
 ٢٠١٦لسنة  ١١٢نظام تسویة النزاعات في قضایا االحداث رقم 

 ١المادة 

 .ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة) ٢٠١٦نظام تسویة النزاعات في قضایا األحداث لسنة (یسمى ھذا النظام 

 

 ٢المادة 

 -:المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلكیكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام المعاني  -أ

 .قانون األحداث: القانون

 .وزارة التنمیة االجتماعیة: الوزارة

 .وزیر التنمیة االجتماعیة: الوزیر

 .اجراءات قانونیة رضائیة تقوم بھا الجھة المختصة بتسویة النزاعات في القضایا التي كون الحدث طرفا فیھا: تسویة النزاعات

شرطة األحداث أو قاضي تسویة النزاع أو األشخاص أو الجھات المعتمدة من الوزیر لتسویة : الجھة المختصة بتسویة النزاعات
 .النزاعات

 .تعتمد التعاریف الواردة في القانون حیثما ورد النص علیھا في ھذا النظام ما لم تدل القرینة على غیر ذلك -ب

 

 ٣المادة 

ً لسنھ تراعى مصلحة الحدث  الفضلى وحمایتھا واجراءات إصالحھ وتأھیلھ ورعایتھ عند تسویة النزاعات مع األخذ برأیھ وفقا
 .وقدراتھ

  

 ٤المادة 

تتولى شرطة األحداث تسویة النزاعات في المخالفات والجنح التي ال تزید عقوبتھا على سنتین ویتوقف النظر فیھا على شكوى 
 .المتضرر

  

 ٥المادة 

 - :األحداث عند تسویة النزاع بما یليتلتزم شرطة 

  .الحصول على موافقة أطراف النزاع الخطیة قبل السیر في إجراءات التسویة -أ

  .مراعاة سریة اإلجراءات في تسویة النزاع -ب

  .السرعة في إنھاء النزاع والوصول إلى اتفاق - ج

  .ب العامةأن ال یكون موضوع التسویة من الموضوعات المخلة باالخالق واآلدا - د

أن تتم اجراءات تسویة النزاعات بحضور أحد والدي الحدث أو ولیھ أو وصیھ أو حاضنھ ما لم یتعارض ذلك مع مصلحة  -ه
  .الحدث، وبحضور مراقب السلوك ومحامي الحدث إلجراءات التسویة كلما أمكن ذلك

  .إذا كان المجني علیھ شخصا معنویا فیشترط حضور الشخص المفوض عنھ - و

 

 ٦المادة 



 .تدعو شرطة األحداث أطراف النزاع خالل مدة ال تزید على أسبوع من تاریخ تقدیم الشكوى أو ورود الملف إلیھا -أ

تعقد جلسة أولیة للتداول مع أطراف النزاع وحثھم على تسویة النزاع ودیا، وتثبت موافقتھم على السیر في ذلك أو  - ١ -ب
  .فرفضھم لھ في محضر یوقع علیھ األطرا

  .لشرطة األحداث االنفراد بكل طرف من أطراف النزاع حدة بھدف الوصول إلى تسویة النزاع -٢

في حال موافقة األطراف على السیر في تسویة النزاع ودیا تباشر إجراءات تسویتھ ومحاولة إنھائھ ودیا خالل مدة ال تتجاوز  - ج
  .ثالثین یوما من تاریخ عقد أول جلسة

كلیف األطراف بتقدیم مذكرات أو بینات كلما كان ذلك ضروریا لحل النزاع، مع ضمان إعادة المذكرات لشرطة األحداث ت - د
  .والبینات إلى أصحابھا بعد إغالق الملف مع حقھا باالحتفاظ بنسخة منھا

  

 ٧المادة 

كل منھم أو وكالؤھم، على أن  إذا تم التوصل إلى تسویة النزاع یتم تثبیت ما اتفق علیھ أطراف النزاع في محضر یوقع علیھ -أ
 .یتم تزوید كل طرف بنسخة منھ

من ھذه المادة ألحكام عقد الصلح الوارد في التشریعات النافذة ) أ(یخضع اتفاق التسویة بین أطراف النزاع الوارد في الفقرة  -ب
  .على أن یتم إفھام أطراف النزاع بذلك عند توقیع اتفاق التسویة

  

 ٨المادة 

تتم تسویة النزاع من شرطة األحداث یتولى قاضي تسویة النزاع تلك التسویة سواء بنفسھ أو من خالل األشخاص أو إذا لم  -أ
 .الجھات المعتمدة من الوزیر لھذه الغایة

 -:یشترط في الجھة التي تتولى تسویة النزاع المحال إلیھا من قاضي التسویة ما یلي -ب

 .لھا أو منشأة بموجب قانون خاص وأن یكون من غایاتھا وأھدافھا رعایة الطفولة أن تكون مرخصة من الجھة التي تتبع -1

 .أن یكون لھا برامج فاعلة منفذة في مجال الطفولة -2

 .أن یكون لدیھا كوادر فنیة مختصة من ذوي الخبرة واالختصاص -3

 -:ع ما یليیشترط في الشخص الذي یتولى تسویة النزاع المحال إلیھ من قاضي تسویة النزا - ج

 .ان یكون من األشخاص المشھود لھم بإصالح ذات البین بتوصیة من الحاكم اإلداري المختص -1

 .أن ال یقل عمره عن ثالثین سنة -2

 .أن ال یكون محكوما بجنایة أو بجنحة مخلة بالشرف -3

 

 ٩المادة 

النزاع باألحكام واالجراءات المنصوص علیھا في المواد یلتزم قاضي تسویة النزاع أو األشخاص أو الجھات المخولون بتسویة  -أ
 .من ھذا النظام عند إجراء التسویة) ٧(و) ٦(و) ٥(

اذا تمت إحالة النزاع لتسویتھ لدى أحد األشخاص أو الجھات المعتمدة من الوزیر لھذه الغایة، فعلى أي منھم إصدار التبلیغات  -ب
 .ة بوساطة قاضي تسویة النزاعاتوتبادل المستندات الخاصة باجراءات التسوی

 

 ١٠المادة 

 .ال تحول إجراءات تسویة النزاعات دون طلب أطراف النزاع إحالتھ إلى المحكمة المختصة - ١-أ

 .إذا طلب أطراف النزاع إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فعلى الجھة المختصة بتسویة النزاعات إیقاف إجراءات التسویة -2



 .النزاع المنصوص علیھ في ھذه الفقرة من خالل قاضي تسویة النزاعتتم إحالة  -3

في حال عدم التوصل إلى تسویة النزاع ال یجوز االحتجاج بأي من اجراءات التسویة أو التنازالت التي تمت بین أطراف  -ب
 .النزاع امام أي محكمة أو أي جھة كانت

 .وع النزاع الذي سبق وأن نظره بصفتھ قاضي تسویة النزاعاتال یجوز للقاضي تحت طائلة البطالن النظر في موض - ج

 

 ١١المادة 

 .یصدر الوزیر التعلیمات الالزمة لتنفیذ احكام ھذا النظام

27/7/2016 

 


