القا�رش/ ي ع/ بديا/ مواليد 10/ 2/ 2001/ طالب يف ال�شف 
العا�رش، معطى هوية رقم )( وبعد ادائه الق�شم القانوين اأفاد اأنني اعرف املتهمني الحداث 
جميعًا حيث انهم بتاريخ الواقعه 9/ 3/ 2017 واأثناء عودتي من املدر�شة اأنا واملجني 
انا  التهجم علي و�رشبي على انحاء متفرقة من ج�شدي  اأقدموا جميعا على  القا�رش  عليه 
ايذائي  يف  ت�شببو  وقد  مو�ص  واآخر  ع�شا  اأحدهم  بحوزة  وكان  )اأ(  القا�رش  عليه  واملجني 
وانني احت�شلت على تقرير طبي من مركز بديا الطبي يفيد بحالتي ال�شحية وهو املعرو�ص 
امامي الآن وانهيت علجي وت�شاحلت مع املتهمني الحداث ومع اأولياء اأمورهم ول اأرغب 

مبتابعة ال�شكوى واقبل بالو�شاطة من قبلكم وهذه �شهادتي تليت عليه ف�شدقها بتوقيعه. 
ال�شف  2001/ طالب يف   /5  /3 مواليد  بديا/  د/  اأ  القا�رش/  عليه  املجني  اإفادة 
العا�رش، معطى هوية رقم )( وبعد ادائه الق�شم القانوين افاد انني اعرف املتهمني الحداث 
جميعًا حيث انهم بتاريخ الواقعه 9/ 3/ 2017 واأثناء عودتي من املدر�شة اأنا واملجني 
عليه القا�رش )ي( اأقدموا جميعا على التهجم علي و�رشبي على انحاء متفرقة من ج�شدي 
انا واملجني عليه القا�رش )ي( وكان بحوزة اأحدهم ع�شا واآخر مو�ص وهنا تلحظ النيابة 
العامة وجود �شا�ص طبي يف مقدمة راأ�ص املجني عليه وقد ت�شببو يف ايذائي واأنني احت�شلت 
الن  اأمامي  املعرو�ص  ال�شحية وهو  يفيد بحالتي  الطبي  بديا  تقرير طبي من مركز  على 
مبتابعة  اأرغب  ول  اأمورهم  اأولياء  ومع  الحداث  املتهمني  مع  وت�شاحلت  علجي  وانهيت 

ال�شكوى واأقبل بالو�شاطة من قبلكم وهذه �شهادتي تليت عليه ف�شدقها بتوقيعه. 
حم�رش ال��شاطة من ِقبل النيابة العامة

بتاريخ اليوم واملوافق 13/ 3/ 2017 ال�شاعة الواحدة ظهرا وا�شتناداً اإىل ن�شو�ص 
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الأحداث،  حماية  ب�شاأن  2016م  ل�شنة   )4( رقم  بقانون  القرار  من  وفقراتها(   23( املادة 
وزارة  من  اإ�شليم  ح�شن  الطفولة/  حماية  ومر�شد  الأحداث  نيابة  وكيل  نحن  وبح�شورنا 
قررنا  ال�شبط  وكاتب   ------------ الحداث/  امور  واأولياء  الإجتماعية  التنمية 
وافَق  وقد  للأحداث.  الف�شلى  وللم�شلحة  للعدالة  حتقيقًا  الأطراف  على  الو�شاطة  عر�ص 
بديا/  واأ د/   )( رقم  بديا/ معطى هوية  امورهم واملجني عليه/ ي ع/  واأولياء  الأحداث 
مواليد/   ------ كرم  الول/  احلدث  �شوؤال  وبعَد  الو�شاطة،  على   )( رقم  هوية  معطى 
واحلدث الثالث/   /2001  /8  /25 مواليد  معني...  الثاين/  واحلدث   /2002  /1  /15
معتز ------ / مواليد 5/ 5/ 2000/ واحلدث الرابع مثابر ------ / مواليد 9/ 
2001/ و احلدث   /8  /21 1999/ و احلدث اخلام�ص/ كرم ------ ز/ مواليد   /9
للمح�رش  املرفقة  الوثائق  وفَق   2001  /3  /21 مواليد   /  ------ �شيف  ال�شاد�ص/ 
)�شورة فوت�شتاتية عن هوياتهم ال�شخ�شية وملحق هوية اولياء المور احلا�رشين معهم( ، 
وبعَد اإفهامهم بالواقعة املن�شوبة اإليهم وهي اليذاء البليغ خلفًا لأحكام املادة 333 من 
قانون العقوبات رقم 16 ل�شنة 1960 حول واقعة قيامهم بالعتداء بال�رشب على املجني 
عليهم بتاريخ الواقعه وذلك بلغة ب�شيطة قريبة لفهمه من خلل ال�شتعانة مبر�شد حماية 

الطفولة وفَق ال�شتدللت املعرو�شة علينا يف نيابة الأحداث اأجاب – 
احلدث الول: احنا يوم امل�شكلة تهاجمنا على اأيهم ويزن و�رشبناهم لنو كان يف  ▪

م�شكلة بالول واحنا نادمني على ايل عملناه وما رح نكررها. 
احلدث الثاين: احنا يوم امل�شكلة تهاجمنا على اأيهم ويزن و�رشبناهم لنو كان يف  ▪

م�شكلة بالول واحنا نادمني على ايل عملناه وما رح نكررها. 
احلدث الثالث: احنا يوم امل�شكلة تهاجمنا على اأيهم ويزن و�رشبناهم لنو كان يف  ▪

م�شكلة بالول واحنا نادمني على ايل عملناه وما رح نكررها. 
احلدث الرابع: احنا يوم امل�شكلة تهاجمنا على اأيهم ويزن و�رشبناهم لنو كان يف  ▪

م�شكلة بالول واحنا نادمني على ايل عملناه وما رح نكررها. 
احلدث اخلام�ص: احنا يوم امل�شكلة تهاجمنا على اأيهم ويزن و�رشبناهم لنو كان  ▪

يف م�شكلة بالول واحنا نادمني على ايل عملناه وما رح نكررها. 
احلدث ال�شاد�ص: احنا يوم امل�شكلة تهاجمنا على اأيهم ويزن و�رشبناهم لنو كان  ▪
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يف م�شكلة بالول واحنا نادمني على ايل عملناه وما رح نكررها. 
وبعَد االعرتاف ال�رشيح من ِقبل االأحداث وبح�ش�ر اأولياء ام�رهم ُب��رش باإجراءات 

ال��شاطة مت�شمنة: - 
اأوًل - تعهد احلدث ومتويل اأمره اإ�شلح ال�رشر احلا�شل للمجني عليه بالعلج و  -

دفع كافة التكليف و فواتري العلج املرفق مع املح�رش. 
ثانيًا - واتخاذ اإجراء التدابري الواردة يف القرار بقانون التي تتنا�شب مع تاأهيله  -

الأمور  اولياء  اىل  جميعًا  الحداث  ت�شليم  يتم  اأن  الآتي:  النحو  على  الإيداع  تدبري  عدا  ما 
احلا�رشين معهم ح�شب ن�ص املادة 36/ 2 من القرار بقانون رقم )4( ل�شنة 2016م ب�شاأن 

حماية الأحداث. 
من  �شهور  �شتة  اأق�شاها  مدة  يف  ذكره  �شبَق  ما  تنفيذ  يتم  اأن  وعلى   - التنفيذ:  مدة 

تاريخه. 
اجلهة املكلف بالتاأكد من التنفيذ و امتام الو�شاطة: - وعلى اأن تتوىل �رشطة حماية 
الأ�رشة والأحداث ومر�شد حماية الطفولة العمل على تنفيذ بنود الو�شاطة هذا حتت اإ�رشافنا 
انق�شاء  لغايات  الو�شاطة  تنفيذ  تت�شمن  املكّلفة  اجلهات  بتقرير من  تزويدنا  يتم  اأن  على 
اإجراءات  يف  ال�شري  يتم  هذا  الو�شاطة  اتفاق  بنود  تنفيذ  عدم  حال  ويف  اجلزائية،  الدعوى 

الدعوى اجلزائية اأ�شوًل. 
ومّت الت�قيع اأدناه وُيحرّر ن�شخة لالأطراف

املجني عليه  مر�شد حماية الطفولة   كاتب ال�شبط  

ويل اأمر احلدث               وكيل نيابة الأحداث احلدث   

وبعد ورود كتاب من اجلهة املكلفة بتنفيذ بنود الو�شاطة و امتامها ب�شكل قاطع
�شدرت مذكرة احلفظ اأدناه: 

حيُث اأنه بتاريخ الواقعة 9/ 3/ 2017 ويف بلدة بديا/ ق�شاء �شلفيت ويف �شاعات 
 )2002  /1  /15 مواليد  من  )وهو  الأحداث/ ------------  اأقدَم  الظهرية 
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و ------------ )وهو من مواليد 25/ 8/ 2001( و ------------ )وهو 
 )1999  /9  /9 2000( و ------------ )وهو من مواليد   /5  /5 من مواليد 
و ------------ )وهو من مواليد 21/ 8/ 2001( و ------------ )وهو 
من مواليد 21/ 3/ 2001( على �رشب املجني عليهما القا�رَشين/ ... البالغ من العمر 16 
�شنة و..... البالغ من العمر 16 �شنة اأي�شًا حيُث تّهجموا عليهما بالأيدي والع�شي اخل�شبية 
وت�شبّبوا باإيذائهما يف اأنحاء متفرقة من ج�شدهما اإثر خلف �شابق يبنهم ُنقل على اأثرها 
طبي  تقرير  على  منهما  كل  واحت�شَل  اللزم  العلج  لتلقي  الطبي  بديا  مركز  اإىل  كلهما 

بحالته ال�شحية، وكاَن فعل الأحداث جرمية ُمعاقب عليها قانونًا. 
هذا؛ وقد قامت نيابة االأحداث )�شلفيت( باالإجراءات التحقيقية التالية: - 

بتاريخ 13/ 3/ 2017 مت �شماع املجني عليه القا�رش/ اأيهم/ بديا/ والذي اأكّد  -
الواقعة املو�شوفة عاليه، واأنه بحالة �شحية جيدة وقد اأنهى علجه بالكامل وت�شالح مع 
اأقواله  دّونت  وقد  بالو�شاطة،  ويقبل  ال�شكوى  يرغب مبتابعة  ول  اأمورهم  واأولياء  الأحداث 

على ال�شفحة الأوىل. 
والذي  - بديا/  يزن/  القا�رش/  عليه  املجني  �شماع  مت   2017  /3  /13 بتاريخ 

القا�رش/  عليه  املجني  وعلى  عليه  تهجموا  الأحداث  واأّن  عاليه،  املو�شوفة  الواقعة  اأكّد 
اأيهم وقاموا ب�رشبهما اإل اأنه بحالة �شحية جيدة وقد اأنهى علجه بالكامل وت�شالح مع 
اأقواله  دّونت  وقد  بالو�شاطة،  ويقبل  ال�شكوى  يرغب مبتابعة  ول  اأمورهم  واأولياء  الأحداث 

على ال�شفحة الثانية. 
والد  - وهو  بديا/  �شامي/  امل�شتكي/  ال�شاهد  �شماع  مت   2017  /3  /13 بتاريخ 

اأمر  ويل  ب�شفته  واأنه  عاليه،  املذكورة  الواقعة  اأكد  والذي  اأيهم/  القا�رش/  عليه  املجني 
املجني عليه القا�رش فاإنه ُي�شقط حقه ال�شخ�شي عن جميع الأحداث، ويقبل بالو�شاطة، وقد 

دّونت اأقواله على ال�شفحة الثالثة. 
والد  - وهو  بديا/  عودة/  امل�شتكي/  ال�شاهد  �شماع  مت   2017  /3  /13 بتاريخ 

اأمر  ويل  ب�شفته  واأنه  عاليه،  املذكورة  الواقعة  اأكد  والذي  يزن/  القا�رش/  عليه  املجني 
املجني عليه القا�رش فاإنه ُي�شقط حقه ال�شخ�شي عن جميع الأحداث، ويقبل بالو�شاطة، وقد 

دّونت اأقواله على ال�شفحة الرابعة. 
عليهما  - املجني  ل�شان  على  ورَد  ما  �شوء  وعلى  تقّرر   2017  /3  /13 بتاريخ 
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واأولياء اأمورهما تفعيل ن�ص املادة )23( من القرار بقانون رقم 4 ل�شنة 2016 واملتعلق 
بحماية الأحداث وعر�ص الو�شاطة على جميع الأطراف مبا فيهم املجني عليهما القا�رَشين 
بوجود  وذلك  حم�رش  مبوجب  ذلك  توثيق  مّت  وقد  اأمورهم،  واأولياء  والأحداث  وامل�شتكيان 
مر�شد حماية الطفولة من وزارة التنمية الجتماعية، بعَد اإفهام جميع الأطراف احلا�رشين 
احلا�شل  ال�رشر  واإ�شلح  امُلرتكبة  اجلرمية  عن  الناجت  اخللف  اإنهاء  لغايات  باأهميتها 
اإقدامهم على  اأكدوا  اإىل الأحداث والذين  بامل�شتكي، وقد متت الو�شاطة بعدما مت ال�شتماع 
العقوبات  قانون  من   )333( املادة  بحدود  عليه  املعاقب  الإيذاء  بجرم  املّتمثلة  فعلتهم 
رقم 16 ل�شنة 1960م وكاَن ذلك بقبول املجني عليهما القا�رَشين وامل�شتكيان ورغبتهم 
اأولياء  والتزام  الأحداث  ال�شخ�شي عن  للحق  واإ�شقاطه  التحقيقية  الق�شية  متابعة  يف عدم 
اأمورهم ب�رشورة تطبيق بنود الو�شاطة امُلتفق عليها مبا فيها جرب ال�رشر وعدم تكرار مثل 
هذه الأفعال من ِقبل الأحداث املذكورين عاليه، وقد مت تكليف اجلهات املخت�شة ب�رشورة 
تزويدنا بتقرير يت�شمن تنفيذ الو�شاطة على اأر�ص الواقع اأم ل، وكاَن ذلك على ال�شفحات 

الثانية والثالثة. 
الو�شاطة  - عر�ص  حم�رش  يف  ورَد  ما  �شوء  وعلى  تقّرر   2017  /3  /13 بتاريخ 

املّنظم من ِقبلنا ت�شليم الأحداث املذكورين عاليه اإىل اأولياء اأمورهم وذلك ملدة �شت �شهور؛ 
وذلك عمًل باأحكام املادتني )23/ 3( و )36/ 2( من القرار بقانون رقم 4 ل�شنة 2016م 

ب�شاأن حماية الأحداث. 
القرار  من   )23( املادة  ن�ص  وبتطبيق  لدينا.  اجلارية  للتحقيقات  وا�شتناداً  وعليه؛ 
بقانون رقم 4 ل�شنة 2016 واملتعلق بحماية الأحداث ولتوافر �رشوط تطبيق نظام الو�شاطة 
ح�شبما ورَد يف ذات املادة املرقومة عاليه لدى نيابة الأحداث مّت عر�ص الو�شاطة من ِقبل 
وويل  واحلدث  )امل�شتكي(  عليه  املجني  فيهم  مبا  التحقيقية  الق�شية  اأطراف  على  الأخرية 
اأمره وذلك بح�شور مر�شد حماية الطفولة وحمامي الدفاع، وقد مّتكن جميع الأطراف من 
اإمتام الو�شاطة وجناحها باإ�رشاف �رشطة الأحداث ومر�شد حماية الطفولة، لكل هذه الأ�شباب 
اتفاق  تنفيذ  فاإّن   2016 ل�شنة   4 القرار بقانون رقم  4( من   /23( املادة  باأحكام  وعمًل 
اجلنائية  للعدالة  وحتقيقًا  لذا؛  اجلزائية  الدعوى  انق�شاء  اإىل  يوؤدي  اأن  �شاأنه  من  الو�شاطة 
 /152 1 و  اأرى واإعماًل لن�ص املادتني )149/  ومراعاًة مل�شلحة الطفل الف�شلى فاإنني 
5( من قانون الجراءات اجلزائية رقم 3 �شنة 2001 وحتديداً الأوىل منها والتي ُت�رّشع يف 
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م�شمونها �شلحية حفظ الأوراق بعَد النتهاء من اإجراء التحقيق لنق�شاء الدعوى اجلزائية 
مبوجب ن�شو�ص املواد الواردة يف القرار بقانون رقم 4 ل�شنة 2016م ب�شاأن حماية الأحداث 
اأن يتم حفظ امللف املرقوم اأعله حفظًا قطعيًا ورفعه بكافة حمتوياته لعطوفة النائب العام 

لإقرار املقت�شى القانوين، واأفهم بتاريخ 13/ 4/ 2017م. 
بعد ذلك �شدر قرار بحفظ الدعوى و انق�شاها من النائب العام لدولة فل�شطني ح�شب 

ال�شول و جتنيب الحداث من اخل�شوع لجراءات التقا�شي. 
من�ذج عن ق�شة جناح و�شاطة و ا�شالح احلدث من خالل التدبري املتخذ: -  ♦
الت�شخي�س: -  ▪

 )407( للمادة  خلفًا  ال�رشقة  تهمة  توجيه  مت   2016  /11  /6 وبتاريخ  احلدث 
واعرتف احلدث بالتهمة املوجه اليه قامت نيابة الحداث باجراء الو�شاطة وبكفالة متويل 

امره ومتابعة مر�شد حماية الطفولة للحدث. 
تقرير مر�شد حماية الطف�لة ▪
الو�شع ال�شحي: -  -

الو�شع ال�شحي للطفل جيد ول يعاين من اأي امرا�ص تذكر ول يوجد اأي فرد من اأفراد 
ال�رشة يعاين من اأي اأمرا�ص اأو م�شاكل �شحية. 

الو�شع القت�شادي: -  -
الأ�رشة متو�شطة احلال حيث الأب موظف متقاعد ويعمل الأب يف حمل لبيع الدهان. 

الو�شع ال�شكني: -  -
تعي�ص الأ�رشة يف منزل ملك وهو بحالة جيدة. 

الت�شخي�ص النف�شي: -  -
احلدث لديه تهمة ال�رشقة ويعطي ما يقوم ب�رشقته ل�شاحب بقالة يف احلي ويريد ترك 

املدر�شة. 
التو�شية: بناء على ما �شبق ذكره: - حتويل الطفل للطبيب النف�شي.  -
ملخ�س حم�رش عر�س و�شاطة من قبل نيابة االحداث ♦

بني  الو�شاطة  بعر�ص  الأحداث  نيابة  وكيل  اأن  قمت   2016  /11  /6 اليوم  بتاريخ 
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اأثر �رشقة  امل�شتكي ------------ وبني احلدث ------------ وذلك على 
م�شاغ ذهبي من داخل خزانة غرفة نوم امل�شتكي والده، حيث اعرتف املتهم احلدث باأنه هو 
من قام ب�رشقة امل�شاغ الذهبي من داخل املنزل وبعر�ص الو�شاطة بني امل�شتكي واملتهم 
امل�رشوقات  وان  احلدث  ابنه  عن  ال�شخ�شي  حقه  عن  تنازل  باأنه  امل�شتكي  �رشح  احلدث 
وانه �شحية  بال�رشقة  قام  ابنه احلدث هو من  ال�شكوى كون  يريد متابعة هذه  ظهرت ول 
و�رشح املتهم احلدث بانه لن يكرر هذا الفعل و التدبري املتخذ هو يلتزم بعدم الذهاب اىل 
مقاهي النرتنت ويكلف مر�شد حماية الطفولة باملتابعة وعليه اقفل هذا املح�رش بح�شور 

مر�شد حماية الطفولة حممد من�شور وحمامي احلدث ال�شتاذ عماد دراغمة. 
وعليه اقفل هذا املح�رش بتاريخ 6/ 11/ 2016. 

