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 الشكر والعرفاف

 
.. بعد الحمد هلل رب العالميف الذم كفقني في إتماـ ىذه العمؿ الذم .مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل

ال ادعي فيو الكماؿ فما جاء فيو مف صكاب فيك مف اهلل، كما جاء فيو مف نقص فيك مني كمف 
 الشيطاف

يطيب لي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر، كاالمتناف العظيـ، كالتقدير العميؽ،  إلى األستاذ المشرؼ الدكتكر 
عمى سعة الصدر كرحابة النفس في قبكلو اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة كلما منحو لي  –جياد الكسكاني 

رشاد كتشجيع  .مف كقت كجيد كا 
 .لحقكؽ في جامعة القدسكما أتكجو بالشكر الخاص إلى كافة أساتذتي بكمية ا

 .كما أتقدـ بخالص شكرم كعظيـ امتناني إلى األساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة
 .كلكؿ أكلئؾ الذيف ساعدكا بشكؿ مباشر أك غير مباشر إلتماـ ىذا العمؿ أقدـ شكرم كعرفاني
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 :الممخص

 
لينشئكا يصنؼ األطفاؿ ضمف الفئات اليشة في المجتمع مما يفرض إضفاء المزيد مف الحماية ليـ 

كىي المرحمة  صالحكف لذاتيـ كألسرتيـ كلمجتمعيـ، كذلؾ ألف الطفكلة ىي أكلى مراحؿ الحياة
دراؾ م ما األساسية كالميمة في إعداد الطفؿ كتككيف شخصيتو ليستقبؿ مراحؿ عمره المقبمة بكعي كا 

  باألمة كتحقيؽ أماليا كتطمعاتيا. يؤدم إلى النيكض
  
 اكما أنيكالشرعي  عمى المستكل الجزائي كالمدني معياران تشريعياي مصمحة الطفؿ الفضمى كتعتبر  

بمثابة حؽ أساسي كمبدأ قانكني يسترشد بو في كافة اإلجراءات القانكنية كالقضائية التي قد تمس 
عند اتخاذ  مى الجيات المختصة احترامياتؤثر عمى مصمحتو التي يجب عأك  بشكؿ أك بآخر الطفؿ

ذلؾ مف خبلؿ ك  كاعتبارىا ذات أكلكية كأفضمية في كافة الظركؼ أم إجراء أك تدبير بحؽ الطفؿ
تتمثؿ في احتراـ آراء  عدة عناصر ينبغي احتراميا كتخصيص كزف لكؿ كاحد منيااالعتماد عمى 

حقو في التعميـ كالصحة ككذلؾ ظركفو المجتمعية كغيرىا مف ك  كفكلة لولخاصة كالحقكؽ المالطفؿ ا
  . المعايير

 

كعمى الصعيد الكطني تـ دمج مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى في القكاعد المكضكعية عمى مستكل الجزائي 
كالمعامبلت المدنية كاألحكاؿ الشخصية ككذلؾ عمى مستكل  القكانيف اإلجرائية إال أف المشرع الفمسطيني 

فالمتتبع ؿ محتشـ كعمى غرار التشريعات العربية األخرل تعامؿ مع مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى بشك
ي فمسطيف يجد أنو كاف ىناؾ إىماؿ كبير لحقكؽ بالطفكلة ف لئلطار التشريعي التاريخي ذك العبلقة

الطفؿ الفمسطيني فعمى الرغـ مف الكضع الحساس الذم يتمتع بو الطفؿ الفمسطيني كالذم ال يقتصر 
م طفؿ في العالـ، فإنو إلى جانب عمى اإلىماؿ كالفقر كاالعتداء الجسدم أك النفسي الذم يعاني منو أ

ذلؾ يعاني مف كيبلت االحتبلؿ اإلسرائيمي كىمجيتو كقسكتو مع األطفاؿ إال أف السمطة الكطنية 
إقرار اتفاقية حقكؽ   عاـ مف 15أم بعد  2004الفمسطينية لـ تصدر قانكف حقكؽ الطفؿ إال في العاـ 

الطفؿ، كال يزاؿ ىناؾ بعض الثغرات التشريعية كالقضائية كالتنفيذية عمى المستكل المحمي بحاجة إلى 
   تعديؿ لتتناسب كبشكؿ أكبر مع مضمكف مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى.

  
  

 
 
 



 د

 

The Child’s best interest 

 

Prepared By: Razan Hassan Abdullah Salhoub  

 

Supervisor : Dr. Jihad Keswani  

 

Abstract: 

Children are among vulnerable groups in the society; they need to be observed and 

protected to become strong and useful for themselves, families, and society. Basically, 

childhood is the first significant step that consciously prepares children and forms their 

personalities for further stages in life, and this would lead them to advance the nation and 

achieve its hopes and aspirations. 

 

The Child’s best interest is a legislative standard on the penal, civil, and legal levels. It is 

also a central right and legal principle that guides all legal and judicial procedures that may 

affect, in a way or another, children or their interests. Competent authorities must respect 

these interests when they take any action against children. Additionally, they must consider 

these interest as a priority and advantage in all conditions by depending on several factors 

that need to be respected, for instance respecting children’s special or guaranteed rights 

such as the right for education and health, societal conditions, and other standards. 

