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الصلح–الصلح فرصة وساطة فلنَبني

  للشخص الصلح فرصةوساطة عطي ت
 لمناقشة ما حدث
 لالستماع إليه
 لمعالجة الوقائع والمشاعر ذات الصلة بها 
 لتحمل المسؤولية عن الضرر الذي سببه 
  عن األضرارلالتفاق على التعويض 
 المدنية أو ناية ججرائم اللتخفيف األذى الناجم عن ال 
 للتعافي من الوقائع 
  القضية الجنائية أو المدنيةالنظر بلتسريع 
  القضيةبعة النظر بامتللتأثير على 

  في كافة أنحاء فنلندا ةالجنائية والمدنية متوفرجرائم الصلح بالوساطة 

 المشاركة بها طوعية ومجانية 
  النظر بالقضية بشكل حيادي وسّرييتم 
 ) 1015/2005تستند إلى قانون وساطة الصلح(  

 ً   ويعالجون األضرار الناجمة عن الجرائم الجناية أو المدنية. يلتقي أطراف وساطة الصلح بعضهم بعضا

األذى  عنرضية بنفسهم ووسائل التعويض تهدف وساطة الصلح إلى تمكين أطراف القضية بنفسهم من إيجاد الحلول المُ 
  الناجم.

  الدعاوى المدنية.مختلف القضايا التي تتم فيها وساطة الصلح هي عادة جرائم العنف والجرائم االقتصادية و

  يمكن أن يحضر وساطة الصلح ولي األمر والوصي والمترجم الشفوي.

  .في وساطة الصلح استعمال معاون قانوني ومؤازريُسمح 

اصر وأولياء أمره، وعند الضرورة من ممثله ية. تُطلب الموافقة أيضاً من القأطراف القضكل تشترط وساطة الصلح موافقة 
  الشرعي اآلخر.

  ن تحت توجيه وإشراف جهاز عاملين محترف.ون مدربويعمل كوسطاء صلح أشخاص طوعي

  لصلحا ح وساطةقترأن ييمكن 

 طرف الجريمة أو الخالف 
 ولي األمر أو الوصي 
  خرىأالشرطة أو المدعي العام أو سلطة 

ايا العنف قضللشرطة أو المدعي العام أن يبادر بوساطة الصلح في  يحق إالال الصلح. تب كفي ممبادرة وساطة الصلح  عقدت
  .ي العالقة القريبةوشخاص ذبين األ

  التفاصيل.في كافة عطون اإلرشادات مالئمة القضية للصلح ويمن حقق عاملو مكتب الصلح المحترفون تي

ح توجد كافة معلومات االتصال لمكاتب الصلللنشرة.  ةالخلفيصفحة على ال تب الصلح المحليتوجد معلومات االتصال بمك
 www.thl.fi/sovitteluرابط الفي كل فنلندا من 
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  فلنَبني الصلح –الصلح فرصة وساطة 
  
للشخصالصلح فرصةوساطةعطي ت
لمناقشة ما حدث
لالستماع إليه
لمعالجة الوقائع والمشاعر ذات الصلة بها
لتحمل المسؤولية عن الضرر الذي سببه
 عن األضرارلالتفاق على التعويض
المدنية أوناية ججرائم اللتخفيف األذى الناجم عن ال
للتعافي من الوقائع
 القضية الجنائية أو المدنيةالنظر بلتسريع
 القضيةبعة النظر بامتللتأثير على

متوفرجرائم الصلح بالوساطة والمدنية في كافة أنحاء فنلنداةالجنائية

المشاركة بها طوعية ومجانية
 النظر بالقضية بشكل حيادي وسّرييتم
) 1015/2005تستند إلى قانون وساطة الصلح(

ويعالجون األضرار الناجمة عن الجرائم الجناية أو المدنية.يلتقي أطراف وساطة الصلح بعضهم بعضاً

األذى عنرضية بنفسهم ووسائل التعويض تهدف وساطة الصلح إلى تمكين أطراف القضية بنفسهم من إيجاد الحلول الُم
الناجم.

الدعاوى المدنية.مختلف القضايا التي تتم فيها وساطة الصلح هي عادة جرائم العنف والجرائم االقتصادية و

يمكن أن يحضر وساطة الصلح ولي األمر والوصي والمترجم الشفوي.

.في وساطة الصلحاستعمال معاون قانوني ومؤازريُسمح 

اصر وأولياء أمره، وعند الضرورة من ممثله ية. تُطلب الموافقة أيضاً من القأطراف القضكل تشترط وساطة الصلح موافقة 
الشرعي اآلخر.

ن تحت توجيه وإشراف جهاز عاملين محترف.ون مدربويعمل كوسطاء صلح أشخاص طوعي

لصلحاح وساطةقترأن ييمكن 

طرف الجريمة أو الخالف
ولي األمر أو الوصي
 خرىأالشرطة أو المدعي العام أو سلطة

ايا العنف قضللشرطة أو المدعي العام أن يبادر بوساطة الصلح في يحق إالال الصلح. تبكفي ممبادرة وساطة الصلح عقدت
.ي العالقة القريبةوشخاص ذبين األ

التفاصيل.في كافة عطون اإلرشادات مالئمة القضية للصلح ويمنحقق عاملو مكتب الصلح المحترفون تي

ح توجد كافة معلومات االتصال لمكاتب الصلللنشرة. ةالخلفيصفحة على التب الصلح المحليتوجد معلومات االتصال بمك
www.thl.fi/sovitteluرابط الفي كل فنلندا من 

www.thl.fi/sovittelu