النجاح التي مت تقيقه من ال��شاطة: - بناء على ما �شبق ذكره:  ♦
ملخ�ص احلالة -
اىل  - اأُحيل  اعله  املذكور  احلدث  باأن  �شعادتكم  نعلم  اأعله  للمو�شوع  بال�شارة 

النيابة العامة بتاريخ 6/ 11/ 2016 وذلك بتهمة ال�رشقة خلفًا لحكام املادة )407( 
�رشقة  على  بالغ  اآخر  متهم  من  وبتحري�ص  اأقدم  حيث   1960 ل�شنة  العقوبات  قانون  من 
م�شاغ ذهبي من خزانة نوم والده امل�شتكي وبعد ان مت عر�ص الو�شاطة �رشح امل�شتكي باأنه 
يرغب باجراء الو�شاطة وتنازل عن حقه ال�شخ�شي، ومت تنظيم حم�رش و�شاطة بذلك وكلف 
الطفولة  مر�شد حماية  نظم  ومتابعته حيث  احلدث  تقرير عن  باعدا  الطفولة  مر�شد حماية 
تقريرعن حالة احلدث الجتماعية وكانت النتيجة اأن احلدث بحاجة اإىل تقييم نف�شي وقد 
مت العمل على ذلك حتت ا�رشاف نيابة الحداث حيث مت اعادة احلدث اىل املدر�شة بعد اأن 
كان مت�رشب منها وهو الن ملتزم بالدرا�شة ومتابع من قبل مر�شد املدر�شة ومت حفظ امللف 

وانتهاء الدعوى اجلزائية بحقه. 
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اهلوامش:

الأ�شتاذ / بن الن�شيب عبد الرحمن ، العدالة الت�شاحلية البديلة للعدالة اجلنائية ، مقال . 1
من�شور يف جملة املفكر ، العدد احلادي ع�رش ، ، كلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية ، جامعة 

ب�شكرة ، اجلزائر ، 2014 ، �ص 357 .
على . 2 القائمة  الت�شاحلية  اجلنائية  العدالة   ، الب�رشى  الأمني  حممد   / الدكتور  اللواء 

 ،  16 املجلد   ، ال�رشطي  الفكر  جملة  يف  من�شور  مقالة   ، والتطبيق(  )املفهوم  املجتمع 
العدد 4، الإمارات املتحدة ،2008، �ص 30 .

اللواء الدكتور / حممد الأمني الب�رشى، املرجع ال�شابق، �ص 32. . 3
�شورة النور الية: رقم 22.. 4
�شورة ال�شوري الية رقم: 40.. 5
 اللواء الدكتور / حممد الأمني الب�رشى ،املرجع ال�شابق، �ص52 .. 6
 دكتور/ حممد عبد القادر قوا�شمية، جنوح الحداث فى الت�رشيع اجلزائري، املو�ش�شة . 7

الوطنية للكتاب، اجلزائر،1992،�ص142.
 ينظر ملزيد من التفا�شيل درا�شة للباحث الدكتور / اأحمد حممد براك، الق�شاء الع�شائري . 8

2013، ولذات املوؤلف، الطفال يف نزاع مع القانون  يف فل�شطني التدخل وال�شلح، 
ونظام الق�شاء الغري نظامي يف حمافظة اخلليل، درا�شة لر�ص الن�شان، 2013. 

 الأ�شتاذ / بن الن�شيب عبد الرحمن ، املرجع ال�شابق ، �ص 367. 9
 اللواء الدكتور / حممد الأمني الب�رشى ، املرجع ال�شابق �ص 50 52- . . 10
 الأ�شتاذ / بن الن�شيب عبدالرحمن ، املرجع ال�شابق ، �ص 359 .. 11
 اأن نظام العدالة اجلزائية للأحداث مكون من املوؤ�ش�شات الر�شمية من ال�رشطة والنيابة . 12

العامة واملحاكم ومراكز الأ�شلح والتاأهيل ، وغري ر�شمية من نقابة املحامني والأطباء 
والأخ�شائيني الإجتماعيني وكافة العاملني يف جمال الأحداث اجلانحني .

 الأ�شتاذ / علء ذيب معتوق، العدالة الأ�شلحية للأحداث ومدى مواءمتها مع املعايري . 13
 ، عمان   ، والتوزيع  للن�رش  الثقافة  دار  من�شورة،  ماج�شتري  ر�شالة  الدولية،  واملبادئ 
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.  59 ، ، �ص   2015
 الأ�شتاذ / بن الن�شيب عبد الرحمن ، املرجع ال�شابق ، �ص 359 . 14
 اللواء الدكتور/ حممد الأمني الب�رشى، املرجع ال�شابق ، �ص 38 . 15
 الأ�شتاذ / بن الن�شيب عبد الرحمن ، املرجع ال�شابق ، �ص 363 . 16
ا�شدارات . 17 بامل�شارك،  اخلا�شة  واملواد  املي�رش  دليل   ، التدريبي  دليل  الأحداث  عدالة   

اليوني�شف واملنظمة الدولية لل�شلح اجلنائي،2007، �ص135. .
 الأ�شتاذ / علء ذيب معتوق ، املرجع ال�شابق ، �ص 62. 18
للإ�شلح . 19 الفعال  للتطبيق  الإ�شرتاتيجية  الأطر  الطراونة،  حممد  الدكتور/  القا�شي   

يف جمال عدالة الأحداث مبا يتما�شى مع املعايري الدولية ويتنا�شب مع الإحتياجات 
الوطنية والإقليمية يف الدول العربية، درا�شة للمنظمة الدولية للإ�شلح اجلنائي، مركز 

عمان لدرا�شات حقوق الن�شان ،عمان ، 2006 ، �ص8 .
الدكتور . 20 القا�شى  16-،القا�شي  �ص15  ال�شابق،  املرجع  الطراونة،  حممد   / الدكتور   

/ نا�رش ال�شلمات ، فل�شفة قانون الأحداث اجلديد �شمن مفهوم العدالة الإ�شلحية ، 
 www.jc.jo الأردن ، 2015 . من�شور علي الرابط النرتنت

 عدالة الأحداث دليل التدريبي ، املرجع ال�شابق، �ص 136 ، الأ�شتاذ / بن الن�شيب عبد . 21
ال�شابق،  الأ�شتاذ / علء ذيب معتوق، املرجع   ،  369 ، �ص  ال�شابق  ، املرجع  الرحمن 
الأردن  الأحداث يف  الإ�شلحية  العدالة  الأ�شتاذة /كر�شتني من�شور، م�رشوع  �ص87، 
العربية يف جمال عدالة  التجربة  ، مقالة من�شورة، موؤلف جماعي  اإجنازات وحتديات 
الأحداث، ا�شدارات اليوني�شف واملنظمة الدولية للإ�شلح اجلنائي ، 2007، �ص 411 

وما بعدها 
ال�شتاذ / علء ذيب املعتوق ، املرجع ال�شابق ، �ص 88 92- ، عدالة الأحداث الدليل . 22

التدريبي ، املرجع ال�شابق ، �ص 138 142- 
 عدالة الحداث الدليل التدربيي ، املرجع ال�شابق، �ص142.. 23
 الأ�شتاذ / بن الن�شيب عبد الرحمن ، املرجع ال�شابق ، �ص 371 .. 24
العقوبة الر�شائية يف ال�رشيعة ال�شلمية والنظمة . 25 اأحمد حممد براك،   ، الدكتور  ينظر 
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اجلنائية املعا�رشة، درا�شة مقارنة، ر�شالة الدكتوارة ، كلية احلقوق – جامعة القاهرة، 
111 2010، �ص 

 عدالة الأحداث دليل تدريبي ، املرجع ال�شابق ، �ص 143 . 26
 ينظر يف جتربة الو�شاطة اجلنائية يف النظام الكندى ر�شالة الدكتوراة للباحث الدكتور . 27

/ اأحمد براك ، املرجع ال�شابق ، �ص 127
 ال�شتاذ بن الن�شيب عبد الرحمن ، املرجع ال�شابق ، �ص 371. 28
 عدالة الأحداث دليل تدريبي ، املرجع ال�شابق ، �ص 152. 29
 ينظر يف نظام الو�شاطة اجلنائية ر�شالة الدكتور الباحث /اأحمد براك ، املرجع ال�شابق، . 30

�ص 472 وما بعدها 
 عدالة الأحداث الدليل التدريبي، املرجع �شابق، �ص 154 . 31
 الأ�شتاذ / علء ذيب معتوق ، املرجع ال�شابق، �ص 83 . 32
 عدالة الأحداث دليل التدابري ، نف�ص املو�شع . 33
 لأ�شتاذ / علء ذيب معتوق ، نف�ص املو�شع . 34
 ينظر عدالة الأحداث الدليل التدريبي ، املرجع ال�شابق ، �ص 147 وما بعدها . 35
 الأ�شتاذ / بن الن�شيب عبد الرحمن ، املرجع ال�شابق ، �ص 372. 36
العدالة . 37 لإجراءات  كبديل  اإجتماع  يعقد   : واجا  اإقليم  من  اإ�شرتايل  منوذج  ايل  ون�شري   

واأ�رشهم  وال�شحايا  املعتدون   : هم  وامل�شاركون  �رشطة  �شابط  ويي�رًشه  التقليدية 
اأخرون تاأثروا ب�شكل مبا�رش باجلرمية وتعقد الإجتماعات يف  واأ�شدقاوؤهم واأ�شخا�ص 
الق�شايا التي خ�شعت لتحقيق اأويل واإعرتف فيها املعتدي بالذنب ، وب�رشط اأن تكون 
اأو   ( اإجتماع  بتن�شيق كل  ، ويقوم �شابط �رشطة  وال�شحايا طوعية  م�شاركة املعتدين 
م�شوؤول اأخر اأو متطوع مدرب ( ، ويكمن دوره يف ت�شجيع امل�شاركني على التعبري عن 
من  للحد  ال�شبل  اأف�شل  حول  بالإجماع  اإتفاق  اىل  والتو�شل  اجلرمية  حول  م�شاعرهم 
ال�رشر الذي ت�شببت به اجلرمية ، ويف العادة ت�شتمل الإتفاقيات على بع�ص الرتتيبات 
ر�شمي على هذه  ب�شكل  الإتفاق  يتم  اأنه  الذنب ومع  والتكفري عن  بالتعوي�ص  اخلا�شة 
الرتتبيبات اإل انها لي�شت ملزمة قانونيًا. ينظر عدالة الأحداث الدليل التدريبي، املرجع 
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ال�شابق، �ص148
 الأ�شتاذ / بن الن�شيب عبد الرحمن ، نف�ص املو�شع . 38
الأ�رشة . 39 حتددهما  ومكان  زمان  يف  اإجتماع   : نيوزيلندا  من  ال�شلوب  لهذا  منوذج 

– بعد تعيينه  ال�شاب  ال�شاب واأ�رشته وال�شحية وال�رشطة وحمامي  ويح�رشه املعتدي 
– واأي اأ�شخا�ص ترغب الأ�رشة يف دعوتهم وينظم الإجتماع من�شق عدالة ال�شباب الذي 
يوؤدي دور املي�رًش والو�شيط بني الأ�رشة وال�رشطة وميكنه اأي�شًا دعوة اأ�شخا�ص اأخرين 
اأمراً مهمًا يف ال�شياق الثقايف ( ، ويف العادة  اإن كان ذلك  لأداء دور املي�رُش ) خا�شة 
ي�شف رجال ال�شطة – بعد التعريف والتحية – اجلرمية ثم يعرتف ال�شاب بتورطه فيها 
اأو ينفيه ، ويف حال عدم اإنكار الذنب ي�شتمر الإجتماع باأن ي�رشح ال�شحية اأثر اجلرمية 
عليه ، ثم يتم ت�شارك الأراء حول كيفية حل امل�شاألة ، وتتداول الأ�رشة على اإنفراد وبعد 
ذلك ينعقد الإجتماع جمدداً بح�شور املخت�شني وال�شحية للنظر فيما اإن كان اجلميع 
متفقهون على التو�شيات واخلطط التي عر�شتها الأ�رشة . ينظر الدليل التدريبي ، املرجع 

ال�شابق ، �ص 148.
 الأ�شتاذ / علء ذيب معتوق ، املرجع ال�شابق،�ص 84.. 40
 عدالة الأحداث الدليل التدريبي ، املرجع ال�شابق ، �ص 156.. 41
 نف�ص املر�شع.. 42
 الأ�شتاذ / بن الن�شيب عبد الرحمن ، املرجع ال�شابق ،�ص 372. 43
 الأ�شتاذ / علء ذيب معتوق ، املرجع ال�شابق ،�ص 85. 44
 عدالة الأحداث ، الدليل التدريبي ، املرجع ال�شابق ، �ص 158. 45
 عدالة الأحداث الدليل التدريبي ، املرجع ال�شابق ، �ص 158. 46
 الأ�شتاذ / علء ذيب معتوق ، املرجع ال�شابق ،�ص 95. 47
 عدالة الأحداث الدليل التدريبي، املرجع ال�شابق ، �ص 149 .. 48
 الأ�شتاذ / علء ذيب معتوق ، املرجع ال�شابق ، �ص 122. 49
 ال�شتاذ / علء ذيب معتوق / املرجع ال�شابق ، �ص124.. 50
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دار . 51  ، الأوىل  الطبعة   ، درا�شة مقارنة   ، الأحداث  ، ق�شاء  اأحمد عوين  زينب   دكتورة / 
الثقافة للن�رش والتوزيع ، عمان ، 2003 ، �ص 72

 عدالة الأحداث الدليل التدريبي ، املرجع ال�شابق ، �ص 107. 52
 اللواء الدكتور /حممد الأمني الب�رشي ، املرجع ال�شابق ، �ص 55 وما بعدها.. 53
الت�شاحلية . 54 العدالة  مو�شوع  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة  اأدرجت  اأن  منذ   

 1997 عام  العا�رش  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر  التح�شريية  الأعمال  اأجندة  )الو�شاطة(يف 
العدالة  ملبادئ  مقرتحات  اإعداد  يف  حكومية  وغري  حكومية  جهات  عدة  �رشعت 

الت�شاحلية )الو�شاطة( ومن تلك املقرتحات ن�شري اىل : -
العمل  - جمموعة  بوا�شطة  املعدة  الت�شاحلية  للعدالة  الأ�شا�شية  املبادئ  م�شودة 

امل�شكلة من قبل موؤمتر الأمم املتحدة التا�شع ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية .
مقرتح املبادئ الأ�شا�شية للعدالة الت�شاحلية املعدة بوا�شطة جلنة خرباء املجل�ص  -

الأوروبي عام 1999م .
اإعلن " لوفان " ل�شنة 1997 ال�شادر عن ال�شبكة الدولية لبحوث العدالة الت�شاحلية  -

)الو�شاطة(.
الت�شاحلية  - العدالة  اإحتاد  عن  ال�شادرة  )الو�شاطة(  الت�شاحلية  العدالة  معايري 

. restorative justice consortium , UK الو�شاطة(الربيطاين(
املوجهات الأخلقية للتوفيق بني اجلاين وال�شحية ال�شادرة عن جميعة التوفيق  -

 the victim -offender mediation association بني ال�شحايا واجلناة
الأمريكية  - الرابطة  عن  ال�شادرة  واجلناة  ال�شحايا  بني  احلوار  برنامج  متطلبات 

الأمني  حممد   ، الدكتور  .اللواء   American bar association  1999 عام  للمحاميني 
الب�رشي ، املرجع ال�شابق ، 57 .

 عدالة الأحداث الدليل التدريبي ، املرجع ال�شابق ، �ص 86 . 55
56 . Faget f. , la médiation pénale, une dialectique de l’ordre et du désordre,

.déviance et société trim. sept. 1993. ., p.49

 الأ�شتاذة/ ماتي جوت�شن: ال�شيا�شة املتغرية ملعاملة �شحايا اجلرمية، بحث مقدم اإىل . 57
الندوة الدولية حلماية حقوق �شحايا اجلرمية، القاهرة، 1989 ، �ص31، 32.
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ر�شالة . 58 اجلنائية،  الدعوى  اإنهاء  يف  عليه  املجني  دور  عطية:  رجب  حمدي  الدكتور/   
الدكتوراة ، كلية احلقوق، جامعة القاهرة 1990، 366.
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320 ..GuilBot M. Et Rojares., op. cit, p.56

321 . Bornoz N. Et knoepfler J., la justice de proximité en Suisse, vers une

 nécessaire redefinition, in la justice deproximité en Europe, pratiqueset

.enjeux, sars la direction de A. Wyve Kenset J., faget, eres, ,2001 p.88

م�شار اإليه يف موؤلف الدكتور/ اأ�شامة ح�شنني عبيد: املرجع ال�شابق، �ص558.
الدكتور/ �شوقي ابراهيم عبد الكرمي علم، اإيقاف �شري الدعوى اجلنائية واإنهاوؤها . 322

دكتواره،  ر�شالة  مقارنة،  درا�شة  الو�شعي،  والقانون  الإ�شلمي  الفقه  يف  حكم  بدون 
عبد  مبارك  الدكتور/  �ص15؛  1996م  والقانون،  ال�رشيعة  كلية   – الأزهر  جامعة 
ر�شالة  الو�شعي،  والقانون  الإ�شلمية  ال�رشيعة  يف  اجلنائية  الدعوى  النويبت:  العزيز 
دكتوراة، كلية ال�رشيعة والقانون بالقاهرة، 1973، �ص42؛ الدكتور/ حمدي رجب عبد 
الغني: نظام التهام وحق الفرد واملجتمع يف اخل�شومة اجلنائية يف الفقه الإ�شلمي 
والقانون الو�شعي، ر�شالة دكتوراة، كلية ال�رشيعة والقانون بالقاهرة، 1986، �ص49؛ 
الدكتور/ حممد ابراهيم زيد: حماية احلقوق الإن�شانية يف مرحلة املحاكمة يف ال�رشيعة 

الإ�شلمية، املجلة العربية للدفاع الجتماعي، العدد العا�رش، �شنة 1979، �ص144.
املجتمع . 323 يف  اجلنائية  اجلزاءات  بدائل  عو�ص،  الدين  حميي  حممد  الدكتور/ 

الإ�شلمي، دار الن�رش باملركز العربي للدرا�شات الأمنية والتدريب بالريا�ص، 1992م 
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، �ص19.
الأنظمة . 324 المر اجلنائي وال�شلح يف  ا�شماعيل،  اأحمد حممد يحيى حممد  الدكتور/ 

 ، 1985م  القاهرة،  جامعة   - احلقوق  ،كلية  دكتواره  ر�شالة  املقارنة،  الجرائية 
�ص415؛ الدكتور/ �شوقي ابراهيم عبد الكرمي علم: املرجع ال�شابق، �ص224.

الأ�شتاذ/ عبد القادر عودة، الت�رشيع اجلنائي الإ�شلمي مقارنا بالقانون الو�شعي، . 325
اجلزء الثاين، دار الكتاب العربي، بريوت، خاٍل من �شنة الن�رش، اجلزء الثاين، �ص168.

دكتور/ حممد �شليم العوا، يف اأ�شول النظام اجلنائي الإ�شلمي، درا�شة مقارنة، دار . 326
املعارف، القاهرة، 1979م، �ص119.

الأمام/ حممد اأبو زهرة، اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�شلمي، اجلرمية، دار الفكر . 327
العربي، القاهرة، 8991م،�ص238.

�شورة البقرة الآية رقم: 229.. 328
الإمام/ تقي الدين بن تيمية،ال�شيا�شة ال�رشعية يف اإ�شلح الراعي والرعية، مراجعة . 329

وحتقيق د. علي �شامي الن�شار واأحمد زكي عطية، مكتبة الريا�ص احلديثة، بدون �شنة 
ن�رش، �ص67و �ص105.