 

On the national level, the child’s best interests were combined within the objective rules on 

the penal level, civil transactions, personal status, and procedural laws. However, the 

Palestinian legislator, like any other Arab legislations, has dealt with children’s best 

interest modestly. Those who trace historical legislative framework related to childhood in 

Palestine would find a great negligence of the Palestinian children rights. Despite the 

sensitive situation of the Palestinian child, which is not only limited to negligence, poverty, 

physical and psychological assault suffered by any child in the world, the Palestinian child 

suffers from the scourge and cruelty of the Israeli occupation. However, the Palestinian 

National Authority’s issuance of Children Rights Convention in 2004 comes (15) years 

after the adoption of the Convention of the Rights of Children. On the local level, there are 

some legislative, judicial, and executive gaps that need to be amended to suit the contents 

of Children’s best interest. 
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 مقدمة

عطاءىا أكلكية في خطط التنمية مف أىـ  ركائز التنمية البشرية يعد االىتماـ بالطفكلة كاحتياجاتيا كا 
لخصكصية ىذه المرحمة العمرية لما يتصؼ بو الطفؿ مف ضعؼ كعدـ اكتماؿ كحاجة كذلؾ  نظران 

، كيعد مثؿ ىذا ةمستقبؿ كعدة الكطف كقكتو المنتجإلى الحماية، ىذا عدا عف أف أطفاؿ اليكـ ىـ بناة ال
االىتماـ معياران مف المعايير األساسية التي تحدد مستكل التقدـ الحضارم في أم مجتمع مف 

يقاس تقدـ األمـ بمقدار اىتماميا بحقكؽ اإلنساف بشكؿ عاـ  حيث ،المجتمعات المدنية الحديثة
كقد قمية كأساليب تنشئتيـ االجتماعية، النفسية كالع احتياجاىـ كبحقكؽ الطفؿ بشكؿ خاص كتمبية 

نما صاحب حقكؽ  دٌعمت مكانة الطفؿ أيضا ألنو لـ يعد مجرد منتفع بالحماية مف العائمة أك الدكلة كا 
الدكلية كالكطنية في سبيؿ تكفير كافة  ليذا السبب تضافرت الجيكد تمكنو مف ممارستيا كالمطالبة بيا

المخططيف كصناع قضايا الطفكلة محكر اىتماـ  ليـ، كباتتت كالحقكؽ ككافة سبؿ الحماية الحريا
نفاذىا كمف المبادئ ير جميع حقكؽ الطفالزمة لتفسكقد تـ تجسيد مبادئ عامة أساسية  1،القرار ؿ كا 

حؽ الطفؿ في المشاركة،  ،األساسية حؽ الطفؿ في الحياة كالبقاء كالنمك، كحؽ الطفؿ في عدـ التمييز
ى يندرج ضمف أف تعبير مصمحة الطفؿ الفضمحتو االعتبار األكؿ، أم ككذلؾ حقو في إيبلء مصم

مف أىـ المعايير التشريعية كالقضائية كاإلدارية المعتمدة لحقكؽ الطفؿ بؿ يعتبر المنظكمة القانكنية 
 .2كلو االعتبار الرئيسي في جميع اإلجراءات التي تتعمؽ باألطفاؿ في مجاؿ حماية حقكؽ الطفؿ دكليان 

 

                                                 
الطفكلة محؿ اىتماـ كبحث كبيريف عمى المستكييف العالمي كالكطني، كعقد ليذا الغرض المئات  أصبحت قضايا - 1

كتجسيدا لؤلىمية الكبرل التي يحتميا األطفاؿ في رسـ مستقبؿ  ،مف المؤتمرات الدكلية )األممية( كاإلقميمية كالكطنية
تى يكمنا ىذا عمى إصدار إعبلنات دكلية البشرية جمعاء كمستقبؿ كؿ دكلة عمى حدة حرصت الدكؿ منذ القدـ كح

براـ اتفاقيات دكلية جماعية أك ثنائية لكفالة الحماية القانكنية لمطفؿ كما نصت الدكؿ في دساتيرىا  ،لحقكؽ الطفؿ كا 
كصت الجمعية العامة كتشريعاتيا الكطنية عمى حقكؽ الطفؿ التي يتعيف تكفيرىا لو ككفالة الحماية القانكنية لو  كما أ

بأف تقيـ جميع البمداف يكما عالميا لمطفؿ يحتفؿ بو بكصفو  1954 (في عاـ  كىي أكبر منظمة دكليةؤلمـ المتحدة ل
يكما لمتآخي كالتفاىـ عمى النطاؽ العالمي بيف األطفاؿ كلمعمؿ مف أجؿ تعزيز رفاه األطفاؿ في العالـ. كاقترحت عمى 

تشريف  20كفي أغمب الدكؿ يتـ االحتفاؿ بيـك  تراه كؿ منيا مناسبالحككمات االحتفاؿ بذلؾ اليـك في التاريخ الذم 
في   كاتفاقية حقكؽ الطفؿ  1959في عاـ   إعبلف حقكؽ الطفؿ الثاني/ نكفمبر اليـك لذم اعتمدت فيو الجمعية العامة

محمكد أحمد العاـ الدولي لمطفؿ،  ليككف 1979عاـ األمـ المتحدة ككذلؾ  اعتمدت  كيـو عالمي لمطفؿ 1989عاـ 
 . 6،ص.1999، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياضالحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميوطو: 

، المكقع اإللكتركني لجريدة الكطف، العدد معيار مصمحة الطفؿ الفضمى في التشريعات القطريةكاثبة السعدم: .د - 2
 21/7/2016، آخر مكعد لمزيارة 2/6/2012، 6117

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/1386%20(XIV)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/1386%20(XIV)
http://www.un.org/ar/events/childrenday/pdf/childconv25_ar.pdf
http://www.un.org/ar/events/childrenday/pdf/childconv25_ar.pdf
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اجب مراعاة مصمحة الطفؿ الفضمى عمى األىؿ مف جية نظرا ن ألنيـ األكلى برعاية الطفؿ كيقع ك 
كمف جية أخرل يقع عمى عاتؽ المشرع كاجب تكريس مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى  ،كتكفير الحماية لو

في التشريعات كتقديرىا بالتعاكف مع أىؿ الخبرة كاالختصاص القضائي كاالجتماعي كالطبي كفؽ 
 .1كؼ المحيطة بكؿ حالة عمى حدةالظر 

 
كتعيدت جؿ التشريعات الكطنية بعديد مف األحكاـ التي تتعمؽ بمصير الطفؿ كحمايتو كاف الحماية 
 ،القانكنية لمطفؿ تندرج ضمف معيار كاحد يتناكؿ كؿ أكجو الحماية كيعالجيا كيتمثؿ في مصمحة الطفؿ