الدكتور/ اأ�رشف رم�شان عبد احلميد،املرجع ال�شابق، �ص130.. 330
�شورة الن�شاء الآية رقم: 149.. 331
تبلغ . 332 مامل  احلدود  عن  العفو  باب  الرابع،  اجلزء  ال�شابق،  املرجع  داود،  اأبي  �شنن 

ال�شلطان، �ص813.
اإليه يف . 333 م�شار  1392هـ، �ص298؛  الثامن، بريوت،  اجلزء  امل�شنف،  الرازق:  عبد 

موؤلف الدكتور/ اأ�رشف رم�شان عبد احلميد: املرجع ال�شابق، �ص031.
اأ�رشف رم�شان عبد . 334 الدكتور/  ال�شابق، �ص240؛  اأبو زهرة، املرجع  الإمام حممد 

احلميد، املرجع ال�شابق، �ص130.
حممد فوؤاد عبد الباقي،املعجم املفهر�ص لألفاظ احلديث، اجلزء الثالث، �ص431؛ . 335

م�شار اإليه يف موؤلف الدكتور/ اأ�رشف رم�شان عبد احلميد،املرجع ال�شابق، �ص031.
اأخرجه الإمام م�شلم يف �شحيحه، كتاب احلدود، باب: قطع ال�شارق ال�رشيف وغريه، . 336
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والنهي عن ال�شفافة يف احلدود، �ص851.
ال�رشيعة . 337 يف  اجلنائي  للنظام  العامة  الأحكام  ال�شيفي،  الفتاح  عبد  الدكتور/ 

عبد  الأ�شتاذ/  �ص523؛   ،2001 القاهرة،  العربية،  النه�شة  دار  والقانون،  الإ�شلمية 
القادر عودة، الت�رشيع اجلنائي الإ�شلمي مقارنا بالقانون الو�شعي، اجلزء الأول، دار 

الكتاب العربي، بريوت، خاٍل من �شنة الن�رش،، �ص774.
الإمام/ حممد اأبو زهرة، املرجع ال�شابق، �ص241.. 338
الأ�شتاذ/ عبد القادر عودة، املرجع ال�شابق، اجلزء الثاين، �ص632.. 339
الدكتور/ حممود طه جلل، اأ�شول لتجرمي والعقاب يف ال�شيا�شة املعا�رشة، درا�شة . 340

يف ا�شرتاتيجيات ا�شتخدام اجلزاء اجلنائي وتاأ�شيل ظاهرتي احلد من التجرمي والعقاب، 
 ، 2005م  القاهرة،  العربية،  النه�شة  دار  الأوىل،  الطبعة  من�شورة،  دكتوراه  ر�شالة 

�ص375.
دار . 341 الأوىل،  الطبعة  ال�شابع،  اجلزء  ال�رشائع،  ترتيب  يف  ال�شنائع  الكا�شاين،بدائع 

الفكر، لبنان، 1417هـ 1996م ، �ص132.
ال�شابق، . 342 املرجع  ال�شابع،  اجلزء  ال�رشائع،  ترتيب  يف  ال�شنائع  الكا�شاين،بدائع 

�ص132 وما بعدها.
الدكتور/ ا�شامة ح�شنني عبيد،املرجع ال�شابق، �ص438.. 343
الأ�شتاذ/ عبد القادر عودة،املرجع ال�شابق، اجلزء الثاين، �ص455.. 344
الأ�شتاد/ عبد القادر عودة،املرجع ال�شابق، اجلزء الثاين، �ص485 وما بعدها.. 345
الكا�شاين،املرجع ال�شابق، اجلزء ال�شابع، �ص56.. 346
الأ�شتاذ/ عبد القادر عودة،املرجع ال�شابق، اجلزء الثاين، �ص487.. 347
الأ�شتاذ/ عبد القادر عودة،املرجع ال�شابق، اجلزء الثاين، �ص487.. 348
الدكتور/ اأ�شامة ح�شنني عبيد،املرجع ال�شابق، �ص437.. 349
الدكتور/ حممود طه جلل،املرجع ال�شابق، �ص377.. 350
الإ�شلمي . 351 الفقه  يف  والتعوي�ص  العقوبة  بني  اإدري�ص،الدية  اأحمد  عو�ص  الدكتور/ 
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 ،6891 الأوىل،  الطبعة  لبنان،  الهلل،  مكتبة  دار  من�شورة،  دكتوراة  ر�شالة  املقارن، 
�ص14.

الدكتور حممد �شليم العوا، املرجع ال�شابق، �ص225.. 352
الدكتور/ عبد العزيز عامر، التعزيز يف ال�رشيعة الإ�شلمية، ر�شالة دكتوراه، كلية . 353

احلقوق – جامعة القاهرة، 1955م، رقم 65، 56.
الأ�شتاذ/ عبد القادر عودة،املرجع ال�شابق، اجلزء الثاين، �ص99.. 354
الدكتور/ حممد �شليم العوا،املرجع ال�شابق، �ص239.. 355
�شورة البقرة الآية رقم: 178.. 356
جلل الدين ال�شيوطي،اجلامع ال�شغري يف اأحاديث الب�شري النذير، املطبعة اخلريية، . 357

م�رش، 1375هـ، اجلزء اخلام�ص، �ص77 وما بعدها.
�شورة الن�شاء الآية رقم: 92.. 358
عبد . 359 الدكتور/  �ص82؛  الأول،  اجلزء  ال�شابق،  عودة،املرجع  القادر  عبد  الأ�شتاذ/ 

الكرمي  عبد  ابراهيم  �شوقي  الدكتور/  �ص56؛   ،66 بنذ  ال�شابق،  املرجع  عامر،  العزيز 
علم، املرجع ال�شابق، �ص123؛ الدكتور/ عبد الفتاح ال�شيفي،الأحكام العامة للنظام 

اجلنائي يف ال�رشيعة الإ�شلمية والقانون، املرجع ال�شابق، �ص524
الإمام/ حممد اأبو زهرة،املرجع ال�شابق، �ص82 وما بعدها.. 360
الأ�شتاذ/ عبد القادر عودة،املرجع ال�شابق، اجلزء الثاين، �ص168.. 361
الدكتور/ حممود طه جلل،املرجع ال�شابق، �ص279.. 362
الأ�شتاذ/ عبد القادر عودة،املرجع ال�شابق، اجلزء الأول، �ص80.. 363
الأ�شتاذ/ عبد القادر عودة،املرجع ال�شابق، اجلزء الثاين، �ص184 وما بعدها.. 364
الدكتور/ عبد الفتاح ال�شيفي،املرجع ال�شابق، �ص523.. 365
املاوردي، الأحكام ال�شلطانية، كتاب الأحكام ال�شلطانية والوليات الدينية، حتقيق . 366

عماد زكي البارودي، مطبعة املكتبة التوفيقية، القاهرة، خاٍل من �شنة الن�رش ، �ص237.
الدكتور/ �رش . 367 الأول، �ص777؛  ال�شابق، اجلزء  القادر عودة،املرجع  الأ�شتاذ/ عبد 
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تاأ�شلية  درا�شة  اجلنائي،  القانون  يف  لل�شلح  العامة  النظرية  اإدري�ص،  عثمان  اخلتم 
تطبيقية مقارنة، ر�شالة دكتواره، كلية احلقوق جامعة القاهرة، 1979 م ، �ص343: 

الدكتور/ ا�رشف رم�شان عبد احلميد،املرجع ال�شابق، �ص137.
الدكتور/ اأ�رشف توفيق رم�شان،املرجع ال�شابق، �ص137.. 368
اإنهاء . 369 يف  ودورها  اجلنائية  الو�شاطة  احلميد،  عبد  رم�شان  اأ�رشف  الدكتور/ 

القاهرة،  العربية،  النه�شة  دار  الأوىل،  الطبعة  مقارنة،  درا�شة  العمومية،  الدعوى 
2004م،�ص138.

نف�ص املرجع: �ص40 وما بعدها.. 370
الدكتور/ اأ�رشف رم�شان عبد احلميد: املرجع ال�شابق، �ص151.. 371
372 . Banafe - Schmitt J -p., La mediation pénale, en france et aux États -

.unis, op. cit., p.40

الدكتور/ مدحت عبد احلليم رم�شان الإجراءات املوجزة لإنهاء الدعوى اجلنائية . 373
يف �شوء تعديلت قانون الإجراءات اجلنائية، املرجع ال�شابق، �ص36.

الدكتور/ حممد �شيف الن�رش عبد املنعم: املرجع ال�شابق، �ص303.. 374
الدكتور/ اأ�رشف رم�شان عبد احلميد: املرجع ال�شابق، �ص146.. 375
يف . 376 للحرية  ال�شالبة  العقوبة  املنعم،بدائل  عبد  الن�رش  �شيف  حممد  الدكتور/ 

الت�رشيعات اجلنائية احلديثة، املرجع ال�شابق، �ص303.
الدكتور/ مدحت عبد احلليم رم�شان: املرجع ال�شابق، �ص38.. 377
الدكتور/ اأ�رشف رم�شان عبد احلميد: املرجع ال�شابق، �ص146.. 378
الدكتور/ اأ�رشف رم�شان عبد احلميد: املرجع ال�شابق، �ص148.. 379
الدكتور/ عادل علي املانع، الو�شاطة يف حل املنازعات اجلنائية، جملة احلقوق، . 380

الكويت، العدد رقم 4 ل�شنة 30 دي�شمرب، 2006،�ص 45
اللواء الدكتور حممد الأمني الب�رشي ، املرجع ال�شابق ، �شفحة 57. 381
382 . ، الأول  ، اجلزء  : �رشح قانون امل�شطرة اجلنائية اجلديد  الدكتور / احلبيبي بيهي 
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الطبعة الأوىل ، من�شورات املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية ، �شل�شة " موؤلفات 
درا�شة يف   : الداودي  لطيفة  الدكتورة  ؛   85 ، �ص   2004  ، املغرب   ، واأعمال جامعية 
طبعة   ،  2002  / /اأكتوبر   3  / ظهري   -22  1 رقم  اجلديد  اجلنائية  امل�شطرة  قانون 
2005 املطبعة والوراقة الوطنية احلي املحمدي – الداوديات – مراك�ص – املغرب ، 

�ص 21 وما بعدها .
ال�شلح الزجري درا�شة للمادة 41 من قانون امل�شطرة اجلنائية اجلديد ، من�شورات . 383

العدل  وزارة  موقع  على  من�شورة   ، املغربية  العدل  بوزارة  والت�رشيع  الدرا�شات  ق�شم 
املغربية ، �ص 9 على الرابط الألكرتوين

htpp//: www.justice.gov.ma/console/uploads/doc/etudeo42005 -do.

الدكتور / جلل ثروت : نظم الإجراءات اجلنائية ، الإ�شكندرية ،1997، بند 212 . 384
،�ص 230 .

الدكتور / حممد �شلم: اأهمية ال�شلح يف النظام املغربي ، جملة املحاكم املغربية . 385
، عدد 93 مار�ص / اإبريل / 2002 ، املغرب ، �ص 51

ال�شلح الزجري ك املرجع ال�شابق �ص 3 . 386
ينظر يف هذا املعنى : ال�شلح الزجري : املرجع ال�شابق ، �ص 9 وما بعدها ؛ الدكتور . 387

/ احلبيب بيهي : املرجع ال�شابق �ص 85 ؛ الدكتورة / طليفة الداودي : املرجع ال�شابق 
، �ص 22

388 . Levy r. du suspect au coupavle .le tracail di la police judiciaries , 1987

,ed geneve .pp .109 -111

الدكتور / عمر �شامل ، نحو تي�شيري الإجراءات اجلنائية، املرجع ال�شابق ،�ص 120 . 389
390 . Levy R. du suspect au coupable , le travail de la police judiciaries ,

1987 ,ed Geneve , pp . 109 - 111

الدكتور / ا�رشف رم�شان عبد احلميد : الو�شاطة اجلنائية ، املرجع ال�شابق ، �ص . 391
 112

الدكتور / حمدي رجب عطية : دور املجني عليه يف اإنهاء الدعوى اجلنائية، املرجع . 392
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ال�شابق، �ص 361 
الدكتور / حممد �شامي ال�شوا : الو�شاطة والعدالة اجلنائية / املرجع ال�شابق ، بند . 393

 55 78 ، �ص 
املرجع . 394  ، اجلنائية  الإجراءات  قانون  ال�شلح يف   : ا�شامة ح�شنني عبيد   / الدكتور 

ال�شابق ، �ص 518
395 . ، اجلنائية  الدعوى  اإنهاء  يف  عليه  املجني  دور   : عطية  رجب  حمدي   / الدكتور 

املرجع ال�شابق ، �ص 362 وما بعدها .
الدكتور / اأ�رشف رم�شان عبد احلميد: املرجع ال�شابق، �ص 114 . 396
الدكتور / اأ�شامة ح�شنني عبيد: املرجع ال�شابق ، �ص 519. 397
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املراجع

أوالاً:  املراجع العربية: 

مكرراً، . 1  18 املادتني  نطاق  يف  اجلنائي  ال�شلح  طنطاوي،  حامد  اإبراهيم  الدكتور/ 
18 مكرراً )اأ( ، ال�شلح اجلنائي يف نطاق املادتني 18 مكرر اًو18 مكرراً )اأ( اإجراءات 

جنائية، درا�شة مقارنة، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2000م. 
الدعوى . 2 اإدارة  يف  م�شتحدثة  طريقة  اجلنائية،  الو�شاطة  نائل،  عيد  ابراهيم  الدكتور/ 

اجلنائية، درا�شة يف النظام الإجرائي الفرن�شي، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2001م. 
الدكتور/ اأحمد اأبو زيد، احلكم املحلي والنظام ال�شيا�شي التقليدي يف �شمال �شيناء، �شمن . 3

اأعمال موؤمتر العري�ص حول الإن�شان واملجتمع والثقافة يف �شمال �شيناء، املركزالقومي 
للبحوث الجتماعية واجلنائية، القاهرة، 19911. 

الدولية . 4 املعايري  منظور  من  الفل�شطينية  الت�رشيعات  مراجعة  ال�شقر،  احمد  ال�شتاذ/ 
حلقوق الطفل، موؤ�ش�شة انقاذ الطفل، فل�شطني – ال�شفة الغربية، 20141979 م. 
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قانون الطفل الفلسطيين رقم (7) لسنة 2004 املعّدل 

مبوجب قرار بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل

رئي�ص اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية رئي�ص ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
 )2( رقم  الأحداث  املجرمني  قانون  وعلى  املعدل،  الأ�شا�شي  القانون  على  الإطلع  بعد 
16 ل�شنة  اإ�شلح الأحداث رقم  1937 املعمول به يف حمافظات غزة وعلى قانون  ل�شنة 
التي   1989 ل�شنة  الطفل  اإتفاقية حقوق  ال�شفة، وعلى  به يف حمافظات  املعمول   1954
وافقت عليها اجلمعية العمومية للأمم املتحدة بتاريخ 20/ 11/ 1989م، وعلى املر�شوم 
وعلى  والأمومة،  للطفولة  الأعلى  املجل�ص  باإن�شاء  ال�شادر  1999م  ل�شنة   2 رقم  الرئا�شي 
م�رشوع القانون املقدم من جمل�ص الوزراء، وبناء على ما اأقره املجل�ص الت�رشيعي بجل�شته 

اأ�شدرنا القانون التايل - :  2003م،   /8 املنعقدة بتاريخ 19/ 

الفصل األول

أحكام عامة

مادة )1( معدلة بنص املادة )2( من قرار بقانون لسنة 2012

يكون للعبارات والكلمات التالية، حيثما وردت يف هذا القانون املعاين املخ�ش�شة لها 
اأدناه، اإل اإذا دلت القرينة على خلف ذلك: 

الطفل: كل اإن�شان مل يتم الثامنة ع�رشة من عمره. 
يف  يعمل  الذي  الجتماعية  التنمية  وزارة  يف  العام  املوظف  الطفولة:  حماية  مر�شد 
دائرة حماية الطفولة ويخت�ص مبهمة تقييم حالة ومتابعة ق�شايا الأطفال طبقًا للقانون 

واللوائح اأو الأنظمة ال�شادرة مبوجبه. 
القا�شي املخت�ص: القا�شي املخت�ص بق�شايا الأطفال. 

اخلطر املحدق: كل عمل يهدد حياة الطفل اأو �شلمته اأو �شحته البدنية اأو النف�شية  اأو 
يعر�شه خلطر النحراف ب�شكل ل ميكنه تلفيه مبرور الوقت
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مادة )2( 
يهدف القانون اإىل: - 

الرتقاء بالطفولة يف فل�شطني مبا لها من خ�شو�شيات. . 1
تن�شئة الطفل على العتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الولء لفل�شطينـ . 2

اأر�شا وتاريخا و�شعبا
اإعداد الطفل حلياة حرة م�شوؤولة يف جمتمع مدين مت�شامن قائم على التلزم بني . 3

الوعي باحلقوق واللتزام بالواجبات وت�شوده قيم العدالة وامل�شاواة والت�شامح والدميقراطية. 
حماية حقوق الطفل يف البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة واآمنة ومتطورة. . 4
توعية املجتمع بحقوق الطفل على اأو�شع نطاق ممكن با�شتخدام الو�شائل املنا�شبة. . 5
وقدراته . 6 ن�شجه  ودرجة  ل�شنة  وفقا  املجتمعية  احلياة  جمالت  يف  الطفل  اإ�رشاك 

العمل واملبادرة والك�شب امل�رشوع وروح العتماد  املتطورة حتى ين�شاأ على خ�شال حب 
على الذات. 

العائلي . 7 وحميطة  اأبويه  احرتام  وبخا�شة  الفا�شلة  الأخلق  على  الطفل  تن�شئة 
والجتماعي. 

 مادة )3( 
يتمتع كل طفل بكافة احلقوق الواردة يف هذا القانون دون متييز ب�شبب جن�شه اأو . 1

لونه اأو جن�شيته اأو دينه اأو لغته اأو اأ�شله القومي اأو الديني اأو الجتماعي اأو ثروته اأو اإعاقته 
اأو مولده اأو والديه، اأو اأي نوع اآخر من اأنواع التمييز. 

التمييز . 2 اأ�شكال  جميع  من  الأطفال  حلماية  املنا�شبة  التدابري  كافة  الدولة  تتخذ 
بهدف تاأمني امل�شاواة الفعلية والنتفاع بكافة احلقوق الواردة يف هذا القانون. 

 مادة )4( 
يجب الأخذ يف العتبار: - 

بها . 1 قامت  �شواء  ب�شاأنه  تتخذ  التي  الإجراءات  جميع  يف  الف�شلى  الطفل  م�شلحة 
الهيئات الت�رشيعية اأو املحاكم اأو ال�شلطات الإدارية اأو موؤ�ش�شات الرعاية الجتماعية العامة 

اأو اخلا�شة. 
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حاجات الطفل العقلية والنف�شية والبدنية والأدبية مبا يتفق مع �شنه و�شحته وغري . 2
ذلك. 

 مادة )5( 
اأو من يقوم على رعايته م�شوؤوليات م�شرتكة عن تربيته مبا . 1 الطفل  والدا  يتحمل 

يكفل منوه وتطوره واإر�شاده وتوفري احتياجاته مبا يتلءم مع قدراته املتطورة. 
يجب اأن يوؤخذ يف العتبار اأهمية العمل الوقائي داخل العائلة يف جميع الجراءات . 2

التي تتخذ ب�شاأن الطفل وذلك حفاظًا على دورها الأ�شا�شي وتاأكيداً للم�شوؤولية التي يتحملها 
الوالدان اأو من يقوم على رعاية الطفل وتربيته واإحاطته بالرعاية اللزمة من اأجل �شمان 

منوه وتطوره الطبيعي على الوجه الأكمل. 
مادة )6( 

يف  حقهم  للأطفال  تكفل  والتي  كافة  املنا�شبة  الظروف  تهيئة  على  الدولة  تعمل 
التعليم  الجتماعية وحقهم  يف  ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى ممكن من  اأعلى  على  احل�شول 

وامل�شاركة يف خمتلف اأوجه احلياة املجتمعية. 
مادة )7( 

للطفل يف جميع الظروف اأولوية التمتع باحلماية والرعاية والإغاثة. . 1
تكفل الدولة اأولوية احلفاظ على حياة الأطفال وجميع حقوقهم يف حالت الطوارئ . 2

والكوارث والنزاعات امل�شلحة. 
الأطفال . 3 بحق  يرتكب  من  كل  وم�شائلة  مللحقة  املنا�شبة  التدابري  الدولة  تتخذ 

جرمية من جرائم احلرب اأو جرائم �شد الإن�شانية. 
مادة )8( 

الحتياجات  ذوي  الأطفال  ل�شمان متتع  املنا�شبة  والتدابري  الإجراءات  الدولة  تتخذ 
اخلا�شة بالرعاية اللزمة يف املجالت كافة وبخا�شة التعليم وال�شحة والتاأهيل املهني 

لتعزيز اعتمادهم على النف�ص و�شمان م�شاركتهم الفاعلة يف املجتمع. 
مادة )9( 

يف  ال�شحيحة  التن�شئة  الأطفال  بتن�شئة  الكفيلة  والربامج  ال�شيا�شات  الدولة   ت�شع 
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اإطار من احلرية والكرامة الإن�شانية والقيم الروحية والجتماعية، مع  املجالت كافة يف 
اأو من يقوم على  ومراعاة امل�شوؤولية الأ�شا�شية واحلقوق والواجبات الواقعة على الوالدين 

رعاية الطفل. 
مادة )10( 

تلتزم املوؤ�ش�شات والإدارات امل�شوؤولة عن رعاية الأطفال وحمايتهم بتنفيذ ال�شيا�شات 
والربامج التي ت�شعها ال�شلطات املخت�شة يف جميع املجالت. 

الفصل الثاني

احلقوق األساسية

مادة )11( معدلة بن�س املادة )3( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012
لكل طفل احلق يف احلياة ويف الأمان على نف�شه. . 1
تكفل الدولة اإىل اأق�شى حد ممكن منو الطفل وتطوره ورعايته. . 2
يحظر اجراء التجارب الطبية اأو العلمية على الأطفال. . 3
اخلا�شة . 4 العقوبات  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  بالعقوبات  الخلل  عدم  مع 

باجلرائم الواقعة على ال�شخا�ص اأو اأي قانون اآخر، يعاقب بغرامة ل تقل عن األف دينار ول 
تزيد عن الفي دينار اأردين او ما يعادلها من العملة املتداولة قانونا  كل من يخالف اأحكام 
املخالفة  منه  وقعت  الذي  املحل  باإغلق  احلكم  يجوز  ذلك  وف�شل عن  اأعله،   )3( الفقرة 

وميار�ص املخالف اأعماله فيه ملدة موؤقتة ل تزيد عن �شهر واحد. 
مادة )12( 

لكل طفل احلق يف حرية الراأي والتعبري مبا يتفق مع النظام العام والآداب العامة. . 1
توؤخذ اآراء الطفل مبا ت�شتحق من العتبار وفقا ل�شنه ودرجة ن�شجه. . 2
التدابري . 3 اأو يف  الق�شائية  الجراءات  اآرائه يف  عن  للإف�شاح  الفر�شة  للطفل  تتاح 

الجتماعية اأو التعليمية اخلا�شة بظروفه. 
مادة )13( 

للطفل احلق يف  رعايته  يقوم على  اأو من  الطفل  والدي  واجبات وحقوق  مراعاة  مع 
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احرتام حياته اخلا�شة ومينع تعري�شه لأي تدخل تع�شفي اأو اإجراء غري قانوين يف حياته اأو 
اأ�رشته اأو منزله اأو مرا�شلته وكذلك يحظر امل�شا�ص ب�رشفه اأو �شمعته. 

مادة )14( معدلة بن�س املادة )4( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

مع مراعاة املعايري وال�شوابط الواردة يف قانون العمل واللوائح ال�شادرة مبوجبه، . 1
يحظر ت�شغيل الأطفال قبل بلوغهم �شن اخلام�شة ع�رشة. 

يحظر ت�شغيل الأطفال اأو ا�شتخدامهم اأو تكليفهم باأي اأعمال اأو مهن خطرة اأو غريها . 2
من الأعمال واملهن التي حتددها وزارة العمل ومن �شاأنها اإعاقة تعليمهم اأو احلاق ال�رشر 
ب�شلمتهم اأو ب�شحتهم البدنية اأو النف�شية مبا يف ذلك العمل لدى الأقارب من الدرجة الأوىل. 

يعاقب بغرامة ل تقل عن األف دينار اأردين ول تزيد عن األفني دينار اأردين كل من . 3
يخالف اأحكام هذه املادة. وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال الذين وقعت يف �شاأنهم املخالفة 
وت�شاعف يف حالة التكرار، وف�شًل عن ذلك يجب على وزير العمل يف حال التكرار وبتن�شيب 

من وزير التنمية الجتماعية اإغلق املن�شاأة كليا اأو جزئيا. 

مادة )15( 

وفقا للقانون ي�شجل الطفل بعد ولدته فورا يف ال�شجل املدين. 

مادة )16( 

لكل طفل احلق منذ ولدته يف ا�شم ل يكون منطويا على حتقري اأو مهانة لكرامته اأو 
منافيا للعقائد الدينية. 

مادة )17( 

لكل طفل احلق يف احرتام �شخ�شيته القانونية. 

مادة )18( 

القانون  الفل�شطينية وفقا لأحكام  لكل طفل فل�شطيني فور ولدته احلق يف جن�شيته 
اخلا�ص بذلك. 
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الفصل الثالث

احلقوق األسرية

مادة )19( 
لكل طفل احلق يف العي�ص يف كنف اأ�رشة متما�شكة ومت�شامنة. . 1
تتخذ الدولة التدابري اللزمة ل�شمان التزام والدي الطفل اأو من يقوم على رعايته . 2

بتحمل امل�شوؤوليات والواجبات امل�شرتكة املنوطة بهما يف تربية الطفل ورعايته وتوجيهه 
ومنائه على الوجه الأف�شل. 

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

مادة )21( 
مع مراعاة م�شلحة الطفل الف�شلى للطفل املنف�شل عن والديه اأو عن اأحدهما احلق يف 

الحتفاظ بعلقات �شخ�شية وات�شالت مبا�رشة مع كل والديه وب�شورة منتظمة. 
مادة )21( مكرر 5 معدلة بن�س املادة )5( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

مع عدم الخلل باأية عقوبة اأ�شد ين�ص عليها اأي قانون اآخر، يعاقب باحلب�ص من �شهر 
اإىل ثلث �شنوات كل من اأهمل يف طفل حتت رعايته. 

الفصل الرابع

احلقوق الصحية

مادة )22( معدلة بن�س املادة )6( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012
للطفل احلق يف احل�شول على اأف�شل م�شتوى ممكن من اخلدمات ال�شحية املجانية . 1

مع مراعاة قانون ال�شحة العامة وقانون التاأمني ال�شحي. 
ل ت�شتويف اية ر�شوم عن تطعيم الأطفال. . 2
على وزارة ال�شحة تقدمي اخلدمات ال�شحية املجانية للأطفال دون �شن ال�شاد�شة . 3

وفقا لل�شوابط واملعايري التي ت�شعها ومبا ل يتعار�ص مع قانون ال�شحة العامة والقوانني 



 Page | 183

د. أمحد براك

"العدالة التصاحلية لألحداث"

"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

الخرى ذات العلقة. 
مادة )23( معدلة بن�س املادة )7( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

على وزارة ال�شحة اإ�شدار بطاقة �شحية لكل طفل ت�شجل بياناتها يف �شجل خا�ص . 1
مبكتب ال�شحة املخت�ص. 

ي�شدر قرار من وزير ال�شحة بتنظيم هذه البطاقة ومنوذجها وبياناتها واإجراءات . 2
ا�شدارها. 

طبيب . 3 على  وتعر�ص  للطفل،  املدر�شي  امللف  يف  ال�شحية  البطاقة  حفظ  يجب 
املدر�شة عند كل منا�شبة يجري فيها ح�ص الطفل طبيا، ويثبت بها كل ما يتعلق مبتابعة 

احلالة ال�شحية للطفل. 
املادة )24( 

يجب اإجراء فح�ص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد اإل بعد الفح�ص 
الطبي للتاأكد من خلو الزوجني مما ميكن اأن يوؤثر على حياة و�شحة ن�شلهما. 

مادة )25( 
تتخذ وزارة ال�شحة جميع التدابري املنا�شبة من اأجل تطوير قدراتها يف جمال الرعاية 

ال�شحية الوقائية ولعلجية والإر�شاد ال�شحي املتعلقة ب�شحة الطفل وتغذيته وحمايته. 
مادة )26( 

تتخذ الدولة جميع التدابري املنا�شبة من اأجل: 
وقاية الأطفال من خماطر التلوث البيئي والعمل على مكافحتها. . 1
قيام و�شائل الإعلم املختلفة بدور بناء وفعال يف جمال الوقاية والإر�شاد ال�شحي . 2

وبخا�شة فيما يتعلق مبجالت �شحة الطفل وتغذيته ومزايا الر�شاعة  الطبيعية والوقاية 
من احلوادث وم�شار التدخني. 

والإر�شاد . 3 الوقاية  جمال  يف  الكامل  بدوره  ليقوم  املدر�شية  ال�شحة  نظام  دعم 
ال�شحي. 

الوقاية من الأمرا�ص املعدية واخلطرية. . 4
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مادة )27( معدلة بن�س املادة )8( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012
تعد اأعماُل حمظورة، وتقع حتت طائلة امل�شاءلة اجلزائية، الأعمال التالية: 

ا�شتخدام الطفل اأو تكليفه باأي عمل، باأي �شورة كانت مبا يف ذلك يف اأماكن اإنتاج . 1
اأو  اأو ترويجها  اأو حيازتها  اأو الإجتار بها  العقلية  اأو املوؤثرات  اأو املواد املخدرة  ال�شجائر 

نقلها. 
اإنتاج اأو ترويج اأو ا�شترياد الألعاب اأو املواد غري املطابقة للموا�شفات واملعايري . 2

ال�شحية اأو البيئية املحددة من اجلهات املخت�شة اأو التي ت�رش بالقيم املجتمعية. 
مع عدم الإخلل باأية عقوبة اأ�شد ين�ص عليها اأي قانون اآخر، يعاقب كل من يخالف . 3

املتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  اأردين  اأو  دينار  األف  عن  تقل  ل  بغرامة  املادة  هذه  اأحكام 
العقوبة يف حالة  اأو املواد املخالفة، وتت�شاعف  الألعاب  اإىل م�شادرة  قانونًا، بالإ�شافة 
اأو املن�شاأة التي متار�ص تلك الأعمال  التكرار، وف�شًل عن ذلك يجوز احلكم باإغلق املحل 

املحظورة ملدة موؤقتة ل تزيد عن �شهر واحد. 
مادة )28( 

والتاأهيلية  التعوي�شية  والأجهزة  والر�شوم  ال�رشائب  جميع  من  يعفى  للقانون  وفقًا 
وامل�شاعدة وو�شائل النقل اللزمة لإ�شتخدام الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة. 

الفصل اخلامس

احلقوق اإلجتماعية

مادة )29( معدلة بن�س املادة )9( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012
للطفل احلق يف الإنفاق عليه من طعام وك�شوة وم�شكن وتطبيب وتعليم. . 1
يتحمل واجب الإنفاق على الطفل والده اأو من يتوىل رعايته قانونًا. 2
يتحمل �شندوق النفقة اأداء نفقة الطفل يف حال عجز ال�شخ�ص امللزم بالإنفاق اأو . 3

ثبوت امتناع املحكوم عليه بالنفقة عن اأدائها. 
مادة )30( 

لكل طفل احلق يف م�شتوى معي�شي ملئم لنموه البدين والعقلي والروحي والإجتماعي 
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وتتخذ الدولة كافة الإجراءات والتدابري ال�رشورية لتاأمني هذا احلق. 
مادة )31( 

وفقًا للقواعد وال�رشوط التي ت�شعها الدولة وموؤ�ش�شاتها للأطفال الآتي بياناتهم احلق 
يف احل�شول على امل�شاعدات الإجتماعية: - 

الأطفال الأيتام اأو جمهويل الن�شب. . 1
الأطفال يف موؤ�ش�شات الرعاية الإجتماعية. . 2
اأطفال املطلقة اأو املهجورة الذين ل عائل لهم. . 3
اأطفال امل�شجون اأو املفقود اأو العاجز عن العمل ب�شبب املر�ص اأو الإعاقة ول عائل . 4

لهم. 
اأطفال الأ�رش التي دمرت بيوتها اأو احرتقت. 5
الأطفال املعوقون اأو املر�شى باأمرا�ص مزمنة. . 6
الأطفال التواأم )ثلثة فما فوق( . . 7

مادة )32( 
للطفل املحروم من بيئته العائلية الطبيعية ب�شفة دائمة اأو موؤقتة احلق يف الرعاية 

البديلة من خلل: 
الأ�رشة احلا�شنة )البديلة( التي تتوىل كفالته ورعايته. . 1
موؤ�ش�شات الرعاية الإجتماعية العامة اأو اخلا�شة اإذا مل تتوفر الأ�رشة احلا�شنة. . 2

الفصل السادس

احلقوق الثقافية

مادة )33( 
للطفل احلق يف طلب جميع اأنواع املعلومات والأفكار وتلقيها وتقلها واإذاعتها مبا . 1

ل يتعار�ص مع النظام العام والآداب العامة. 
تعمل الدولة على جت�شيد هذا احلق وفق ما ت�شمح به اإمكاناتها، ولها يف �شبيل ذلك . 2
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براجمها  من  جزء  تخ�شي�ص  وغريها  واملكتوبة  وامل�شموعة  املرئية  الإعلم  و�شائل  اإلزام 
ومواردها لتاأمني التمتع الفعلي بهذا احلق. 

مادة )34( 
وفقًا للقانون يجوز تكوين جمعيات خا�شة بالطفل وله حرية الن�شمام اإىل اجلمعيات 

والنوادي، وعقد الإجتماعات العامة. 
مادة )35( 

والثقافية  الرتفيهية  الربامج  وتنفيذ  حتديد  يف  الوا�شعة  امل�شاركة  يف  احلق  للطفل 
والعلمية والتي تتفق مع النظام العام والآداب العامة وذلك تاأكيداً حلقه يف امتلك املعرفة 

وو�شائل البتكار والإبداع. 
مادة )36( 

يحظر ن�رش اأو عر�ص اأو تداول اأو حيازة م�شنفات مطبوعة اأو مرئية اأو م�شموعة تخاطب 
غرائز الطفل الدنيا اأو تزين له ال�شلوكيات املخالفة للنظام العام والآداب العامة اأو يكون من 

�شاأنها ت�شجيعه على الإنحراف. 

 الفصل السابع

احلقوق التعليمية

مادة )37( 
وفقًا لأحكام القانون: . 1

التعليم  مرحلة  اإمتام  حتى  الدولة  مدار�ص  يف  املجاين  التعليم  يف  احلق  طفل  لكل 
الثانوي. 

التعليم الزامي حتى امتام مرحلة التعليم الأ�شا�شية العليا كحد اأدنى. 
تتخذ الدولة جميع التدابري املنا�شبة ملنع الت�رشب املبكر للأطفال من املدار�ص. . 2

مادة )38( 
تتخذ الدولة جميع التدابري املنا�شبة والفعالة بهدف اإلغاء خمتلف اأ�شكال التمييز يف 
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التمتع بحق التعليم والعمل على حتقيق ت�شاوي الفر�ص الفعلية بني جميع الأطفال. 
مادة )39( 

تتخذ الدولة التدابري كافة من اأجل: 
تعزيز م�شاركة التلميذ واأولياء اأمورهم يف القرارات اخلا�شة بالأطفال. . 1
املحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات اأو و�شع الربامج التي تهدف اإىل . 2

حظر كافة اأ�شكال العنف يف املدار�ص مهما كان م�شدرها. 
مادة )40( 

لكل طفل يف املدر�شة احلق يف وقت الراحة وملزاولة الألعاب والأن�شطة املنا�شبة ل�شنه 
وللم�شاركة بحرية يف احلياة الثقافية ويف الفنون. 

مادة )41( 
للطفل ذي الإحتياجات اخلا�شة احلق يف التعليم والتدريب بنف�ص املدار�ص واملراكز . 1

املعدة للتلميذ. 
يف حالت الإعاقة ال�شتثنائية تلتزم الدولة تاأمني التعليم والتدريب يف ف�شول اأو . 2

مدار�ص اأو مراكز خا�شة �رشيطة اأن: 
تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي وملئمة حلاجات الطفل.  -
تكون قريبة من مكان اإقامته و�شهًل الو�شول اإليها.  -
توفر التعليم باأنواعه وم�شتوياته ح�شب اإحتياجاتهم.  -
توفر املوؤهلني تربويًا لتعليمهم وتدريبهم ح�شب اإعاقتهم.  -

الفصل الثامن

احلق يف احلماية

مادة )42( 
للطفل احلق يف احلماية من اأ�شكال العنف اأو الإ�شاءة البدنية اأو املعنوية اأو اجلن�شية . 1

اأو الإهمال اأو التق�شري اأو الت�رشد اأو غري ذلك من اأ�شكال اإ�شاءة املعاملة اأو الإ�شتغلل. 
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تتخذ الدولة كافة التدابري الت�رشيعية والإدارية والإجتماعية والرتبوية والوقائية . 2
اللزمة لتاأمني احلق املذكور. 

مادة )43( 

مينع ا�شتغلل الأطفال يف الت�شول كما مينع ت�شغيلهم يف ظروف خمالفة للقانون اأو 
تكليفهم بعمل من �شاأنه اأن يعيق تعليمهم اأو ي�رش ب�شلمتهم اأو ب�شحتهم البدنية اأو النف�شية. 

مادة )44( معدلة بن�ص املادة )10( من قرار بقانون ل�شنة 2012
يعد من احلالت ال�شعبة التي تهدد �شلمة الطفل اأو �شحته البدنية اأو النف�شية ويحظر 

تعري�شه لها: 
فقدانه لوالديه وبقاوؤه دون �شند عائلي. . 1
تعري�شه للإهمال والت�رشد. . 2
التق�شري البني واملتوا�شل يف تربيته ورعايته. . 3
اإعتياد �شوء معاملته وعدم اإحاطة من يقوم برعايته باأ�شول الرتبية ال�شليمة. . 4
ا�شتغلله جن�شيًا اأو اقت�شاديًا اأو يف الإجرام املنظم اأو يف الت�شول. . 5
اإعتياده مغادرة حمل اإقامته اأو تغيبه عنه بدون اإعلم. . 6
اإنقطاعه عن التعليم بدون �شبب. . 7
تعري�شه للزواج باإكراه. . 8

مادة )45( معدلة بن�س املادة )8( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

الغيت هذه املادة مبوجب املادة )8( من القرار بقانون رقم )19( ل�شنة 2012 ب�شاأن 
تعديل قانون الطفل الفل�شطيني رقم )7( ل�شنة 2004. 
مادة )46( 

يحظر اإ�شتخدام الأطفال يف الأعمال الع�شكرية اأو النزاعات  امل�شلحة وعلى الدولة . 1
اإتخاذ الإجراءات والتدابري اللزمة ل�شمان ذلك. 
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تتخذ الدولة التدابري املنا�شبة للتاأهيل البدين والنف�شي واإعادة الإندماج  الإجتماعي . 2
للأطفال من �شحايا املنازعات امل�شلحة اأو من احلالت ال�شعبة املبينة يف املادة )44( من 

هذا القانون. 

مادة )47( معدلة بن�س املادة )11( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

يعترب معر�شًا خلطر الإنحراف اإذا: . 1

وجد اأو عا�ص اأو ا�شتغل يف بيئة تت�شل باأعمال الت�شول اأو الدعارة اأو الف�شق اأو ف�شاد  -
اأو بخدمة من يقومون  اأو نحوها من الأعمال غري امل�رشوعة  اأو املخدرات  اأو القمار  اخللق 

بها. 
كان خارجًا عن �شلطة اأبويه اأو من يقوم على رعايته.  -
تكرر هروبه من البيت اأو املدر�شة اأو املعهد.  -
األف النوم باأماكن غري معدة للإقامة اأو املبيت.  -
تردد على الأماكن امل�شبوهة اأخلقيًا اأو اإجتماعيًا اأو خالط املت�رشدين اأو الفا�شدين.  -
الثانية ع�رشة من  - اأنه مل يتم  ارتكب فعًل جمرمًا كان �شيلحق عليه جزائيًا لول 

عمره وقت اإرتكابه. 
بيئة . 2 يف  الطفل  وجد  اإذا  املنا�شبة  الإ�شلح  اأو  الرعاية  تدابري  اتخاذ  الدولة  على 

تعر�ص �شلمته الأخلقية اأو النف�شية اأو البدنية اأو الرتبية خلطر الإنحراف. 

مادة )48( معدلة بن�س املادة )19( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

الغيت هذه املادة مبوجب املادة )19( من القرار بقانون رقم )19( ل�شنة 2012 ب�شاأن 
تعديل قانون الطفل الفل�شطيني رقم )7( ل�شنة 2004. 

مادة )49( معدلة بن�س املادة )19( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

 2012 ل�شنة   )19( رقم  بقانون  القرار  من   )19( املادة   مبوجب  املادة  هذه  الغيت 
ب�شاأن تعديل قانون الطفل الفل�شطيني رقم )7( ل�شنة 2004. 
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الفصل التاسع

آليات احلماية

مادة )50( معدلة بن�س املادة )12( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012
تن�شاأ بوزارة التنمية الجتماعية دائرة ت�شمى دائرة حماية الطفولة ت�شم عدداً من . 1

مر�شدي حماية الطفولة. 
ي�شدر جمل�ص الوزراء يتن�شب من وزير التنمية الجتماعية اللوائح اخلا�شة بالآليات . 2

والتدابري التي حتدد موا�شفات مر�شدي حماية الطفولة واخت�شا�شاتهم وطرق تعاملهم مع 
اجلهات والهيئات الإجتماعية ذات العلقة. 

مادة )51( 
جمال . 1 يف  وذلك  الق�شائي  ال�شبط  ب�شفة  الطفولة  حماية  حماية  مر�شدو  يتمتع 

تطبيق اأحكام هذا القانون. 
النحو . 2 على  اليمني  اأداء  ملهامه  مبا�رشته  قبل  الطفولة  حماية  مر�شد  على  يجب 

املعمول به يف فل�شطني بالن�شبة ملاأمور ال�شابطو الق�شائية. 
مادة )52( 

توكل ملر�شد حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي والعلجي يف جميع احلالت التي 
تهدد �شلمة الطفل اأو �شحته البدنية اأو النف�شية وخا�شة احلالت املبينة باملادتني )44 و 

47( من هذا القانون. 
مادة )53( معدلة بن�س املادة )13( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

على كل �شخ�ص اإبلغ مر�شد حماية الطفولة كلما تبني له اأن هناك ما يهدد �شلمة . 1
الطفل اأو �شحته البدنية اأو النف�شية، اأو يعر�شه خلطر النحراف. 