كاف فمسطيف مف الدكؿ التي تكلي اىتماما كبيرا ن بمصمحة الطفؿ كذلؾ مف خبلؿ مصادقتيا عمى 
أك عف طريؽ تنظيـ المسائؿ المتعمقة بالطفؿ في كافة مناحي الحياة كالتي تعطي  ،اتفاقية حقكؽ الطفؿ

يعات المعاصرة االعتبار األكؿ لمصمحة الطفؿ في جميع اإلجراءات المتعمقة بو، كرغـ ذلؾ فإف التشر 
ال تجمع حكؿ مفيـك ليا كال حكؿ مقاييسيا، فميس يسيرا ن مف الناحية العممية تحديد أك معرفة المصمحة 

 .2الفضمى لطفؿ بشكؿ معيف أك عمى كجو التعييف فالمصمحة الفضمى كتحديدىا ميمة مركبة كمعقدة
 

إلى المستكل العممي  طفؿ الفضمىتعريؼ قانكني يرتقي بمفيكـ مصمحة ال كقد تعددت الجيكد في إيجاد
حيث لـ تتضمف االتفاقية أم تعريؼ كاألكاديمي خاصة في ظؿ القصكر التشريعي في تحديد مفيكمو 

لمصمحة الطفؿ الفضمى، كما أف الصككؾ الدكلية التي أقرت مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى لـ تكضح 
صعكبة إيجاد تعريؼ لؾ يعزل لىي األخرل المقصكد بمصمحة الطفؿ الفضمى كلعؿ السبب كراء ذ

جامع مانع شامؿ ليذا المبدأ نظرا لتأثره بالظركؼ المحيطة بكؿ حالة عمى حدة، كيمكف القكؿ أف  
ة مف الذم يحدد بمكجب مجمكعالطفؿ يستخدـ لمداللة عمى رفاه ” مصمحة الطفؿ الفضمىمصطمح " 

كحاجتو إلى الحماية مف  ،تجاربوظركؼ الخاصة، مثؿ عمر الحدث كمستكل نضكجو كبيئتو كطبيعة ال
سكء المعاممة كاالستغبلؿ كاإلىماؿ، كأىمية نمكه البدني كالذىني، كدكر األسرة كالمجتمع في تكفير 

إذ ال يمكف فيـ مصمحة  ،الحماية كالرعاية البلزمة الحتياجات كمتطمبات الحياة الخاصة ليذا الحدث
ئتو االجتماعية؛ لذلؾ فإف ىذا المبدأ يتضمف الحدث الفضمى بمعزؿ عف المتغيرات الخاصة بتنش

مجمكعة مف الحقكؽ يجب أف يتـ تبنييا في كافة السياسات كبرامج التأىيؿ التي تستيدؼ حماية 
الحدث كتكفير الرعاية البلزمة لو لدل الجيات المختصة ذات العبلقة بتأىيؿ كحماية األحداث في 

صبلحو بما يعكد بالنفع عمى المجتمع إلعادة دمج ،المنظكمة القانكنية الفمسطينية و في المجتمع كا 
                                                 

، األزىر ميثاؽ الطفؿ في اإلسالـالمجنة العالمية لممرأة كالطفؿ التابعة لممجمس اإلسبلمي لمدعكة كاإلغاثة:   - 1
 .7إيناس بف عصماف، مرجع سابؽ، ص. ،2003مصر –الشريؼ 

 ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير قانكف األسرة المقارف ،مصمحة الطفؿ في القانوف الجزائريإيناس بف عصماف:  - 2
 . 6، ص.2009جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف
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جعؿ مصمحة الطفؿ فكؽ كؿ اعتبار كذات أكلكية كأفضمية في جميع الظركؼ يقصد بو ، ك ككؿ
كبالنسبة لكافة اإلجراءات التي تتعمؽ باألطفاؿ سكاء قامت بيا مؤسسات الرعاية االجتماعية أك 

  .الييئات التشريعية ت اإلدارية أكالخاصة أك المحاكـ أك السمطا
  

كقد مثمت النظريات المتعمقة بنشأة الطفؿ كمكقعو داخؿ األسرة محاكر أساسية في الفكر اليكناني القديـ 
بحقكؽ الطفؿ حيث كضع أحكاـ شرعية كالديانات السماكية فقد اىتـ اإلسبلـ كفي التصكرات الدينية 

حيث اتخذىا العمماء أساسان  األجنة كحتى البمكغ،تحفظ لؤلكالد حقكقيـ كتكفؿ رعايتيـ منذ كجكدىـ في 
دارة شؤكنيـ كقد عبر اإلماـ  ،لكضع نصكص تشريعية فيما يتعمؽ بنسبيـ، رضاعتيـ، اإلنفاؽ عمييـ كا 

الغزالي عف المسؤكلية الكبيرة الممقاة عمى عاتؽ األىؿ في تربية األطفاؿ كتنشئتيـ تنشئة صحيحة 
مانة عند كالديو، كقمبو الطاىر جكىرة نفسية ساذجة خالية مف كؿ حيث قاؿ في ىذا الصدد " الطفؿ أ

نقش كصكرة، كىك قابؿ لكؿ ما نقش، كمائؿ لكؿ ما يماؿ بو إليو، فإف عٌكد الخير كعٌممو نشأ عميو 
ف عكد الشر كأىمؿ إىماؿ  كسعد في الدنيا كاآلخرة كشاركو في ثكابو أبكاه ككؿ معمـ لو كمؤدب كا 

  .1"كؿ الكزر في رقبة القيـ عميو كالكالي لوالبيائـ شقي كىمؾ ك 
 

إال منذ عاـ عمى الرغـ مف االىتماـ الذم حظي بو  بشكؿ منظـاالىتماـ بحقكؽ الطفؿ لـ يبرز ك 
عندما تكلى االتحاد الدكلي إلسعاؼ األطفاؿ تضميف خمس نقاط أساسية لحماية الطفكلة في  1923