يكون الإبلغ وجوبًا على املربني والأطباء والخ�شائيني الإجتماعيني وغريهم . 2
ممن تعهد اإليهم حماية الأطفال والعناية بهم. 

اأو ما يعادلها . 3 يعاقب بغرامة ل تزيد على مائتي ديناراً ول تقل عن مائة دينار 
بالعملة املتداولة كلم من يخالف اأحكام البند )2( اأعله. 
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مادة )54( معدلة بن�س املادة )14( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012
الطفولة . 1 حماية  مر�شد  اإبلغ  منه  يطلب  طفل  اأي  م�شاعدة  بالغ  �شخ�ص  كل  على 

مبعاناة ذلك الطفل اأو اأخذ اأخوته اأو اأي طفل اآخر من اإحدى احلالت املبينة باملادتني )44( 
. )47( من القانون. 

يعاقب بغرامة ل تزيد عن مائتي دينار اأردين ول تقل عن مائة دينار اأو ما يعادلها . 2
بالعملة املتداولة قانونًا كل ما يخالف اأحكام هذه املادة. 

مادة )55( 
ل يجوز ملر�شد احلماية اأو لأي �شخ�ص اآخر الإف�شاح عن هوية من قام بواجب الإبلغ 

اإل بر�شى املبلغ عنه اأو يف احلالت التي يحددها القانون. 
مادة )55( مكرر 15 معدلة بن�س املادة )15( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

القانون وجود خطر . 1 هذا  من   )54  .53( للمادتني  وفقًا  املقدم  البلغ  ت�شمن  اإذا 
حمدق بالطفل، فعلى مر�شد حماية الطفولة اإجراء فح�ص اأويل للتاأكد من جدية البلغ يف 
غ�شون 24 �شاعة من تلقي البلغ، ويف احلالت الأخرى يجري الفح�ص خلل 72 �شاعة 

من تلقي البلغ. 
لغايات تطبيق الأحكام الواردة يف هذا الف�شل يكون الإبلغ باأي و�شيلة ممكنة. . 2

مادة )56( معدلة بن�س املادة )16( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012
على مر�شد حماية الطفولة بعد تلقي اأي بلغ القيام ب: . 1
مقابلة الطفل والقائم على رعايته للإ�شتماع اإىل اأقوالهم وردودهم حول الوقائع  -

مو�شوع الإبلغ. 
الدخول مبفرده اأو م�شطحبًا من يرى وجوده مفيداً اإىل اأي مكان يوجد فيه الطفل  -

مع وجوب اإظهار بطاقة تثبت �شفته، واإذا تعذر عليه الدخول باإمكانه الإ�شتعانة بال�رشطة، 
واإذا كان املكان م�شكن، ي�شتح�شل اأمر ق�شائي بالدخول. 

اإجراء التحقق واأخذ التدابري الوقائية امللئمة يف �شاأن الطفل مبا يف ذلك منع كل  -
اإت�شال بني الطفل والأ�شخا�ص الذين من �شاأنهم اأن يت�شببوا له مبا يهدد �شلمته اأو �شحته 

البدنية اأو النف�شية اأو يعر�شونه خلطر الإنحراف. 
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مع عدم الإخلل بالعقوبات املن�شو�ص عليها يف قانون العقوبات اخلا�شة بجرائم . 2
الإعتداء على موظف عام اأثناء قيامه مبهام وظيفته يعاقب بغرامة ل تزيد عن خم�شمائة 
دينار اأردين ول تقل عن مائتي دينار اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا )حذف( كل من 
مينع مر�شد حماية الطفولة من القيام مبهامه اأو يعرقل التحقق كالإدلء مبعلومات خاطئة 

اأو تعمد اإخفاء احلقيقة ب�شاأن و�شع الطفل. 
مادة )57( معدلة بن�س املادة )17( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

اإذا ثبت ملر�شد حماية الطفولة عدم وجود ما يهدد �شلمة الطفل اأو �شحته البدنية اأو 
اإىل دائرة حماية الطفولة،  اأو ما يعر�شه خلطر الإنحراف، يعد تقريراً بذلك يرفعه  النف�شية 

ويعلم بذلك الطفل والقائم على رعايته ومن قام بالإبلغ. 

الفصل العاشر

تدابري احلماية

مادة )58( معدلة بن�س املادة )18( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012
اإذا ثبت ملر�شد حماية الطفولة وجود ما يهدد �شلمة الطفل اأو �شحته البدنية اأو النف�شية 
اأو يعر�شه خلطر الإنحراف يتخذ ب�شاأنه الإجراء املنا�شب وذلك باإقرتاح تدابري ملئمة ذات 

ال�شبغة الإتفاقية اأو يقرر رفع الأمر اإىل القا�شي املخت�ص. 
مادة )59( معدلة بن�س املادة )19( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

خلطر . 1 يعر�شه  ما  اأو  النف�شية/  اأو  البدنية  �شحته  اأو  الطفل  �شلمة  يهدد  ما  لرفع 
الإنحراف ملر�شد حماية الطفولة اأن يتفق مع والدي الطفل اأو من يقوم برعايته اإبقاء الطفل 

يف عائلته �رشيطة: 
التزام والدي الطفل اأو من يقوم على رعايته باتخاذ الإجراءات اللزمة لرفع التهديد  -

اأو اخلطر عن الطفل واإبقائه حتت رقابة دورية من مر�شد حماية الطفولة. 
تنظيم طرق التدخل الإجتماعي من قبل اجلهات املعنية بتقدمي اخلدمات اللزمة  -

للطفل وعائلته. 
اأخذ جميع الإحتياطات اللزمة ملنع كل ات�شال بني الطفل والأ�شخا�ص الذين من  -

�شاأنهم اأن يت�شببوا له فيما يهدد �شلمته اأو �شحته البدنية اأو النف�شية. 
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الفقرة . 2 يف   عليها  املن�شو�ص  التفاقية  التدابري  اإىل  املر�شد  يتو�شل  مل  حال  يف 
الأوىل من هذه املادة اأو مت خمالفتها من قبل والدي الطفل اأو من يقوم على رعايته فله، 
التدبري،  اتخاذ  يومًا من  املخت�ص خلل ع�رشين  القا�شي  وبعد احل�شول على موافقة من 

بطلب ما يلي: 
اتخاذ تدبري اأو اأكرث من تدابري الرعاية التالية: . 1

ت�شليم الطفل موؤقتًا ملن ي�شتطيع القيام برعايته وتتوفر فيه ال�شمانات الأخلقية 	. 
من بني الأ�شخا�ص اأو اجلهات الآتي ذكرها: 

من له ولية اأو و�شاية عليه.  -
اأحد اأفراد اأ�رشته اأو اأقاربه.  -
لئحة  - مبوجب  ت�شدر  و�شوابط  ملعايري  وفقًا  برعايته  تتعهد  موؤقتة  بديلة  اأ�رشة 

ت�شدر عن جمل�ص الوزراء. 
جهة خمت�شة برعاية الأطفال ومعرتف بها ر�شميًا؟  -

منع الطفل من ارتياد اأماكن معينة	. 

منع الطفل من مزاولة عمل معني. 	. 
اتخاذ تدبري اأو اأكرث من تدابري اٌ�شلح التالية: . 2
و�شع الطفل حتت املراقبة الإجتماعية يف بيئته الطبيعية -
اإلزام الطفل بواجبات معينة كاإحلاقه بدورات تدريبية مهنية اأو ثقافية اأو ريا�شية  -

اأو اجتماعية منا�شبة. 
اأو تربوية اأو �شحية  - اأو موؤ�ش�شة اجتماعية  اإيداع الطفل موؤقتًا لدى عائلة اأو هيئة 

ملئمة عامة اأو خا�شة. 
مادة )60( 

اإذا قرر مر�شد حماية الطفولة اإتخاذ التدابري امللئمة ذات ال�شبغة الإتفاقية  يقوم . 1
بالإت�شال بالطفل وبوالديه اأو مبن يقوم برعايته بق�شد الو�شول اإىل اإتفاق جماعي يتنا�شب 

مع حالة الطفل واإحتياجاته. 
يف حال الو�شول اإىل اتفاق يتم تدوينه وتلوته على خمتلف الأطراف مبن يف ذلك . 2
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الطفل اإذا بلغ �شنه الثالثة ع�رش عامًا. 
مادة )61( 

يقوم مر�شد حماية الطفولة ب�شفة دورية مبا يلي: 
متابعة  نتائج اٌتفاقية املربمة ب�شاأن الطفل.  -
اإبقاء الطفل يف حميطه العائلي وعدم  - مراجعة الإتفاقية مبا ي�شمن قدر الإمكان 

ف�شله  عن اأبويه اأو ارجاعه اإليهما يف اأقرب وقت ممكن. 
مل  - ما  �شهري  ملخ�ص  �شمان  بها  املتعهد  امللفات  بكل  املخت�ص  القا�شي  اإعلم 

يطلب القا�شي وجوب رفع كامل امللف اإليه. 
توعية وتوجيه الطفل وم�شاعدة  الوالدين اأو من يقوم على رعايته مبا يحقق للطفل  -

ال�شلمة وال�شحة البدنية والنف�شية. 
مادة )62( 

يجب على مر�شد حماية الطفولة اإعلم والدي الطفل اأو من يقوم على رعايته والطفل 
الذي بلغ �شنه الثالثة ع�رش عامًا بحقهم يف رف�ص التدبري املقرتح عليهم. 

مادة )63( معدلة بن�س املادة )20( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

على مر�شد حماية الطفولة رفع الأمر اإىل القا�شي املخت�ص يف حالة: 
عدم الو�شول اإىل اإتفاق خلل ع�رشين يومًا من تاريخ تعهده بهذه احلالة. . 1
نق�ص الإتفاق من قبل الوالدين اأو من يقوم برعايته اأو من قبل الطفل الذي بلغ �شنه . 2

الثالثة ع�رش عامًا
مع مراعاة اأحكام املادة )59( من هذا القانون للقا�شي  املخت�ص اأن يقرر اإتخاذ . 3

التدابري اللزمة حلماية الطفل. 
مادة )64( 

األغيت هذه املادة مبوجب املادة  21 من القرار بقانون رقم )19( ل�شنة 2012، ب�شاأن 
تعديل قانون الطفل الفل�شطيني رقم )7( ل�شنة 2004. 
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مادة )65( معدلة بن�س املادة )22( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

تطبق على حالت اخلطر املحدق بالطفل اأحكام اجلرم امل�شهود. . 1

على مر�شد حماية الطفولة وفقًا للفقرة )1( من هذه املادة اأن يبادر باإخراج الطفل . 2
من املكان املوجود فيه ولو بالإ�شتعانة بالقوة اجلربية وو�شعه مبكان اآمن. 

يف . 3 للإ�شتمرار  م�شتعجل  ق�شائي  اإذن  على  احل�شول  الطفولة  حماية  مر�شد  على 
التدابري املتخذة يف احلالت املبينة يف هذه املادة. 

مادة )66( 

يقوم مر�شد احلماية باإعلم والدي الطفل اأو من يقوم على رعايته بالإجراءات والتدابري 
التي اأتخذت من اأجل حماية الطفل ورعايته. 

مادة )66( مكرر 22 معدلة بن�س املادة )23( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

قبل اإ�شدار اأي قرار من القا�شي املخت�ص: . 1

يكون لوالدي الطفل اأو من يقوم على رعايته احلق يف املثول اأمام القا�شي. 	. 

ن�شجه 	.  ودرجة  �شنه  كان  اإذا  القا�شي   اأمام  املثول  بالأمر  املعني  للطفل  يكون 
ت�شمحان بذلك، واإل كلف مر�شد حماية الطفولة اأو اأي �شخ�ص اآخر يراه القا�شي منا�شبًا لنقل 

وجهة نظر الطفل. 

يعطى احلق يف الكلم اأمام القا�شي لكل �شخ�ص يثبت اأن لديه ما يقوله ويحقق 	. 
الف�شلى  بامل�شلحة  اإ�رشاراً  ذلك  ي�شكل  مل  ما  احلق  هذا  اإعطاء  وللقا�شي  الطفل،  م�شلحة 

للطفل. 

اأ�شدره . 2 الذي  القرار  مراجعة  بطلب  القا�شي  اإىل  التقدم  الأطراف  من  طرف  لأي 
بخ�شو�ص الطفل املحتاج اإىل حماية اأو رعاية، وللقا�شي قبول اأو رف�ص هذا الطلب، ويكون 

قراره بالقبول اأو الرف�ص ملزمًا. 
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الفصل احلادي عشر

معاملة األطفال اجلاحنني

مادة )67( معدلة بن�ص املادة )24( من قرار بقانون ل�شنة 2012
ل جتوز امل�شاءلة اجلزائية للطفل الذي مل يتم الثانية ع�رشة من عمره. 

مادة )68( 
ل يجوز اإخ�شاع اأي طفل للتعذيب اجل�شدي اأو املعنوي اأو لأي منط من اأمناط العقوبة 

اأو املعاملة القا�شية اأو املهينة اأو احلاطة بالكرامة الإن�شانية. 
مادة )69( 

لكل طفل اأ�شندت اإليه تهمة احلق يف معاملة تتنا�شب مع �شنه وحتمي �رشفه وكرامته . 1
وتي�رش اإعادة اإندماجه وقيامه بدور بناء يف املجتمع. 

تتخذ الدولة كافة الت�رشيعات والتدابري الزمة لتاأمني ذلك احلق. . 2
اإىل . 3 الإلتجاء  الإمكان  قدر  ويتجنب  والرتبوية  الوقائية  للو�شائل  الأولوية  تعطى 

التوقيف الإحتياطي والعقوبات ال�شالبة للحرية. 
مادة )69( مكرر 25 معدلة بن�س املادة )25( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

حماكم  اإن�شاء  حني  اإىل  الأحداث  ق�شايا  يف  بالنظر  والبداية  ال�شلح  حماكم  ت�شتمر 
خمت�شة بق�شايا الأحداث. 

الفصل الثاني عشر

مادة )70( معدلة بن�س املادة )26( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012
ال�شخ�شية  له  تكون  للطفل(  الوطني  )املجل�ص  ي�شمى  جمل�ص  اإن�شاء  الوزراء  ملجل�ص 

الإعتبارية، ي�شكل وينظم مبوجب نظام ي�شدره جمل�ص الوزراء لهذا اخل�شو�ص. 
 مادة )71( 

يخت�ص املجل�ص مبتابعة اجلهود اللزمة لرعاية الطفولة وحمايتها. 
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الفصل الثالث عشر

األحكام اخلتامية

مادة )72( 
التمتع  للطفل  تكفل  بها  معمول  اأخرى  ت�رشيعات  باأية  القانون  هذا  اأحكام  تخل  ل 

بطريقة اأف�شل بكافة احلقوق واحلريات العامة وباأوجه احلماية والرعاية. 
مادة )73( معدلة بن�س املادة )28( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012

ي�شدر جمل�ص الوزراء اللوائح التنفيذية املتعلقة بالأ�رش البديلة املوؤقتة وتلك املتعلقة 
باإجراءات احلماية ومنح  احلقوق وفقًا لأحكام هذا القانون. 

مادة )73( مكرر 27 معدلة بن�س املادة )27( من قرار بقان�ن ل�شنة 2012
دون امل�شا�ص باأية عقوبات اأ�شد ين�ص عليها اأي قانون اآخر، يعاقب من يخالف اأحكام 

هذا القانون  وفقًا للآتي: -
 يعاقب من يخالف اأحكام املواد )13 - 27/ 2( بغرامة مالية ل تقل عن خم�شمائة 

دينار اأردين ول تزيد عن األف دينار، وت�شاعف العقوبة يف حال التكرار. 
 يعاقب من يخالف اأحكام املادة )36( بغرامة ل تقل عن خم�شمائة دينار  ول تزيد 
عن األف دينار، وللجهة املخت�شة مبنح الرتاخي�ص يف حال التكرار اأن توقف رخ�شة كل من 

يخالف اأحكام هذه املادة. 
مادة )75( 

على جميع اجلهات املخت�شة، كل فيهما يخ�شه، تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به 
بعد ثلثني يومًا من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية

�شدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 15/ 8/ 2004 ميلدية املوافق: 29/ جماد اآخر/ 
1425 هجرية. 
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قرار بقانون رقم  (4)لسنة 2016م بشأن محاية األحداث

رئي�س دولة فل�شطني
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية

اأحكام  2003م وتعديلته، ل �شيما  الأ�شا�شي املعدل ل�شنة  القانون  ا�شتناداً لأحكام 
املادة )43( منه، ولأحكام قانون العقوبات رقم )74( ل�شنة 1936م وتعديلته، املعمول 
به يف املحافظات اجلنوبية، وعلى اأحكام قانون املجرمني الأحداث رقم )2( ل�شنة 1937م 
الأحداث  اإ�شلح  قانون  اأحكام  وعلى  اجلنوبية،  املحافظات  يف  به  املعمول  وتعديلته، 
اأحكام  وعلى  ال�شمالية،  املحافظات  به يف  املعمول  وتعديلته،  1954م  ل�شنة   )16( رقم 
قانون العقوبات رقم )16( ل�شنة 1960م وتعديلته، املعمول به يف املحافظات ال�شمالية، 
وعلى اأحكام قانون الإجراءات اجلزائية رقم )3( ل�شنة 2001م، وعلى اأحكام قانون الطفل 
بتاريخ  الوزراء  تن�شيب جمل�ص  وبناًء على  وتعديلته،  2004م  ل�شنة   )7( رقم  الفل�شطيني 
18/ 12/ 2012م، وتاريخ 22/ 04/ 2014م، وعلى ال�شلحيات املخولة لنا، وحتقيقًا 

للم�شلحة العامة، وبا�شم ال�شعب العربي الفل�شطيني، اأ�شدرنا القرار بقان�ن االآتي: 

الفصل األول 

تعاريف وأحكام عامة

مادة )1( 

املخ�ش�شة  املعاين  بقانون  القرار  هذا  يف  الواردة  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون 
اأدناه، ما مل تدل القرينة على خلف ذلك: الوزارة: وزارة التنمية الجتماعية. الوزير:  لها 
كاملة  �شنة ميلدية   )18( �شنه  يتجاوز  الذي مل  الطفل  احلدث:  الجتماعية.  التنمية  وزير 
ويحدد  للنحراف،  التعر�ص  حالت  اإحدى  يف  وجوده  عند  اأو  جمرمًا،  فعًل  ارتكابه  وقت 
�شن احلدث بوثيقة ر�شمية، فاإذا ثبت عدم وجودها ُيقدر �شنه بوا�شطة خبري تعينه املحكمة 
التابعة لوزارة  الدائرة  اأو نيابة الأحداث ح�شب مقت�شى احلال. دائرة حماية الطفولة: هي 
التنمية الجتماعية، املعنية مببا�رشة ومتابعة �شوؤون الأحداث والأطفال املعر�شني للخطر 
مبوجبهما.  ال�شادرة  والأنظمة  بقانون  القرار  وهذا  الطفل  لقانون  طبقًا  النحراف  وخطر 
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دائرة  الذي يعمل يف  الجتماعية  التنمية  العام يف وزارة  الطفولة: املوظف  مر�شد حماية 
للقانون  طبقًا  الأطفال  ق�شايا  ومتابعة  حالة  تقييم  مبهمة  ويخت�ص  الطفولة،  حماية 
ورعاية  ملحظة  دار  هي  الجتماعية:  الرعاية  دار  مبوجبه.  ال�شادرة  والأنظمة  واللوائح 
وتاأهيل الأحداث والأطفال املعر�شني للخطر وخطر النحراف، وهي اأي موؤ�ش�شة اإ�شلحية، 
والنيابة  الداخلية  ووزارة  العدل  وزارة  مع  بالتن�شيق  الوزير  يعتمدها  اأهلية،  اأو  حكومية، 
والأطفال  الأحداث  وتاأهيل  واإ�شلح  واإيواء  وملحظتهم،  الأطفال  على  للتحفظ  العامة 
املعر�شني للخطر وخطر النحراف علميًا ومهنيًا، لإعادة تاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع، 
املخت�شة  املحكمة  املحكمة:  اخل�شو�ص.  لهذا  الوزير  ي�شدرها  تعليمات  مبوجب  وتنظم 
الأحداث:  نيابة  النحراف.  للخطر وخطر  والأطفال املعر�شني  الأحداث  بالنظر يف ق�شايا 
النحراف.  وخطر  للخطر  املعر�شني  والأطفال  الأحداث  ق�شايا  مبتابعة  املخت�شة  النيابة 
بق�شايا  الق�شائي  وال�شبط  ال�شتدللت  جمع  باأعمال  املخت�شة  ال�رشطة  الأحداث:  �رشطة 
عن  امل�شوؤول  ال�شخ�ص  الطفل:  اأمر  متويل  النحراف.  خلطر  املعر�شني  والأطفال  الأحداث 
رعاية الطفل وح�شانته �شواء كان والده اأو والدته اأو وليه اأو و�شيه اأو الأ�رش البديلة التي 

حتت�شن الطفل اأو اأي �شخ�ص اآخر يتوىل رعايته. 

مادة )2( 

وما  الطفولة  حماية  مر�شد  تقرير  على  بناًء  الف�شلى  الطفل  م�شلحة  املحكمة  تقدر 
تنظره من بينات، على اأن يت�شمن ذلك احرتام حقوق الطفل املرعية و�شبل اإ�شلحه و�رشعة 

اندماجه يف املجتمع. 

مادة )3( 

يجب اأن يهدف كل قرار يقع اتخاذه ب�شاأن الأحداث اإىل اإبقاء الطفل يف حميطه الأ�رشي 
متويل  اأو  والديه  عن  الطفل  ف�شل  وعدم  العائلة  داخل  الوقائي  للعمل  العتبار  اإعطاء  مع 
اأمره اإل اإذا تبني لل�شلطة الق�شائية اأن هذا الف�شل �رشوري ل�شيانة م�شلحة الطفل الف�شلى، 
التمتع مبختلف ظروف احلياة واخلدمات  للطفل احلق يف موا�شلة  القرار  يكفل  اأن  ويجب 

امللئمة حلياته وحلاجياته ول�شنه واملتنا�شب مع املحيط الأ�رشي. 

مادة )4( 

ي�شمن هذا القرار بقانون للطفل املنف�شل عن والديه اأو اأحدهما حق املحافظة ب�شورة 



 Page | 200

"العدالة التصاحلية لألحداث"

د. أمحد براك"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

اأفراد  اأمره وبقية  ال�شخ�شية وعلى الت�شالت لكل والديه ومتويل  العلقات  منتظمة على 
عائلته، ول يجوز منعه من الت�شال بهم، ويحق له اأثناء تنفيذ التدبري التمتع باإجازة دورية 

وحمدودة املدة اإل اإذا قررت املحكمة املخت�شة خلف ذلك وفقًا مل�شلحة الطفل الف�شلى. 

مادة )5( 

ل ي�شاأل جزائيًا من مل يتم الثانية ع�رشة من عمره وقت ارتكابه فعًل جمرمًا اأو عند . 1
وجوده يف اإحدى حالت التعر�ص خلطر النحراف. 

مع مراعاة ما ورد يف قانون الطفل النافذ، يعترب معر�شًا خلطر النحراف الطفل . 2
اإحالته  وتتم  اأو جنحة،  ت�شكل جناية  واقعة  منه  اإذا حدثت  �شنة   )12( عن  �شنه  تقل  الذي 

ملر�شد حماية الطفولة ملتابعته. 

مادة )6( 

اإذا وقع الفعل املكون للجرمية من حدث حتت تاأثري مر�ص عقلي اأو نف�شي اأو �شعف 
اأو كان وقت اجلرمية م�شابًا بحالة مر�شية  اأو الختيار،  القدرة على الإدراك  اأفقده  عقلي 
اأ�شعفت على نحو ج�شيم اإدراكه اأو حرية اختياره، يتوىل مر�شد حماية الطفولة بالتن�شيق مع 

النيابة باإيداعه باأحد امل�شايف اأو املراكز املتخ�ش�شة. 

مادة )7( 

لكل حدث احلق يف معاملة تتنا�شب مع �شنه وحتمي �رشفه وكرامته وتي�رش اندماجه . 1
اأو املعاملة  العقوبة  اأو  اأو املعنوي  اإخ�شاع احلدث للتعذيب اجل�شدي  يف املجتمع، ويحظر 

القا�شية اأو املهينة اأو احلاطة بالكرامة الإن�شانية. 
ل يحكم على احلدث بعقوبة الإعدام اأو العقوبات املالية. . 2
اأو . 3 التمرد  من  فيها  يبدي  التي  احلالت  يف  اإل  احلدث  مع  القيود  ا�شتخدام  يحظر 

ال�رشا�شة ما ي�شتوجب ذلك، وبالقدر اللزم فقط. 
اإىل . 4 اللجوء  ويتجنب  والتاأهيلية،  والرتبوية  الوقائية  للو�شائل  الأولوية  تعطى 

احلالت  يف  اإل  املدة  ق�شرية  وبخا�شة  للحرية  ال�شالبة  والتدابري  الحتياطي  التوقيف 
ال�شعبة، ومبا يتفق مع م�شلحة الطفل الف�شلى. 
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مادة )8(

تعترب ق�شايا الأحداث من الق�شايا امل�شتعجلة، ويراعى يف جميع الأحوال الإفراج عن 
احلدث املوقوف احتياطيًا يف اأي مرحلة من مراحل التحقيق اأو املحاكمة، �رشيطة األ ي�شكل 

ذلك خطورة عليه واأل ي�رش ب�شري العدالة. 

مادة )9(

لغري . 1 ال�شماح  اأو  ن�رشها  يحظر  �رشية،  ملفات  بالأحداث  اخلا�شة  امللفات  تعترب 
حمامي احلدث اأو متويل اأمره اأو مر�شد حماية الطفولة الطلع عليها دون اإذن خا�ص من 
املحكمة، اأو نيابة الأحداث اإذا كان امللف قيد التحقيق. 2. يحظر ن�رش ا�شم و�شورة احلدث 
اأو اأي معلومات تدل على �شخ�شيته اأو ن�رش وقائع التحقيق واملحاكمة اأو ملخ�شها يف اأي 
و�شيلة من و�شائل الن�رش، ويجوز للمحكمة ال�شماح بن�رش احلكم النهائي، على األ يذكر فيه 

�شوى الأحرف الأوىل من ا�شم احلدث اأو كنيته اأو لقبه. 

مادة )10(

مرحلة  يف  �شواء  عنه،  للدفاع  حماميًا  واجلنح  اجلنايات  يف  للحدث  يكون  اأن  يجب 
التحقيق البتدائي اأو املحاكمة، فاإذا مل يوكل متويل اأمره حماميًا، تتوىل النيابة اأو املحكمة 

على ح�شب الأحوال ندبه على نفقتها. 

مادة )11( 

يحظر و�شع اأي علمة مميزة على اأي وثيقـة علمية اأو مهنية للحدث تدل على اأنها . 1
اأحكام التكرار على الأحداث، ول ت�شجل  2. ل ت�رشي  �شادرة عن دار الرعاية الجتماعية. 
بحقهم  تطبق  ول  الأ�شبقيات،  من  تعترب  ول  العديل،  ال�شجل  يف  بحقهم  ال�شادرة  الأحكام 

العقوبات التكميلية والتبعية عدا امل�شادرة واإغلق املحل. 

مادة )12( 

العقوبات  وقانون  اجلزائية  الإجراءات  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  التقادم  مدد  اإن 
و�شقوط  املدنية  واللتزامات  الإ�شلحية  والتدابري  والعقوبات  باجلرائم  واملتعلقة  النافذة 

الدعوى اجلزائية تخف�ص اإىل ن�شفها يف جميع جرائم الأحداث. 
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مادة )13( 

لكل حدث حمكوم عليه بالإيداع يف دار الرعاية الجتماعية احلق يف تلقي التعليم . 1
حتى انتهاء مرحلة التعليم الأ�شا�شي، ويجب على دار الرعاية الجتماعية اتخاذ الإجراءات 

اللزمة لتمكني احلدث من اإعمال هذا احلق. 
التعليم . 2 مرحلة  ا�شتكمال  من  احلدث  متكني  على  الجتماعية  الرعاية  دار  تعمل 

الثانوي كلما اأمكن ذلك. 

مادة )14( 

الدعاوى  يف  املحاكم  جميع  اأمام  م�شاريف  اأو  ر�شوم  اأية  اأداء  من  الأحداث  يعفى 
املتعلقة بهذا القرار بقانون. 

الفصل الثاني

إجراءات مجع االستدالالت والتحقيق االبتدائي مع األحداث

مادة )15( 

خلطر  املعر�شني  الأطفال  اأو  بالأحداث  يتعلق  ما  كل  يف  ال�شتدللت  اأعمال  تتوىل 
بتخ�شي�شها  وي�شدر  احلال،  مقت�شى  متخ�ش�شة يف كل حمافظة ح�شب  النحراف �رشطة 

قرار من وزير الداخلية، ويراعى عند تخ�شي�شها اأن تت�شمن عنا�رش من الإناث. 

مادة )16( 

املعر�شني  والأطفال  للأحداث  نيابة  بقانون  القرار  هذا  اأحكام  1. تخ�ش�ص مبوجب 
خلطر النحراف، وتتوىل كل ما يتعلق بالأحداث والأطفال املعر�شني خلطر النحراف لدى 
الإجراءات  بقانون  املقررة  للإجراءات  طبقًا  التحقيق  الأحداث  نيابة  جتري   .2 املحكمة. 
اجلزائية النافذ، ما مل تتعار�ص مع اأحكام هذا القرار بقانون، ويقوم ع�شو النيابة مبا�رشة 
بتكليف مر�شد حماية الطفولة بجميع الأعمال والأبحاث الجتماعية اللزمة للتو�شل اإىل 

اإظهار احلقيقة ومعرفة �شخ�شية الطفل والو�شائل املنا�شبة لإ�شلحه وحمايته. 

مادة )17( 

يتابع مر�شد حماية الطفولة احلدث من مرحلة التحقيق وحتى املحاكمة، ويقدم تقريراً 
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عند  للمحكمة  مف�شل  تقرير  اإىل  بالإ�شافة  احلدث،  و�شلوك  حالة  عن  النيابة  لع�شو  اأوليًا 
اإحالة الدعوى اإليها. 

مادة )18( 

يف حال القب�ص على احلدث يف حالة التلب�ص، يتم ت�شليمه فوراً ل�رشطة الأحداث. . 1
على �رشطة الأحداث اإعلم متويل اأمره ومر�شد حماية الطفولة فور القب�ص عليه اأو . 2

ت�شلمه وفقًا للفقرة ال�شابقة. 
يجب عر�ص احلدث املقبو�ص عليه على نيابة الأحداث خلل مدة )24( �شاعة من . 3

حلظة القب�ص عليه. 

مادة )19( 

ل يجري ا�شتجواب احلدث اإل بح�شور مر�شد حماية الطفولة ومتويل اأمره وحماميه، 
ويجوز اإجراء التحقيق دون ح�شور متويل اأمره اإذا اقت�شت م�شلحة الطفل الف�شلى اأو ظروف 

الدعوى ذلك. 

مادة )20( 

ل يجوز توقيف احلدث، اإل اأنه اإذا كانت ظروف الدعوى ت�شتدعي خلف ذلك جاز . 1
مر�شد  ملحظة  حتت  الجتماعية  الرعاية  دور  اإحدى  يف  بتوقيفه  الأمر  الأحداث  لنيابة 
حماية الطفولة املتابع وتقدميه عند كل طلب، على األ تزيد مدة التوقيف عن )48( �شاعة 
الإجراءات  قانون  املن�شو�ص عليها يف  التوقيف  لقواعد  تاأمر املحكمة مبدها وفقًا  ما مل 

اجلزائية النافذ. 
يجوز بدًل من الإجراء املن�شو�ص عليه يف الفقرة ال�شابقة الأمر بت�شليم احلدث اإىل . 2

اأحد والديه اأو متويل اأمره للمحافظة عليه وتقدميه عند كل طلب، ويعاقب عند الإخلل بهذا 
الواجب بغرامة ل تتجاوز خم�شمائة دينار اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا. 

اأو يف حالة . 3 الدعوى  اإذا وجدت يف  املوقوف  احلدث  �شبيل  اإخلء  للمحكمة  يجوز 
احلدث ما ي�شتدعي ذلك، وب�رشط اأن يقدم متويل اأمره كفالة ت�شمن ح�شور احلدث يف اأي 

دور من اأدوار التحقيق اأو املحاكمة. 
يف حال عدم وجود دور للرعاية الجتماعية يو�شع احلدث يف حمل توقيف خا�ص . 4
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بالأحداث. 
ميكن للحدث املوقوف التمتع باإجازة يف العطل الر�شمية واأية اأيام اأخرى حمددة . 5

وفقًا ملا تقرره املحكمة بطلب من نيابة الأحداث اأو احلدث نف�شه اأو مر�شد حماية الطفولة 
اأو من ميثله. 

توقيفه يف . 6 اأن متدد  للمحكمة  التوقيف جاز  اأثناء فرتة  �شنة   )18( احلدث  اأمت  اإذا 
اإحدى دور التاأهيل والرعاية. 

ل يجوز اأن ي�شتمر توقيف احلدث يف جميع الأحوال اأكرث من احلد الأدنى للعقوبة . 7
املقررة يف القانون على الفعل املخالف للقانون املوقوف ب�شببه. 

مادة )21( 

تتخذ التدابري اللزمة لف�شل الأحداث وفقًا لت�شنيف خمالفتهم والتدابري املحكوم بها 
واملوقفني  املحكومني،  عن  املوقوفني  الأحداث  لف�شل  اللزمة  التدابري  تتخذ  كما  عليهم، 

البالغني. 
2. ل يجوز اجلمع بني الأحداث اأو الأطفال املعر�شني للخطر اأو خلطر النحراف بني 
3. على �رشطة  اأق�شام واحدة.  اأو يف  الذكور والإناث باإيداعهم دار رعاية اجتماعية واحدة 
الأحداث اأن تتخذ التدابري اللزمة ملنع اختلط اأي حدث جتري حماكمته اأمام املحكمة اأو 
اأثناء نقله من املحكمة واإليها اأو اأثناء النتظار قبل مثوله اأمام املحكمة اأو بعدها باملتهمني 

البالغني. 

مادة )22( 

على  اإيداعه  اأو  توقيفه  فور  النحراف  خلطر  املعر�ص  الطفل  اأو  احلدث  عر�ص  يجب 
جهة طبية معتمدة ل�شمان تقدمي الرعاية ال�شحية الوقائية والعلجية التي تتطلبها حالته 

البدنية اأو العقلية. 

مادة )23( 

على نيابة الأحداث من تلقاء نف�شها وقبل حتريك الدعوى اجلزائية عر�ص الو�شاطة . 1
متويل  اأو  احلدث  مبوافقة  وذلك  واحلدث،  عليه  املجني  بني  واملخالفات  اجلنح  جرائم  يف 
اأمره واملجني عليه اإذا بدا لنيابة الأحداث اأن من �شاأن هذا الإجراء اإ�شلح ال�رشر احلا�شل 
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فاعله،  تاأهيل  يف  الإ�شهام  اأو  اجلرمية،  اأحدثته  الذي  ال�شطراب  اإنهاء  اأو  عليه،  باملجني 
اأو اأحد الو�شطاء،  ولها يف �شبيل ذلك ال�شتعانة ب�رشطة الأحداث اأو مبر�شد حماية الطفولة 
اأو حماميه طلب  اأمره  اأو متويل  2. للحدث  اإليه.  �رشيطة اعرتاف احلدث بالواقعة املن�شوبة 
يتم حترير حم�رش  الو�شاطة  3. يف حالة جناح  املادة.  الو�شاطة وفقًا لأحكام هذه  اإجراء 
بذلك، موقع من جميع الأطراف وت�شلم ن�شخة منه لكل طرف، ويت�شمن اتفاق الو�شاطة تعهد 
اللتزامات املحددة يف حم�رش  اأكرث من  اأو  التزام  اأمره بتنفيذ  احلدث حتت �شمان متويل 
التفاق كاإ�شلح ال�رشر احلا�شل للمجني عليه اأو اإجراء مراقبة طبية اأو اخل�شوع لعلج اأو 
حتى عدم الت�شال مع اأي �شخ�ص اأو منعه من ارتياد اأماكن حمددة قد ت�شهل عودة احلدث 
للإجرام، اأو التفاق على اإيقاع اإحدى التدابري الواردة يف هذا القرار بقانون التي تتنا�شب مع 
تاأهيله ما عدا تدبري الإيداع، وذلك يف الأجل املحدد يف التفاق، �رشيطة اأن ل تزيد تلك املدة 
عن )3( �شنوات، وتتوىل �رشطة الأحداث ومر�شد حماية الطفولة العمل على تنفيذ بنود اتفاق 
الو�شاطة حتت اإ�رشاف نيابة الأحداث. 4. يرتتب على تنفيذ اتفاق الو�شاطة انق�شاء الدعوى 
اجلزائية، ول اأثر لذلك على حقوق املت�رشر من اجلرمية يف رفع دعوى مدنية اأمام املحكمة 
املخت�شة، ويف حال عدم تنفيذ بنود الو�شاطة، يتم ال�شري يف اإجراءات الدعوى اجلزائية مع 
اإجراء  اأثناء  احلدث  باعرتاف  يعتد  احلدث، ول  قبل  تنفيذه من  ما مت  العتبار  الأخذ بعني 
الو�شاطة بعد اإحالته للمحكمة املخت�شة. 5. يعترب اإجراء الو�شاطة قاطعًا للتقادم، ويراعى 

يف اإجرائها ال�رشعة املمكنة. 

الفصل الثالث

أصول حماكمة األحداث

مادة )24( 

تن�شاأ يف دائرة كل حمكمة هيئة اأو اأكرث خمت�شة بنظر ق�شايا الأحداث. . 1
للمحكمة اأن تنعقد اأيام العطل الأ�شبوعية والر�شمية والفرتات امل�شائية اإذا اقت�شت . 2

ال�رشورة اأو م�شلحة الطفل الف�شلى ذلك. 
يجوز اأن تنعقد املحكمة يف مكان وجود دور الرعاية الجتماعية. . 3
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مادة )25( 

ت�شكل هيئة املحكمة من قا�ٍص فرد بدرجة قا�شي حمكمة بداية للنظر يف اجلنايات . 1
واجلنح واملخالفات، اأو يف اإحدى حالت التعر�ص للخطر اأو خلطر النحراف. 

ل تنعقد املحكمة اإل بح�شور مر�شد حماية الطفولة وع�شو نيابة الأحداث، وعلى . 2
املحكمة وقبل الف�شل يف اأمر احلدث اأن تناق�ص مر�شد حماية الطفولة. 3. اإن مل يفند تقرير 
مر�شد حماية الطفولة من قبل اأطراف الدعوى اأو املحكمة ذاتها فاإنه يعترب اأ�شا�شًا لتقدير 

حالة احلدث وم�شلحته، ويجب اأن يكون منتجًا يف حكم املحكمة. 

مادة )26( 

الأطفال املوجودين يف . 1 اأو  الأحداث  اأمر  تخت�ص املحكمة دون غريها بالنظر يف 
خلطر  املعر�شني  اأو  النف�شية  اأو  البدنية  الطفل  �شلمة  تهدد  التي  ال�شعبة  احلالت  اإحدى 

النحراف، وفقًا لأحكام قانون الطفل النافذ. 
احلدث . 2 بالغ، وجب حماكمة  مع  بال�شرتاك  للحدث  امل�شند  املجرم  الفعل  كان  اإذا 

وحده اأمام املحكمة. 

مادة )27( 

الفعل . 1 وقوع  حمل  الآتي:  اأ.  للرتتيب  وفقًا  للمحكمة  املكاين  الخت�شا�ص  يعني 
املجرم، اأو الذي توافرت فيه اإحدى حالت التعر�ص خلطر النحراف اأو اإحدى احلالت التي 
تهدد �شلمة الطفل وفقًا لأحكام قانون الطفل النافذ.  ب. حمل اإقامة الطفل اأو حمل �شكنه اأو 
�شكن متويل اأمره.  ج. حمل اإلقاء القب�ص عليه.  د. مكان وجود دار الرعاية الجتماعية التي 

اأودع فيها الطفل ب�شفة موؤقتة اأو م�شتمرة اأو ال�شخ�ص الذي �شلم اإليه. 
م�شلحة . 2 اقت�شت  اإذا  اأخرى  حمكمة  اإىل  وحتيلها  الق�شية  عن  تتخلى  اأن  للمحكمة 

الطفل الف�شلى ذلك، على األ ين�شاأ عن هذا التخلي ما يعرقل �شري املحاكمة. 

مادة )28( 

على  ي�شتمل  بحيث  املحكمة،  يف  الجتماعي  للدفاع  مكتب  اإن�شاء  للوزارة  يجوز 
وللقا�شي  الطفولة،  حماية  ملر�شد  بالإ�شافة  والجتماعي  النف�شي  الإر�شاد  يف  خمت�شني 
ال�شتعانة باأي جهة اأخرى لل�شتئنا�ص براأيها اإذا اقت�شت امل�شلحة الف�شلى للحدث اأو للطفل 
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املعر�ص خلطر النحراف ومتطلبات العدالة ذلك. 