طالب دكؿ العالـ أف تحتـر تمؾ المبادئ  حيث 1924الذم تـ اعتماده في العاـ  إعبلف جنيؼ

                                                 
يعتبر  حؽ الطفؿ في النسب مف الحقكؽ العظيمة التي أقرتيا الشريعة اإلسبلمية لمطفؿ فيك يعتبر حؽ أساسيا   - 1

تتفرع عنو العديد مف الحقكؽ الخاصة بالطفؿ مثؿ حقو في الرعاية كالتربية كالماؿ كالنفقة كالميراث، كقد كضع اإلسبلـ 
كابط مف أجؿ حماية الطفؿ في ثبكت نسبو كتحقيؽ مصمحتو كأكد عمى تحريـ الزنا إال أف عظمتو كبيرة في رعايتو ض

لمقطاء نتيجة الزنا حيث أنو حرص عمى حياة الطفؿ كىك جنيف في بطف أمو حتى لك كاف كلد زنا فحـر تطبيؽ الحد 
طمو كيػأخذ حقو في تككينو الطبيعي كمف ثـ دفعو إلى عمى المرأة الحامؿ مف الزنا حتى تضع حمميا كمف ثـ حتى تف

إال أنو رغـ ذلؾ يبقى ىناؾ  ،أحد المسمميف كي يتكلى رعايتو بشكؿ يحميو كيحمي مصمحتو كيحقؽ لو األمف كالرعاية
بعض اإلشكاليات المتعمقة بنسب الطفؿ إلى أمو دكف أبيو بشكؿ قد يتعارض مع مصمحة الطفؿ الفضمى، كما نصت 

عة اإلسبلمية عمى حؽ الطفؿ في الحضانة كنظمت أحكامو مراعية مصمحة الطفؿ الفضمى خصكصا أف الطفؿ الشري
ف فقياء الشريعة رغـ اختبلؼ  في مراحمو األكلى يككف بحاجة إلى مف يتدبر شؤكنو ككنو عاجزا عف القياـ بذلؾ لكحده كا 

مصمحتو تفكؽ كؿ المصالح بما فييا مصمحة الكالديف، راعكا مصمحة الطفؿ كجعمكا  أنيـآرائيـ في بعض المجاالت إال 
، الطبعة الثانية، الجزء إحياء عمـو الديفق : 505. أبك حامد الغزالي ت63مرجع سابؽ، ص. ،إيناس بف عصماف

  72، ص1992الثالث، دار الكتب العممية، بيركت
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ف الدكلي لحقكؽ الطفؿ كمف ثـ صدر اإلعبل، 1اسية لحماية الطفكلة في العالـكتعتبرىا بمثابة مبادئ أس
ـ مشتمبل عمى عشرة مبادئ عدا الديباجة مستندان إلى اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعا 1959لعاـ 

لى إعبلف جنيؼ الصادر في عاـ  1948 حيث نكه  بحاجة الطفؿ بسبب قصكره الجسمي  1924كا 
ى كأكصانات كالتسييبلت بمقتضى القانكف حماية كرعاية خاصة كأف تكفر لو كافة اإلمككالعقمي إلى 

 2مى االعتبار األكؿ عند اتخاذ أم قرار يخصو.أف تككف لمصمحة الطفؿ الفض
 
التي تعتبر بمثابة الشرعة 19893إلى الخركج باتفاقية حقكؽ الطفؿ لمعاـ د ذلؾ بعأثمرت الجيكد ك  

يح عمى معيار مصمحة الطفؿ الفضمى، أم أف الدكلية األساسية لحقكؽ الطفؿ كأكصت بشكؿ صر 
التي كانت سابقة عمييا ىي مصمحة الطفؿ الفضمى لـ تعرؼ إال قبؿ عقكد قميمة مف الزمف كالفكرة 

" كقد كاف التفاقية حقكؽ الطفؿ الدكر األكبر في تعميميا كتكريسيا عمى المستكل فؿ"رفاه الط فكرة
المرجعية األساسية التي ( 1989)فاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ الدكلي كالكطني حيث تشكؿ ات

ف أىـ ما يميزىا أنيا اـ كمصمحة الطفؿ الفضمى بشكؿ خاصتحدد كتحكـ حقكؽ الطفؿ بشكؿ ع ، كا 
بمثابة شرعة كاممة لحقكؽ الطفؿ حيث كرست االتفاقية كبشكؿ كاضح حقكؽ الطفؿ كحمايتو جاءت 

مف جميع النكاحي المتعمقة بو كذلؾ بعد أف كانت الحقكؽ متناثرة في اتفاقيات متعددة فقد تضمنت 
ما كة كاالقتصادم كاالجتماعية لمطفؿ االتفاقية أربعة كخمسيف مادة شممت الحقكؽ المدنية كالسياسي

 .4تضمنت شركط جديدة تعالج مسألة حماية حقكؽ الطفؿ كحممت طابع اإللزاـ كالمسؤكلية لمدكؿ
 
 

كال يقتصر األمر عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ فقط بؿ إف مختمؼ االتفاقيات الدكلية المتعمقة بشكؿ مباشر 
أك غير مباشر بحقكؽ الطفؿ نصت عمى ضركرة تحقيؽ مصمحة الطفؿ الفضمى في جميع اإلجراءات 

                                                 

اعتمد مف المجمس العاـ لبلتحاد الدكلي إلغاثة األطفاؿ في جمستو  جنيؼ – 1923إعالف حقوؽ الطفؿ لعاـ  -1 
، 1923مايك  17، كتـ التصكيت النيائي عميو مف قبؿ المجنة التنفيذية في جمستيا بتاريخ 1923فبراير  23بتاريخ 

 . 1924كالمكقع عميو مف أعضاء المجمس العاـ في فبراير 
( 14-) د 1386صدر رسميا ن بمكجب قرار مف الجمعية العامة  – 1959اإلعالف العالمي لحقوؽ الطفؿ لعاـ  - 2 

  1959تشريف الثاني / نكفمبر  20المؤرخ في
اعتمدت كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة  ،1989اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ  - 3
 .1990أيمكؿ / سبتمبر 2دخمت حيز التنفيذ في  ،1989تشريف الثاني / نكفمبر  20المؤرخ في  44/25
، بحث لمحصكؿ عمى الدبمـك في الدراسات حقوؽ الطفؿ بيف الواقع والقانوفأشرؼ محمد فميح العبد اهلل:   - 4

.، عائدة اليرماني 13ص. ،2000/2001االردف ،المعيد القضائي األردني ،القضائية، إشراؼ الدكتكرة سميرة ديات
رسالة لنيؿ الماجستير المتخصص في حقكؽ الطفؿ، طفؿ الفضمى مف خالؿ بعض المسائؿ األسرية، مصمحة الغرباؿ:

 .7،ص.2006-2005الجامعة المبنانية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، لبناف



5 

 

ثاؽ األفريقي ( مف المي 4/1فعمى سبيؿ المثاؿ جاء في المادة )  ،المرتبطة بالطفؿ عمى جميع األصعدة
الفضمى لمطفؿ ذات اعتبار أكلي في كافة اإلجراءات  صمحةبشأف حقكؽ كرفاه الطفؿ "أف تككف الم

الفضمى  صمحةكعمى الرغـ مف أف مبدأ الم 1المتعمقة بالطفؿ التي يتخذىا أم شخص أك أم سمطة "
معنية بحقكؽ لمجنة الإال أف الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية لمطفؿ غير مدرج في العيد الدكلي ا

" يجب أف تكضع بالحسباف خاصة فيما يتعمؽ بانحبلؿ اإلنساف شددت عمى أف "المصمحة الفضمى لمطفؿ
 .2 عقدة الزكاج بيف األبكييف

 
كقد حظي مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى باىتماـ كبير عمى المستكل التشريعي كالتنفيذم إال انو لـ يمقى 

كنظران  المستكل األكاديمي كأكبر دليؿ عمى ذلؾ ندرة المراجع المتخصصة فيواالىتماـ المناسب عمى 
لما يعانيو ىذا المكضكع مف نقص الدراسات المتخصصة كالبحكث العممية الجامعية رغـ ما اكتساه مف 

الخكض فيو مف الناحية العممية كذلؾ دراسة ب اىتماـ بالغ عمى المستكل الدكلي كالكطني كاف لزاما ن
األصعدة، كما أف كيفية ممارسة ىذا المبدأ مف ما لو مف أىمية كبيرة عمى مختمؼ و المختمفة لمسائم

الناحية العممية يشكؿ تحديا ن لمجيات المعنية نظران ألنو مبدأ محكريان غير كاضح المعالـ يقتضي 
التمحيص كالتدقيؽ في مقتضيات تطبيقو خصكصان في ظؿ الخبلؼ عمى تطبيقو، أما بخصكص 

آلني فقد حظي مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى باىتماـ كبير امية ىذا البحث كعمى المستكل الكطني أى
ف كاف متأخران بعض الشيء خاصة بعد إصدار القرار بقانكف رقـ  بشأف حماية  2016لسنة  4كا 

لمخركج األحداث كالذم تمخض عنو تطكران عمى المستكل التنفيذم كالقضائي كقد كرس ىذا البحث 
مما  كالحاالت أفضؿ لكاقع تنظيـ كممارسة مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى عمى مختمؼ األصعدة بفيـ

وفقاً  لمقوانيف  مصمحة الطفؿ الفضمىما ىو مدى العمؿ عمى تطبيؽ مبدأ " يدفع لمتساؤؿ التالي
  الوطنية والدولية مف قبؿ الجيات المختصة؟

 
مصمحة الطفؿ الفضمى كتحميميا كمعرفة مدل تتطمب اإلجابة عف ىذا السؤاؿ دراسة جزئيات مبدأ 

تطبيقيا عمى مختمؼ األصعدة مما يعني الحاجة إلى معرفة محددات مبدأ مصمحة الطفؿ 
 )الفصؿ الثاني(.  الفضمى)الفصؿ األكؿ( كمف ثـ البحث في نظاـ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى

 
 

                                                 
  1999نكفمبر لعاـ  29بدأ العمؿ بع في  ،1990 الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفؿ لعاـ - 1
( 368ص  ،مرجع سابؽ ،امييف الدكلية) رابطة المح - 2 
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 :الفصؿ األوؿ

_______ ________________________________________________________ 
 :محددات مصمحة الطفؿ الفضمى

يقصد بعممية تحديد مصمحة الطفؿ الفضمى تمؾ العممية الرامية إلى اتخاذ قرارات بالغة األىمية السيما 
مصمحة الطفؿ تمؾ التي تؤثر في الطفؿ كتتطمب اتخاذ ضمانات إجرائية أكثر صرامة لمعرفة ماىية 

نما يشمؿ ميداف مصمحة الطفؿ الفضمى عدة  الفضمى)المبحث األكؿ( ليس عمى الصعيد التشريعي فقط كا 
 (. أصعدة ) المبحث الثاني

 
 المبحث األوؿ: ماىية مصمحة الطفؿ الفضمى

 بد تتطمب  المعرفة بأم مكضكع الكقكؼ عمى مفيكمو ليتشكؿ تصكران كاضحان لمقارئ منذ البداية، لذلؾ ال
مف تكضيح المقصكد بمصمحة الطفؿ الفضمى كتحديد مفيكميا )المطمب األكؿ( كتحديد الغاية مف 

 (.إقرارىا )المطمب الثاني
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 (:المطمب األوؿ: مفيـو مصمحة الطفؿ الفضمى )مبدأ األطفاؿ أوال