مادة )29( 

يبلغ متويل اأمر احلدث وحماميه بكل اإجراء مما يوجب القانون اإعلنه اإىل احلدث . 1
وكل حكم ي�شدر يف �شاأنه. 

متويل . 2 بوا�شطة  بحقه  ال�شادرة  والأحكام  املحاكمة  مبوعد  احلدث  اإبلغ  يجري 
اأمره وحماميه، واإذا تعذر ذلك فيجري التبليغ اإىل احلدث بالذات، اأو اإىل و�شي خا�ص تعينه 

املحكمة لذات الغر�ص. 
يف حال تعذر تبليغ احلدث اأو متويل اأمره، تطبق اأ�شول التبليغ املن�شو�ص عليها . 3

يف قانون اأ�شول املحاكمات املدنية والتجارية النافذ ملثل هذه احلالة. 

مادة )30( 

حماكمة . 1 جتوز  ول  البطلن،  طائلة  حتت  �رشية  ب�شورة  املحكمة  جل�شات  تنعقد 
له  الطفولة بالإ�شافة ملحاميه، ومن جتيز  اأمره ومر�شد حماية  اإل بح�شور متويل  احلدث 

املحكمة احل�شور باإذن خا�ص وفقًا للقانون. 
ت�رشح املحكمة عند البدء يف املحاكمة بلغة ب�شيطة خل�شة التهمة املوجهة اإىل . 2

احلدث وت�شاأله عنها. 
اإذا اعرتف احلدث باجلرم ي�شجل اعرتافه بكلمات اأقرب ما تكون اإىل الألفاظ التي . 3

ا�شتعملها يف اعرتافه، ثم ت�شتمع املحكمة اإىل تقرير مر�شد حماية الطفولة ومداخلت اأطراف 
الدعوى، ثم تف�شل بالدعوى، اإل اإذا بدت لها اأ�شباب كافية تق�شي بغري ذلك. 

اإذا مل يعرتف احلدث باجلرم ت�رشع املحكمة ب�شماع �شهود الإثبات، ويجوز لها اأو . 4
ملتويل اأمره اأو حماميه مناق�شة ال�شهود. 

اأدلة بحق احلدث، . 5 الإثبات وجود  اإذا تبني للمحكمة لدى النتهاء من �شماع بينة 
اأو  اأمره  اأن يتقدم بدفاعه، كما ي�شمح ملتويل  للحدث  الدفاع، وي�شمح  �شهود  �شهادة  ت�شمع 

حماميه بالإ�شافة ملر�شد حماية الطفولة مب�شاعدته يف ذلك. 
ت�شمع املحكمة تقرير مر�شد حماية الطفولة، ويجوز للحدث اأو متويل اأمره بالإ�شافة . 6

ملحاميه اأن يناق�ص مر�شد حماية الطفولة واأن يفند تقريره، كما يجوز ذلك للمحكمة. 
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للمحكمة اأن تاأمر باإخراج احلدث من اجلل�شة بعد �شوؤاله، اأو باإخراج اأحد من الذين . 7
ذكروا يف الفقرة الأوىل من هذه املادة يف اأي وقت اإذا راأت �رشورة لذلك، على اأنه ل يجوز 
اإخراج حمامي احلدث اأو مر�شد حماية الطفولة، كما ل يجوز للمحكمة احلكم بالإدانة اإل بعد 
اإفهام احلدث مبا مت يف غيبته من اإجراءات، وللمحكمة اإعفاء احلدث من ح�شور املحاكمة 
بنف�شه اإذا راأت اأن م�شلحته تقت�شي ذلك اأو بناًء على تو�شية من مر�شد حماية الطفولة اأو من 

نيابة الأحداث، ويف هذه احلالة يعترب احلكم ح�شوريًا. 
بعد النتهاء من �شماع البينات ودرا�شتها تف�شل املحكمة بالدعوى وت�شدر حكمها . 8

يف جل�شة علنية وفق الأ�ش�ص املذكورة يف املادة )9( من هذا القرار بقانون. 
قانون . 9 يف  املقررة  والإجراءات  القواعد  الأحوال  جميع  يف  املحكمة  اأمام  يتبع 

الإجراءات اجلزائية النافذ ما مل ين�ص هذا القرار بقانون على خلف ذلك. 

مادة )31( 

تتوىل املحكمة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بو�شع حد للنتهاكات التي ميكن اأن . 1
يتعر�ص لها احلدث يف حياته اخلا�شة كحجز الكتب اأو الت�شجيلت اأو ال�شور اأو الأفلم اأو 

املرا�شلت اأو اأي وثيقة اأخرى مت�ص من �شمعته اأو �رشفه اأو �شمعة عائلته اأو �رشفها. 
ال�شابقة . 2 الفقرة  يف  املذكورة  الإجراءات  تتخذ  اأن  ميكن  الق�شوى  ال�رشورة  عند 

اإحدى  اأو  اأ�رشته  اأفراد  اأحد  اأو  الأحداث مبوجب طلب يقدم من احلدث  نيابة  من قبل ع�شو 
املكلفني من  3. على  املحكمة.  اأمام  للطعن  قابًل  ويكون  بالطفولة،  املخت�شة  املوؤ�ش�شات 
قبل قا�شي الأحداث ونيابة الأحداث اأن يحر�شوا عند قيامهم باإعداد امللف الجتماعي على 

احرتام حرمة العائلت واحلياة اخلا�شة للحدث. 

مادة )32( 

قبل  ت�شتلزم فح�شه  النف�شية  اأو  العقلية  اأو  البدنية  احلدث  اأن حالة  املحكمة  راأت  اإذا 
الف�شل يف الدعوى لها اأن تقرر و�شعه حتت امللحظة يف اأحد الأماكن املنا�شبة واملعتمدة 

املدة التي تلزم لذلك، ويوقف ال�شري يف الدعوى اإىل اأن يتم هذا الفح�ص. 

مادة )33( 

تخ�شع الأحكام والقرارات ال�شادرة مبقت�شى هذا القرار بقانون للعرتا�ص وال�شتئناف 
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وت�شكل دوائر خا�شة يف  النافذ،  الإجراءات اجلزائية  اأحكام قانون  بالنق�ص وفق  والطعن 
حماكم ال�شتئناف للنظر يف ق�شايا الأحداث اأو الأطفال املعر�شني خلطر النحراف، ويجوز 

ملتويل اأمر احلدث بالإ�شافة ملحاميه اأن ينوب يف هذه الإجراءات عن احلدث. 

مادة )34( 

يجوز ا�شتئناف الأحكام ال�شادرة عن املحكمة اأمام دوائر ال�شتئناف امل�شكلة لهذه . 1
الغاية. 
ل يجوز ا�شتئناف الأحكام التي ت�شدر بالتوبيخ اأو بت�شليم احلدث لـوالديه اأو ملتويل . 2

اأمره، اإل لبطلن يف احلكم اأو يف الإجراءات. 
يجوز اأن تنعقد حمكمة ال�شتئناف يف مكان وجود دور الرعاية الجتماعية التي . 3

و�شع فيها احلدث. 

مادة )35( 

اإذا حكم على حدث باعتبار اأن �شنه جتاوزت الثامنة ع�رش، ثم ثبت باأوراق ر�شمية اأنه 
مل يتجاوزها، ترفع نيابة الأحداث الأمر اإىل املحكمة التي اأ�شدرت احلكم لإعادة املحاكمة 
والق�شاء باإلغاء حكمها واإحالة الأوراق اإىل نيابة الأحداث للت�رشف فيها، ويف هذه احلالة 
يوقف تنفيذ احلكم، ويجوز توقيف احلدث طبقًا للمادة )20( من هذا القرار بقانون. 2. اإذا 
حكم على متهم باعتباره حدث، ثم ثبت باأوراق ر�شمية اأنه جتاوز الثامنة ع�رش، يجوز للنيابة 
العامة اأن ترفع الأمر اإىل املحكمة التي اأ�شدرت احلكم لإعادة حماكمته وفقًا للقانون. 3. 
يف جميع الأحوال يجب على املحكمة املحال اإليها الدعوى مراعاة ما مت تنفيذه من عقوبة 

اأو تدبري. 

الفصل الرابع

التدابري

مادة )36( 

يحكم على احلدث الذي مل يبلغ �شن اخلام�شة ع�رش اإذا ارتكب فعًل جمرمًا اإحدى التدابري 
الآتية: 
التوبيخ. . 1
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الت�شليم. . 2
الإحلاق بالتدريب املهني. . 3
الإلزام بواجبات معينة. . 4
الختبار الق�شائي. . 5
اأمر املراقبة الجتماعية. . 6
الإيداع يف اإحدى دور الرعاية الجتماعية. . 7
الإيداع يف اإحدى امل�شايف املتخ�ش�شة. . 8

مادة )37( 

يكون التوبيخ بتوجيه املحكمة اللوم والتاأنيب اإىل احلدث على ما �شدر منه، وحتذيره 
باأل يعود اإىل مثل هذا ال�شلوك مرة اأخرى. 

مادة )38( 

ي�شلم احلدث اإىل اأحد والديه اأو اإىل من له الولية اأو الو�شاية عليه، فاإذا مل تتوافر يف 
اأيهما ال�شلحية للقيام برتبيته �شلم اإىل من يكون اأهًل لذلك من اأفراد اأ�رشته، فاإن مل يوجد، 
الطفل  قانون  يف  الواردة  للأحكام  وفقًا  برتبيته  لتتعهد  بها  موثوق  بديلة  اأ�رشة  اإىل  �شلم 

النافذ. 

مادة )39( 

يكون الإحلاق بالتدريب املهني باأن تعهد املحكمة باحلدث اإىل اأحد املراكز املخ�ش�شة 
لذلك وحتدد املحكمة يف حكمها مدة هذا التدبري، على األ تزيد مدة بقاء احلدث يف اجلهات 

امل�شار اإليها عن )3( �شنوات. 

مادة )40( 

احل�شور  بفر�ص  اأو  املحال،  من  اأنواع  ارتياد  بحظر  معينة  بواجبات  الإلزام  يكون 
الجتماعات  بع�ص  على  املواظبة  اأو  معينة،  هيئات  اأو  اأ�شخا�ص  اأمام  حمددة  اأوقات  يف 
اأو غري ذلك من القيود التي حتدد بقرار من الوزير، ويكون احلكم بهذا التدبري  التوجيهية، 

ملدة ل تقل عن )6( اأ�شهر ول تزيد على )3( �شنوات. 
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مادة )41( 

يكون الختبار الق�شائي بو�شع احلدث يف بيئته الطبيعية حتت توجيه واإ�رشاف . 1
مر�شد حماية الطفولة مع مراعاة الواجبات التي حتددها املحكمة، ول يجوز اأن تزيد مدة 

الختبار الق�شائي على )3( �شنوات. 
من . 2 منا�شبًا  تراه  ما  تتخذ  اأن  للمحكمة  الق�شائي،  الختبار  يف  احلدث  ف�شل  اإذا 

التدابري الواردة يف املادة )36( من هذا القرار بقانون، بعد مناق�شة مر�شد حماية الطفولة 
ونيابة الأحداث. 

مادة )42( 

بو�شع . 1 بقانون  القرار  هذا  مبقت�شى  ال�شادر  الأمر  هو  الجتماعية  املراقبة  اأمر 
احلدث حتت اإ�رشاف مر�شد حماية الطفولة بال�رشوط التي تراها املحكمة �رشورية لتاأمني 

ح�شن �شلوك احلدث، �رشيطة اأن ل يقل عن �شنة ول يزيد على )5( �شنوات. 
املراقبة . 2 اأمر  �رشوط  من  �رشط  اأي  يخالف  الذي  احلدث  على  تفر�ص  اأن  للمحكمة 

الجتماعية، اإحدى التدابري الواردة يف املادة )36( من هذا القرار بقانون، والتي تتنا�شب 
مع حالته، وغرامة ل تتجاوز خم�شمائة دينار اأردين على متويل اأمره حال ثبوت تق�شريه. 

اأمر املراقبة الجتماعية وبناًء على طلب من نيابة . 3 اأ�شدرت  يجوز للمحكمة التي 
الأحداث اأو من مر�شد حماية الطفولة اأو من احلدث اأو متويل اأمره اأن تلغي الأمر اأو اأن تعدله 

بعد اأن تطلع على تقرير مر�شد حماية الطفولة بهذا ال�شاأن. 
اإذا اأدين احلدث بجرم اأثناء نفاذ اأمر املراقبة الجتماعية ال�شادر بحقه، يلغى الأمر . 4

اإذا  اإل  بقانون،  القرار  )36( من هذا  املادة  اآخر بح�شب ما ورد يف  وتقرر املحكمة تدبرياً 
تن�شيب  بناًء على  للمحكمة  الت�شليم، ففي هذه احلالة يجوز  اأو  التوبيخ  اقت�رش احلكم على 

مر�شد حماية الطفولة اأن تقرر ال�شتمرار باأمر املراقبة الجتماعية. 

مادة )43( 

يكون اإيداع احلدث يف اإحدى دور الرعاية الجتماعية التابعة للوزارة اأو املعرتف . 1
بها منها، واإذا كان احلدث من ذوي الإعاقة يكون الإيداع يف مركز منا�شب لتاأهيله، وحتدد 

املحكمة يف حكمها مدة الإيداع ومكانه. 



 Page | 212

"العدالة التصاحلية لألحداث"

د. أمحد براك"الوساطة اجلزائية كنموذج" | دراسة مقارنة

يجب األ تزيد مدة الإيداع عن )5( �شنوات يف اجلنايات، ويجوز للمحكمة اأن ت�شتبدل . 2
تدبري الإيداع بعد احلكم به باإحدى التدابري املن�شو�ص عليها يف املادة )36( من هذا القرار 

بقانون. 
ل يفر�ص تدبري الإيداع يف اجلنح واملخالفات، ويحكم على احلدث يف هذه احلالة . 3

باإحدى التدابري الأخرى املن�شو�ص عليها يف املادة )36( من هذا القرار بقانون. 

مادة )44( 

التي يتلقى . 1 اأو املراكز املتخ�ش�شة باجلهة  اأحد امل�شايف  يودع املحكوم عليه يف 
فيها العناية التي تطلبها حالته. 

تتوىل املحكمة الرقابة الدورية على بقائه حتت العلج. . 2
ل يجوز اأن تزيد اأي فرتة منها على )6( اأ�شهر، ما مل تتطلب حالته اأكرث من ذلك بناًء . 3

على تقرير طبي، ويعر�ص على املحكمة خلل تلك الفرتة التقارير الطبية. 
للمحكمة اأن تقرر اإخلء �شبيله اإذا تبني لها اأن حالته ت�شمح بذلك. . 4
اإذا بلغ احلدث �شن احلادية والع�رشين، وكانت حالته ت�شتدعي ا�شتمرارعلجه، نقل . 5

اإىل اإحدى امل�شت�شفيات اأو املراكز املخ�ش�شة لعلج الكبار. 

مادة )45( 

اإذا ارتكب احلدث جرميتني اأو اأكرث وجب احلكم عليه بتدبري واحد منا�شب، ويتبع ذلك 
اإذا ظهر بعد احلكم بالتدبري اأن احلدث ارتكب جرمية اأخرى �شابقة اأو لحقة على ذلك احلكم. 

مادة )46( 

اإذا ارتكب احلدث الذي اأمت اخلام�شة ع�رش، ومل جتاوز الثامنة ع�رش من عمره اإحدى . 1
اجلنايات فيحكم عليه بو�شعه يف اإحدى دور الرعاية الجتماعية، وذلك وفقًا للآتي:  اأ. مدة 
ل تزيد على )9( �شنوات، اإذا كانت اجلرمية من اجلنايات امل�شتحقة عقوبة الإعدام.  ب. مدة 
ل تزيد على )7( �شنوات، اإذا كانت اجلرمية من اجلنايات امل�شتحقة عقوبة ال�شجن املوؤبد.  ج. 

مدة ل تزيد على )5( �شنوات، اإذا كانت اجلرمية من اجلنايات الأخرى. 
الجتماعية مدة . 2 الرعاية  دار  ت�شتلزم احلب�ص، يو�شع يف  ارتكب احلدث جنحة  اإذا 

ل تتجاوز ثلث مدة العقوبة املن�شو�ص عليها يف القانون، ويجوز للمحكمة بدًل من احلكم 
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القرار  التدابري املن�شو�ص عليها يف املادة )36( من هذا  اأن حتكم عليه باإحدى  بالإيداع 
بقانون اأو احلكم عليه بتدبري باخلدمة للم�شلحة العامة وفقًا للقوانني النافذة. 

يف حال احلكم بوقف تنفيذ العقوبة، فعلى قا�شي الأحداث اأن يقرن ذلك باإحدى . 3
التدابري املن�شو�ص عليها يف املادة )36( من هذا القرار بقانون، با�شتثناء تدبري التوبيخ. 

ل تخل الأحكام ال�شابقة يف �شلطة املحكمة يف تطبيق اأحكام الظروف الق�شائية . 4
املخففة الواردة يف قانون العقوبات النافذ يف احلدود امل�شموح بتطبيقها قانونًا على الفعل 

املجرم املقرتف من احلدث. 

الفصل اخلامس

تنفيذ األحكام واإلشراف عليها

مادة )47( 

يخت�ص قا�شي املحكمة التي يجري التنفيذ يف دائرتها بالآتي: اأ . الف�شل يف جميع . 1
املنازعات واإ�شدار القرارات والأوامر املتعلقة بتنفيذ الأحكام ال�شادرة على احلدث اأو الطفل 
املعر�ص خلطر النحراف. ب . الرقابة على تنفيذ الأحكام والتدابري ال�شادرة على احلدث اأو 

الطفل املعر�ص خلطر النحراف. 
يف . 2 عليها  املن�شو�ص  بالقواعد  التنفيذ  يف  بالإ�شكال  الف�شل  عند  القا�شي  يتقيد 

قانون الإجراءات اجلزائية النافذ. 
الرعاية . 3 دور  على  التفتي�ص  مهام  الأحداث  نيابة  وع�شو  الأحداث  قا�شي  يتوىل 

الجتماعية ومراكز التدريب املهني ومعاهد التاأهيل املهني وامل�شايف املتخ�ش�شة، وغري 
ذلك من اجلهات املخت�شة والواقعة يف دائرة اخت�شا�شها، وذلك كل )3( اأ�شهر على الأقل. 

مادة )48( 

يتوىل مر�شد حماية الطفولة الإ�رشاف على تنفيذ التدابري املن�شو�ص عليها يف هذا . 1
القرار بقانون، وملحظة املحكوم عليه بها وتقدمي التوجيهات له وللقائمني على تربيته 
�شلوك وحالة احلدث  اأ�شهر عن  وعليه اأن يرفع اإىل املحكمة والنيابة تقارير دورية كل )3( 

الذي يتوىل اأمره والإ�رشاف عليه. 
للمحكمة بال�شتناد اإىل التقارير املقدمة لها من مر�شد حماية الطفولة اأو بطلب من . 2

احلدث اأو الطفل املعر�ص خلطر النحراف اأو متويل اأمره اأو نيابة الأحداث تعديل اأو اإنهاء 
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التدابري املتخذة من قبلها كلما راأت موجبًا لذلك �شمن ال�رشوط والأحوال املبينة يف هذا 
القرار بقانون. 

على متويل اأمر احلدث اإخبار مر�شد حماية الطفولة يف حالة موت احلدث اأو مر�شه . 3
اأو تغيري �شكنه اأو غيابه دون اإذن وعما ي�شتجد على �شلوك احلدث. 

مادة )49( 

يجري تنفيذ الأحكام ال�شادرة عن املحكمة حتت اإ�رشاف نيابة الأحداث. . 1
الرعاية . 2 دور  يف  احلدث  على  بها  املحكوم  للحرية  ال�شالبة  التدابري  تنفيذ  يكون 

الجتماعية. 

مادة )50( 

ين�شاأ لكل حدث ملف للتنفيذ ي�شم اإليه ملف املو�شوع تودع فيه جميع الأوراق املتعلقة 
بتنفيذ احلكم ال�شادر عليه، ويثبت فيه ما ي�شدر يف �شاأن التنفيذ من قرارات واأوامر واأحكام، 
ويعر�ص هذا امللف على املحكمة قبل اتخاذ اأي اإجراء من الإجراءات املن�شو�ص عليها يف 

املادة )47( من هذا القرار بقانون. 

مادة )51( 

يجوز للمحكمة بناء على طلب من النائب العام اأو الوزير وبتن�شيب من مر�شد حماية . 1
الطفولة الإفراج عن احلدث اأو الطفل املعر�ص خلطر النحراف بعد ق�شاء ثلث مدة التدبري 

املحكوم بها عليه اإذا كان الإفراج ين�شب يف م�شلحة الطفل الف�شلى. 
يخ�شع احلدث املفرج عنه مبقت�شى الفقرة ال�شابقة لتدبري الختبار الق�شائي وفقًا . 2

لن�ص املادة )41( من هذا القرار بقانون. 