فرع أكؿ(  يتطمب الحديث عف مفيـك مصمحة الطفؿ الفضمى دراسة خصكصية مفيكـ ىذا المبدأ) 
كلمزيد مف التكضيح كتحديد المعالـ ينبغي تحديد سمات ىذا المبدأ لما لمعرفتيا مف أثر كبير عمى 

 ( تطبيقو)الفرع الثاني
 

   الفرع األوؿ: خصوصية مفيـو مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى

المعتمدة دكليا ائية كاإلدارية يعتبر معيار مصمحة الطفؿ الفضمى مف أىـ المبادئ التشريعية كالقض
كفي  ،( لحقكؽ الطفؿ9737)في مجاؿ حماية حقكؽ الطفؿ حيث أنو مكرس في إعبلف عاـ ككطنيان ن 

كما أقرتو  ،1كفي اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 9767اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ 
التشريعات الكطنية بشكؿ عاـ كتركت لمقضاء أف يقكـ بتطبيؽ ىذا المبدأ مف خبلؿ ممارستو لكظيفتو 

اتفاقية  اتفاقيات حقكؽ اإلنساف كعمى رأسياإال أنيا كأسكة ب" 2ية لمنظر بالقضايا المعركضة عميو،القضائ
ني ىذا المبدأ كمفيكـ قانكني مف حقكؽ الطفؿ لـ تتضمف تعريؼ محدد لمصمحة الطفؿ الفضمى إذ يعا

القصكر عمى مستكل التعريؼ كرغـ اتساـ مفيكمو بالتعقيد إال أنو مفيكـ مرف كقابؿ لمتكييؼ عمى أساس 
3كؿ حالة عمى حدة.

" 
 

لـ تكضح  اتفاقية حقكؽ الطفؿ مضمكف مصمحة الطفؿ الفضمى إال أنيا رغـ ذلؾ أرفقت بنشرات 
د التي اعتبرت غامضة كعمى رأسيا التعميؽ العاـ كشرح بعض البنك تكضيحية إلظيار أسباب إصدارىا 

المتعمؽ بحؽ الطفؿ في إيبلء االعتبار األكؿ لمصمحتو الفضمى الذم اعتمدتو لجنة  920291رقـ 
حقكؽ الطفؿ في دكرتيا الثانية كالستيف، كقد أكردت ىذه النشرات تكضيحان لمبدأ مصمحة الطفؿ بأنيا 

                                                 
التي تـ  اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةنصت المادة الخامسة مف  - 1
كتـ عرضيا لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بالقرار  تحدةالجمعية العامة لؤلمـ الممف قبؿ  1978ديسمبر18عتمادىافيا

كفالة  -ب  ،....: " تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لتحقيؽ ما يمي :1979ديسمبر  18في  34/180
كلية تضميف التربية العائمية فيما سميما لؤلمكمة بكصفيا كظيفة اجتماعية، االعتراؼ بككف تنشئة األطفاؿ كتربيتيـ مسؤ 

  مشتركة بيف األبكيف عمى أف يككف مفيكما أف مصمحة األطفاؿ ىي االعتبار األساسي في جميع الحاالت." 
 المتعمِّؽ بحّؽ الطفؿ في إيالء االعتبار األوؿ لمصالحو الُفضمى 142013التعميؽ العاـ رقـ لجنة حقكؽ الطفؿ:  - 2

 2013شباط/فبراير  1-كانكف الثاني/يناير 14الثانية كالستيف، اعتمدتو المجنة في دكرتيا ، 3مف المادة  1الفقرة 
  7الفقرة  ،المرجع نفسو - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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بيدؼ إيجاد أحسف الحمكؿ كأنسبيا  ،ستناد إليو في كؿ إجراء يتخذ بشأف الطفؿالمبدأ الذم يجب اال"
 1.لممشاكؿ التي يعاني منيا األطفاؿ كمجمكعة أك بصفة فردية  "

عمى متخذم  مصمحة الطفؿ الفضمىتقع المسؤكلية كاممة أماـ ىذا الفراغ التشريعي في تحديد مفيكـ ك 
مشرعيف أـ قضاة أـ إدارييف في البحث عف أفضؿ الحمكؿ لمطفؿ  القرارات المتعمقة بالطفؿ سكاء كانكا

2كرة التي ينادم بيا الجميع كىي" مصمحة الطفؿ الفضمىكذلؾ لتتماشى مع الف
". 

  
عرؼ الفقياء إذ  ،كتعددت المحاكالت إليجاد تعريؼ مناسب يرتقي بو إلى المستكل العممي المكضكعي

بأف مصمحة الطفؿ الفضمى  ) (JEAN ZERMATTENالفقيو ىذا المبدأ تعريفات متعددة منيا تعريؼ
األداة القانكنية التي تسمح بتحقيؽ رفاه الطفؿ عمى المستكل البدني كالنفسي كاالجتماعي كيضع ىي:" 

الكاجب عمى المؤسسات كاليياكؿ العامة كالخاصة في تطبيؽ ىذا المعيار كفي التحقؽ مف أخذه بعيف 
بشأف طفؿ ما كبأف ىذا القرار في مصمحتو عمى المدل القريب كالبعيد حيث  االعتبار عند اتخاذ أم قرار

3ا يككف ىناؾ تنافس بيف عدة مصالحإنو يمثؿ كحدة القياس التي يجب األخذ بيا عندم
". 

 
بأنيا: " اختيار أفضؿ الحمكؿ كأصمح الكضعيات إلمتاع الطفؿ  مصمحة الطفؿ الفضمى أيضان  كتعرؼ 

قيـ إطبلؽ صيغة الجمع عمى ىذه المصمحة التي ال تككف حسب التقدير لصيغة كلذلؾ قد ال يست ،بيا
"، ككفؽ ما جاء في الدليؿ اإلرشادم حكؿ اتفاقية حقكؽ الطفؿ كإجابة عمى سؤاؿ ما  التفضيؿ إال مفردا ن

ىذا المصطمح بأنو يعني "  ران اأف االتفاقية قد كررت مر  خصكصان  مصمحة الطفؿ الفضمىالمقصكد بمبدأ 
في االعتبار  ككضعو داخؿ منظكمة األسرة كالمدرسة كالمؤسسات كالمجتمع ككؿ، لمطفؿيبلء األكلكية إ

يداعو مؤسسات الرعاية، كفي البت  األكؿ عند رسـ السياسات القكمية فيما يتعمؽ بحضانة الطفؿ كا 
4كالتقرير بأم شأف مف شؤكف الطفؿ المختمفة

. 
 

المقاـ األكؿ في حاؿ اتخاذ الجيات كيعني  ىذا المصطمح  بعبارة أخرل" كجكب تفضيؿ الطفؿ كمنحو 
في األسرة، أك في حاؿ انفصاؿ الكالديف أك حاؿ الحضانة، أك  تمفة ألم قرار أك إجراء بشأف كضعوالمخ

صمحة الطفؿ ، كقاؿ عمي الشكاربي " بأف محاؿ البحث االقتصادم كاالجتماعي أك الثقافي لمطفؿ
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كعاطفيان بما يضمف تحميو بفضائؿ  الفضمى تتجسد في تنشئتو بطريقة متكازنة معنكيا كفكريان كصحيا ن
1األخبلؽ كيعٌده لحياة حرة مسؤكلة في مجتمع مدني متضامف

 . 
 

الطفؿ باألكلكية كالرعاية في كؿ  حمكدة  باف المقصكد بيذا المبدأ ىك"أف تحظى مصمحة منتصر كيقكؿ
ألف القكؿ بأف ىذا المبدأ يطبؽ في الظركؼ االستثنائية يؤدم إلى ضياع  ،العادية كاالستثنائية ،تاألكقا

2مضمكف الحماية المفركضة لصالح الطفؿ
". 

 
االلتزاـ األساسي الكاقع عمى عاتؽ  لفضمىالطفؿ ا مصمحةكيتمثؿ جكىر ىذا المبدأ في ضركرة أف تككف 

كما أنو يشكؿ المرشد لكؿ  ،االلتزاـ في كؿ الظركؼ ككؿ األكقات المجتمع الكطني كالدكلي كمراعاة ىذا
ما يتعمؽ بالطفؿ كخطكة ميمة عمى طريؽ تحديد المسار الكاجب تطبيقو عمى األطفاؿ في مختمؼ أرجاء 

3العالـ
. 

 
الطفؿ الفضمى سكاء كاف ذكرا ن أـ أنثى ليا مفيـك ثبلثي األبعاد حسبما  صمحةأف مكأكدت أماني سمطاف 

ه حقا ن تـ اعتبار  كىذا يؤكد مدل خصكصية مفيكـ ىذا المبدأ حيث جاء في تعميؽ لجنة حقكؽ اإلنساف
كىك حؽ الطفؿ في تقييـ مصمحتوأساس كايبلء االعتبار األكؿ ليا عندما تبحث المصالح المختمفة  يا ن

 كمف جية أخرل اعتبرتو مبدأن  ،عماؿ ىذا الحؽ كمما اتخذ قرار بشأف طفؿ معيف ىذا مف جيةكضماف إ
خيار عمى التفسير الذم أم عندما يككف ىناؾ أكثر مف تفسير لمحكـ فينبغي أف يقع ال ان تفسيري ان قانكني

كيقصد بذلؾ  كما اعتبرتو مف جانب آخر قاعدة إجرائية ،الطفؿ الفضمى بشكؿ أكثر فعالية يخدـ مصمحة
مسبقا ن  أنو كمما اتخذ قرار بشأف طفؿ أك مجمكعة مف األطفاؿ فيجب أف تشمؿ عممية اتخاذ القرار تقييمان 

( المترتب عمى ىذا القرار كبالمقابؿ فإف مبرر اتخاذ ىذا القرار )اإليجابي أك السمبيلمتأثير المحتمؿ 
4يجب أف يثبت بأف حؽ الطفؿ قد ركعي بشكؿ صريح

. 
 

                                                 
 .52، ص.1999، تكنس1، مجمة  القضاء كالتشريع، عدد الحماية القانونية لمصالح الطفؿعمي الشكاربي:  - 1
دار  ،، " دراسة مقارنة / بيف القانكف الدكلي العاـ كالفقو اإلسبلمي "حماية حقوؽ الطفؿ :منتصر سعيد حمكدة   2

 .  71، ص.2010اإلسكندرية  ،الطبعة األكلى ،الفكر الجامعي
 .136-135، ص. 1995، دار المستقبؿ العربي، القاىرةحقوؽ الطفؿ في القانوف الدولي :نجكل عمي عتيقة  - 3

4 - Amani k.sultan:child best interest principle: a review on the Jordanian juvenile 
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ضركرة إيبلء  تمؼ مصمحة الطفؿ الفضمى باختبلؼ حاجيات كظركؼ كؿ طفؿ كال يقتصر أمركتخ" 
مثؿ التعميـ أك )الطفؿ الفضمى عمى التدابير المكجية مباشرة إلى األطفاؿ  االعتبار األكؿ لمصمحة
نما يتعمؽ بجميع األعماؿ التي مف شأنيا أف تؤثر عمى نح..الخحاالت كصاية المحاكـ أك ك مباشر ( كا 

في  فٌعاؿ( كىذا يقتضي مف أم طرؼ ..سياسات العمالة، االعتمادات المالية غير  مباشر عمى الطفؿ)
لمدل تأثير ، 1ىذا التصرؼ عمى الطفؿ" الدكلة سكاء أكاف حككميا ن أـ خاصا ن أف يجرم دراسة كتقييما ن

النتائج المترتبة عمى اإلجراءات كفقا ن لمفيـك لجنة حقكؽ الطفؿ باإلضافة إلى دراسة كما ذكر سالفا ن 
 .كتحديد البدائؿ الممكنة ثـ رصد طريقة تنفيذ تمؾ اإلجراءات