مادة )52( 

 ،39  ،38( املواد  اإحدى  مبقت�شى  عليه  املفرو�ص  التدبري  حكم  احلدث  خالف  اإذا 
حماية الطفولة  مر�شد  واأقوال  الأحداث  نيابة  �شماع  بعد  املحكمة  تاأمر   ،  )42  ،41  ،40
واحلدث باإطالة مدة التدبري مبا ل يجاوز ن�شف احلد الأق�شى املقرر باملواد امل�شار اإليها 
اأو اأن ت�شتبدل به تدبرياً اآخر يتفق مع حالته، مع مراعاة اأحكام املادة )36( من هذا القرار 

بقانون. 
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مادة )53( 

فيما عدا التدبري املن�شو�ص عليه يف املادة )37( من هذا القرار بقانون، للمحكمة . 1
اأن تاأمر باإنهاء التدبري اأو بتعديل كيفيته اأو باإبداله، بعد اطلعها على التقارير املقدمة اإليها 

من مر�شد حماية الطفولة اأو بناًء على طلب نيابة الأحداث اأو احلدث اأو متويل اأمره. 
اإذا رف�ص الطلب امل�شار اإليه يف الفقرة ال�شابقة، فل يجوز جتديده اإل بعد مرور )3( . 2

اأ�شهر على الأقل من تاريخ رف�شه، ويكون احلكم ال�شادر بهذا ال�شاأن غري قابل للطعن. 

مادة )54( 

يكون احلكم ال�شادر على احلدث بالتدابري واجب النفاذ املعجل. . 1
بقرار ي�شدر من . 2 اإل  به  النطق  يوم  �شنة كاملة من  تنفيذه  اأغفل  تدبري  اأي  ينفذ  ل 

املحكمة بناًء على طلب النيابة بعد اأخذ راأي مر�شد حماية الطفولة. 

مادة )55( 

ينتهي التدبري حتمًا ببلوغ املحكوم عليه �شن احلادية والع�رشين، ومع ذلك يجوز . 1
للمحكمة يف مواد اجلنايات بناًء على طلب نيابة الأحداث اأو مر�شد حماية الطفولة احلكم 

بو�شع املحكوم عليه حتت الختبار الق�شائي، وذلك ملدة ل تزيد على �شنتني. 
اإذا كانت حالة املحكوم عليه باإيداعه اإحدى امل�شايف املتخ�ش�شة ت�شتدعي ا�شتمرار . 2

علجه فاإنه ينقل اإىل اإحدى امل�شايف التي تنا�شب حالته وفقًا ملا ن�شت عليه املادة )44( 
من هذا القرار بقانون. 

الفصل السادس

العقوبات

مادة )56( 

اأو ما  اأردين  األف دينار  تزيد على  �شنة وبغرامة ل  تزيد على  يعاقب باحلب�ص مدة ل 
اإليه حدثًا واأهمل  العقوبتني، من �شلم  اأو باإحدى هاتني  يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا 
اأداء اأحد واجباته اإذا ترتب على ذلك ارتكاب احلدث فعًل جمرمًا اأو تعر�ص لإحدى حالت 

النحراف. 
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مادة )57( 

يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على �شنة وبغرامة ل تزيد على خم�شمائة دينار اأردين اأو 
والأجداد  الوالدين  عدا  العقوبتني،  باإحدى هاتني  اأو  قانونًا  املتداولة  بالعملة  يعادلها  ما 
والزوج، كل من اأخفى حدثًا اأو معر�شًا خلطر النحراف حكم بت�شليمه ل�شخ�ص اأو جهة طبقًا 

لأحكام هذا القرار بقانون، اأو دفعه للفرار اأو �شاعده على ذلك. 

مادة )58( 

يعاقب كل من يحول دون تنفيذ القرارات والتدابري املاأخوذ بها جتاه احلدث باحلب�ص 
مدة ل تزيد على �شنة وبغرامة ل تتجاوز خم�شمائة دينار اأردين اأو باإحدى هاتني العقوبتني. 

مادة )59( 

يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على �شنة وبغرامة ل تتجاوز األف دينار اأردين اأو باإحدى 
النيل من احلياة اخلا�شة للحدث، �شواء كان ذلك  اأو حاول  العقوبتني، كل من نال  هاتني 
بن�رش اأو ترويج ملخ�ص اجلل�شات والقرارات ال�شادرة عن الهيئات الق�شائية اأو اأخبار تتعلق 
مبا يدور باجلل�شات التي تعالج فيها ق�شايا الأحداث، وذلك بوا�شطة الكتب اأو ال�شحافة اأو 
اأن  اأو ترويج �شور من �شاأنها  اأو بن�رش  اأخرى،  اأو باأي و�شيلة  اأو ال�شينما  اأو التلفزة  الإذاعة 
تطلع العامة على هوية الطفل متهمًا كان اأو مت�رشراً، مع م�شادرة املطبوعات اأو امل�شنفات 

الفنية املخالفة. 

الفصل السابع

أحكام انتقالية وختامية

مادة )60( 

الأعلى تخ�شي�ص  الق�شاء  اأحداث متخ�ش�شون، يتوىل جمل�ص  اإىل حني تعيني ق�شاة 
هيئات لنظر ق�شايا الأحداث، وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون. 

مادة )61( 

القرار  اأ�شبحت مبوجب هذا  والتي  الق�شائية  اأمام اجلهات  املنظورة  الدعاوى  جميع 
تكن  مل  ما  بحالتها  املذكورة  املحاكم  اإىل  حتال  الأحداث  حماكم  اخت�شا�ص  من  بقانون 
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حمجوزة للنطق باحلكم فيها. 

مادة )62( 

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

مادة )63( 

ل يقبل الدعاء باحلق املدين اأمام املحكمة، ول مينع ذلك من العمل بالو�شاطة ح�شب 
الإجراءات املن�شو�ص عليها بهذا القرار بقانون. 

مادة )64( 

تن�شاأ مبقت�شى اأحكام هذا القرار بقانون دائرة يف وزارة التنمية الجتماعية خا�شة 
“دائرة حماية الطفولة”،  اأو خلطر النحراف ت�شمى  بالأحداث والأطفال املعر�شني للخطر 
تعليمات ت�شدر عن  املناطة بها مبوجب  للتخ�ش�شات  الدائرة وفقًا  تلك  العمل يف  ويق�شم 

الوزير بهذا اخل�شو�ص. 

مادة )65( 

يلغى العمل بالقوانني الآتية: اأ . قانون املجرمني الأحداث رقم )2( ل�شنة 1937م . 1
وتعديلته، املعمول به يف املحافظات اجلنوبية. ب . قانون اإ�شلح الأحداث رقم )16( ل�شنة 

1954م وتعديلته، املعمول به يف املحافظات ال�شمالية. 
يلغى كل ما يتعار�ص مع اأحكام هذا القرار بقانون. . 2

مادة )66( 

بقانون،  القرار  هذا  اأحكام  لتنفيذ  اللزمة  التنفيذية  اللوائح  الوزراء  جمل�ص  ي�شدر 
وي�شدر الوزير القرارات والتعليمات اللزمة لتنفيذها. 

مادة )67( 

يعر�ص هذا القرار بقانون على املجل�ص الت�رشيعي يف اأول جل�شة يعقدها لإقراره. 

مادة )68( 

على اجلهات املخت�شة كافة، كل فيما يخ�شه، تنفيذ اأحكام هذا القرار بقانون، ويعمل 
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به بعد )30( يومًا من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية. 
ربيع   /25 املوافق:  ميلدية   2016  /02  /04 بتاريخ:  اهلل  رام  مدينة  يف  �شدر 

الثاين/ 1437 هجرية
حمم�د عبا�س
رئي�س دولة فل�شطني
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية
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إتفاقية حقوق الطفل

ملخ�س احلق�ق من اتفاقية حق�ق الطفل

فيما يلى ملخ�س الهم حق�ق الطفل: - 
للأطفال احلق يف البقاء مع اأُ�رشهم، اأو مع اأولئك الذين يتولون رعايتهم على نحو  ▪

اأف�شل. 
للأطفال احلق يف احل�شول على غذاء كاف وماء نظيفة.  ▪
للأطفال احلق يف التمتع مب�شتوى معي�شة لئق.  ▪
للأطفال احلق يف الرعاية ال�شحية.  ▪
ني.  ▪ للأطفال املعوقني احلق يف رعاية وتدريب خا�شَّ
للأطفال احلق يف اللعب.  ▪
للأطفال احلق يف التعليم املجاين.  ▪
للأطفال احلق يف احلفاظ على �شلمتهم ويف عدم اإهمالهم.  ▪
ل يجوز ا�شتخدام الأطفال كاأيد عاملة رخي�شة اأو كجنود.  ▪
ينبغي ال�شماح للأطفال با�شتخدام لغتهم ومزاولة �شعائرهم الدينية وثقافتهم.  ▪
للتعبري عن وجهات  ▪ الجتماعات  عقد  اآرائهم ويف  التعبري عن  احلق يف  للأطفال 

نظرهم. 
اعتمدت وعر�شت للتوقيع والت�شديق والن�شمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم 
املتحدة 44/ 25 املوؤرخ يف 20 �رشين الثاين/ نوفمرب 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 اأيلول/ 

�شبتمرب 1990، وفقا للمادة 49
الديباجة

اإن الدول الأطراف يف هذه التفاقية، اإذ ترى اأنه وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق الأمم 
وبحقوقهم  الب�رشية  الأ�رشة  اأع�شاء  جلميع  املتاأ�شلة  بالكرامة  العرتاف  ي�شكل  املتحدة، 
املت�شاوية وغري القابلة للت�رشف، اأ�شا�ص احلرية والعدالة وال�شلم يف العامل، واإذا ت�شع يف 
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اعتبارها اأن �شعوب الأمم املتحدة قد اأكدت من جديد يف امليثاق اإميانها باحلقوق الأ�شا�شية 
للإن�شان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على اأن تدفع بالرقى الجتماعي قدما وترفع 
م�شتوى احلياة يف جو من احلرية اأف�شح، واإذا تدرك اأن الأمم املتحدة قد اأعلنت، يف الإعلن 
اإن�شان  اأن لكل  العاملي حلقوق الإن�شان وفى العهدين الدوليني اخلا�شني بحقوق الإن�شان، 
حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات الواردة يف تلك ال�شكوك، دون اأي نوع من اأنواع التمييز 
كالتمييز ب�شبب العن�رش اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�شيا�شي اأو غريه اأو 
واإذ  اآخر، واتفقت على ذلك،  اأي و�شع  اأو  اأو املولد  الرثوة  اأو  اأو الجتماعي  القومي  الأ�شل 
ت�شري اإىل اأن الأمم املتحدة قد اأعلنت يف الإعلن العاملي حلقوق الإن�شان اأن للطفولة احلق 
الأ�شا�شية  الوحدة  باعتبارها  الأ�رشة،  باأن  منها  واقتناعا  خا�شتني،  وم�شاعدة  رعاية  يف 
للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع اأفرادها وبخا�شة الأطفال، ينبغي اأن توىل 
احلماية وامل�شاعدة اللزمتني لتتمكن من ال�شطلع الكامل مب�شوؤولياتها داخل املجتمع، 
ين�شاأ يف  اأن  ينبغي  ومتنا�شقا،  كامل  ترعرعا  �شخ�شيته  الطفل، كي ترتعرع  باأن  تقر  واإذ 
بيئة عائلية يف جو من ال�شعادة واملحبة والتفاهم، واإذ ترى اأنه ينبغي اإعداد الطفل اإعدادا 
كامل ليحيا حياة فردية يف املجتمع وتربيته بروح املثل العليا املعلنة يف ميثاق الأمم 
املتحدة، وخ�شو�شا بروح ال�شلم والكرامة والت�شامح واحلرية وامل�شاواة والإخاء، واإذ ت�شع 
يف اعتبارها اأن احلاجة اإىل توفري رعاية خا�شة للطفل قد ذكرت يف اإعلن جنيف حلقوق 
الطفل لعام 1924 وفى اإعلن حقوق الطفل الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف 20 ت�رشين 
الثاين/ نوفمرب 1959 واملعرتف به يف الإعلن العاملي حلقوق الإن�شان وفى العهد الدويل 
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية )ول�شيما يف املادتني 23 و 24( وفى العهد الدويل 
اخلا�ص باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية )ول �شيما يف املادة 10( وفى النظم 
بخري  املعنية  الدولية  واملنظمات  املتخ�ش�شة  للوكالت  ال�شلة  ذات  وال�شكوك  الأ�شا�شية 
اإىل  والعقلي، يحتاج  البدين  ب�شبب عدم ن�شجه  الطفل،  "اأن  اعتبارها  واإذ ت�شع يف  الطفل، 
اإجراءات وقاية ورعاية خا�شة، مبا يف ذلك حماية قانونية منا�شبة، قبل الولدة وبعدها" 
باملبادئ  املتعلق  الإعلن  اأحكام  اإىل  ت�شري  واإذ  الطفل،  حقوق  اإعلن  يف  جاء  كما  وذلك 
الجتماعية والقانونية املت�شلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الهتمام اخلا�ص باحل�شانة 
والتبني على ال�شعيدين الوطني والدويل، واإىل قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة 
اأثناء  والأطفال  الن�شاء  حماية  ب�شاأن  الإعلن  واإىل   ، بكني(  )قواعد  الأحداث  ق�شاء  �شئون 
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الطوارئ واملنازعات امل�شلحة، واإذ ت�شلم باأن ثمة، يف جميع بلدان العامل، اأطفال يعي�شون 
يف ظروف �شعبة للغاية، وباأن هوؤلء الأطفال يحتاجون اإىل مراعاة خا�شة، واإذ تاأخذ يف 
ترعرعا  وترعرعه  الطفل  الثقافية حلماية  وقيمه  �شعب  كل  تقاليد  اأهمية  الواجب  العتبار 
متنا�شقا، واإذا تدرك اأهمية التعاون الدويل لتح�شني ظروف معي�شة الأطفال يف كل بلد، ول 

�شيما يف البلدان النامية، قد اتفقت على ما يلي: - 

ملخص بنود إتفاقية حقوق الطفل مبسطة
التالية  ▪ باحلقوق  التمتع  يف  احلق  له  عاما   18 حتت  هو  من  كل   -  1 املادة 

املن�شو�ص عليها يف التفاقية. 
املادة 2 -  احلق يف عدم التمييز باأي �شكل من ال�شكال.  ▪
املادة 3 - احلق يف مراعاة م�شاحلك الف�شلى عند اتخاذ القرارات اخلا�شة بك.  ▪
املادة 4 - على احلكومات اتخاذ كافة الجراءات ل�شمان ح�شولك على حقوقك  ▪

كاملة املت�شمنة يف التفاقية. 
رعايتك  ▪ الكاملة يف  امل�شئولية  والديك  يقع على  الرعاية،  -  احلق يف   5 املادة 

والتكفل بك وتقدمي التوجيه لك. 
املادة 6 - احلق البقاء والنماء، لكل طفل احلق يف احل�شول على خدمات �شحية  ▪

وتعليمية جيدة يف كافة مراحل عمرك. 
املادة 7 - احلق يف احل�شول على ا�شم وجن�شية فور ولدتك.  ▪
املادة 8 - احلق يف احلفاظ على هويتك، جن�شينك، دينك وانتمائك لبلدك واأ�رشتك.  ▪
املادة 9 - احلق يف األ تنف�شل عن اأحد والديك ما مل يتعار�ص ذلك مع م�شلحتك  ▪
العليا. 
اآخر، فمن حقك  ▪ بلد  واإذا كانت يف  ال�شمل  اأ�رشة جمتمعة  احلق يف   -  10 املادة 

اللتحاق بها. 
املادة 11 - احلق يف احلماية من الختطاف اأو الحتجاز يف اخلارج.  ▪
املادة 12 - للطفل احلق يف التعبري عن ارائه بحرية ودون قيود واأن ي�شتمع لهذه  ▪
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الآراء يف الظروف املوؤثرة على الطفل. 
املادة 13 - للطفل احلق يف احل�شول على املعلومات ون�رش الأفكار.  ▪
املادة 14 - احلق فى حرية الفكر والراأى والعقيدة الدينية ب�رشط توفر التوجيه  ▪

الوالدي امللئم. 
املادة 15 - حرية ت�شكيل اجلمعيات اأو الحتادات والنت�شاب اإليها.  ▪
املادة 16 - احلق فى حماية حياتك اخلا�شة من اأي اعتداء اأو تدخل اأو قذف اأو  ▪

ت�شهري. 
املادة 17 - احلق فى احل�شول على كافة املعلومات من جميع امل�شادر املختلفة  ▪

للطفل  املفيدة  املعلومات  ن�رش  العلم على  و�شائل  بت�شجيع  الدولة  تقوم  واأن  قيود،  دون 
وحمايته من ال�شارة منها. 

 املادة 18 - تقع على الوادين م�شوؤولية توفري الرتبية ال�شليمة وظروف احلياة  ▪
املنا�شبة وعلى الدولة م�شاعدتهما يف ذلك. 

املادة 19 - احلق فى احلماية من العنف والإهمال و�شوء املعاملة من اأي طرف.   ▪
املادة 20 - يف حالة فقدان الوالدين فالدولة ملزمة بتوفري حماية خا�شة لك،  ▪

و�شمان ملئمة هذه الرعاية. 
املادة 21 - احلق يف التبني مبوافقة ال�شلطات املعنية.  ▪
املادة 22 - للأطفال اللجئون احلق يف احل�شول على احلماية واملعونة.  ▪
التمتع بحياة كرمية ورعاية  ▪ اإعاقة فله احلق فى  اإذا كانت للطفل   - 23 املادة 

خا�شة. 
املادة 24 - احلق فى اأعلى م�شتوى من الرعاية واخلدمات ال�شحية.   ▪
املادة 25 - مراجعة دور الرعاية ل�شمان تّوفر بيئة �شحية للطفل.  ▪
املادة 26 - احلق فى التمتع بنظام ال�شمان والتاأمني الجتماعى.  ▪
واجل�شدي  ▪ العقلي  منوه  مع  يتفق  لئق  معي�شى  م�شتوى  فى  احلق   -  27 املادة 

والروحي. 
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املادة 28 - احلق فى التعليم الأ�شا�شى املجاين.   ▪
املادة 29 - احلق فى تعليم ينمي �شخ�شيتك وموهبتك وقدراتك العقلية والبدنية.  ▪
املادة 30 - يحق لأطفال الأقليات وال�شكان املحليني اأن يتحدثوا لغة �شعبهم واأن  ▪

ميار�شوا �شعائر دينهم. 
املادة 31 - احلق فى الراحة واحل�شول على اأوقات فراغ للت�شلية.  ▪
املادة 32 - احلق فى حماية الطفل من القيام باأي عمل يهدد طفولته و�شحته.  ▪
يف  ▪ التورط  من  واحلماية  املخدرة  املواد  من  احلماية  فى  احلق   -  33 املادة 

ت�شنيعها اأو توزيعها. 
املادة 34 - احلق فى احلماية من العتداء وال�شتغلل اجلن�شى.  ▪
املادة 35 - على الدولة القيام بكل اجلهد حلمايتك من الختطاف اأو الجتار بك.  ▪
املادة 36 - احلق فى احلماية من كافة اأنواع ال�شتغلل.  ▪
اأو  ▪ القا�شية  للمعاملة  التعر�ص  اأو  التعذيب  من  احلماية  فى  احلق   -  37 املادة 

احلرمان من احلرية. 
احلروب  ▪ يف  الطفال  اإ�رشاك  عدم  ل�شمان  الجراءات  كافة  اتخاذ   -  38 املادة 

والنزاعات. من الإ�رشاك فى احلروب. 
املادة 39 - احلق فى الرعاية التاأهيلية ما تعر�شت لإ�شاءة املعاملة اأو الإهمال.  ▪
املادة 40 - اإذا خالف الطفل القانون فيحفظ القانون له معاملة ح�شنة مع اأخذ  ▪

عمره يف احل�شبان و�شمان حقه فى احل�شول على م�شاعدة قانونية. 
الواردة  ▪ هذه  من  اأف�شل  دولتك  فى  لك  املتاحة  احلقوق  كانت  اإذا   -  41 املادة 

بالتفاقية، فمن حقك التمتع باحلقوق الأف�شل. 
املادة 42 - التزام الدولة بالتعريف الوا�شع باحلقوق الواردة يف التفاقية لدى  ▪

الكبار والطفال. 