 
مدل  كلعؿ السبب المباشر ىكالفضمى تعريؼ لمفيكـ مصمحة الطفؿ  كلـ يرد في الفقو اإلسبلمي أيضان 
طفؿ إلى آخر  صعكبة ضبط ىذا المعيار ألف المصمحة فيو متغيرة مفخصكصية مفيكـ ىذا المبدأ نظران 

ابف  كمف كضعية إلى أخرل، كلكف تعددت تعريفات الفقياء لممصمحة كاختمفت باختبلؼ تكجياتيـ فعرفيا
" المنفعة التي قصدىا الشارع ، كعرفيا رمضاف البكطي بأنيا2ضرة"" جمب لممنفعة كدفع لممقدامة أنيا 

، أما 3طبؽ ترتيب معيف فيما بينيـ " الحكيـ لعباده، مف حفظ دينيـ كنفكسيـ كعقكليـ كنسميـ كأمكاليـ
الطكفي فقاؿ " أنيا حسب العرؼ ىي السبب المؤدم لمصبلح كالنفع كالتجارة المؤدية إلى الربح، 

"السبب المؤدم إلى مقصكد الشارع عبادة أك عادة:"فيي ة اإلسبلميةعيكبحسب الشر 
4
. 

 
مى ىك أمر غاية في الصعكبة لككف كينبغي القكؿ أف كضع معنى جامع مانع لمبدأ مصمحة الطفؿ الفض

أف ىذا المبدأ شامؿ لكافة حقكؽ الطفؿ كيجب مراعاتو في كؿ مسألة تيعنى بالطفؿ حيث يعتبر ىذا 
لمبدأ مما تقدـ يمكف كضع تعريؼ المبدأ بمثابة العمكد الفقرم الذم تقكـ عميو حقكؽ األطفاؿ إال أنو ك 

احتياجات الطفؿ االجتماعية والصحية جعؿ "لى فضمى حيث ينصرؼ ىذا المبدأ  إمصمحة الطفؿ ال
 " فوؽ كؿ اعتبار وذات أولوية وأفضمية في جميع الظروؼ وميما كانت مصالح األطراؼ والنفسية

كعمى سبيؿ المثاؿ لك تسنى الخيار بيف كضعيف مطابقيف لمصمحة الطفؿ كلكف أحدىما أفضؿ مف 
 .لممصمحة الفضمى لمطفؿاآلخر فإنو يجب اعتماد الحؿ األفضؿ تحقيقا 

 
                                                 

 .2/1/2017، آخر تاريخ لمزيارة .graz.at-etchttp://wwwالحقكؽ اإلنسانية لمطفؿ : -1 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصوؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف ىػ :  620ابف قدامة المقدسي ت   - 2

 . 478الجزء األكؿ، مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، ص. ،، الطبعة الثانيةحنبؿ
، الطبعة األكلى، مؤسسة الرسالة كالدار ضوابط المصمحة في الشريعة اإلسالميةمحمد سعيد رمضاف البكطي:  -3

 27، ص.2000المتحدة، بيركت
  25الدار المصرية المبنانية، ص ،الطبعة األكلى رسالة في رعاية المصمحة،ق :  716اإلماـ الطكفي ت   - 4
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  الفرع الثاني: سمات مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى

يشتمؿ البحث في سمات مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى البحث فيما يميزه عف غيره مف المبادئ كتحديد 
مجمكعة بمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى حيث يتميز الطابع الذم ينفرد كيختص بو ىذا المبدأ دكف غيره، 

تساعد عمى فيمو كتحدد كيفية  أنيا كالسمات التي مف شأنيا تحديد أدكاره بدقة كمالخصائص امف 
التعامؿ معو كتسيؿ عممية تطبيقو مف قبؿ الجيات المختصة كمتخذم كصانعي القرارات التي تمس 

فمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى كغيره مف الحقكؽ لو مجمكعة مف السمات العامة التي يتصؼ  ،1الطفؿ
بيا ىك كغيره مف المبادئ األخرل )الفقرة األكلى ( إال أنو ينفرد بسمات خاصة بو تميزه عف غيره مف 

   (المبادئ )الفقرة الثانية
 

  الفقرة األولى:  سمات مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى العامة
 
سـ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى بعدة خصائص مشتركة بينو كبيف جممة مف المبادئ كالحقكؽ المكفكلة يت

أكالن( ىذا عدا عف ككنو )لو بمكجب القكانيف كالمكاثيؽ الدكلية فيك كغيره مف المبادئ مبدأ أساسيان ممزمان 
 ( ثالثا)نو مبدأ غير محدد المعنى كما أ ،ثانيان() مبدأ تفسيريان 

 
حيث يقع عمى عاتؽ الدكؿ أنماط مختمفة  قانوني أساسي ممـز مبدأمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى  :أكال

االلتزاـ بضماف إدراجو في التشريعات الكطنية -1 :مف االلتزامات المرتبطة بيذا المبدأ كىي اآلتية
الطفؿ كاألحداث المتعمقة بالطفؿ خاصة تمؾ التي يترتب عمييا إصدار قرارات قد تمس الطفؿ كقانكف 

 .2كالعقكبات كغيرىا مف القكانيف التي تمس الطفؿ بشكؿ مباشر أك غير مباشر
 

باإلضافة إلى المحاكـ أك السمطات  ،االلتزاـ مف قبؿ جميع مؤسسات االجتماعية العامة كالخاصة -2
  .3اإلدارية أك الييئات التشريعية بإيبلء مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى االعتبار األكؿ

 

                                                 
لقانكف، ميزاف لمقانكف كحقكؽ اإلنساف، : دليؿ إرشادم لممشتغميف بامصمحة الطفؿ الفضمى :محمد المكسى - 1

   .23، ص.2012عماف
 .25محمد المكسى، مرجع سابؽ، ص. ;4ص.،لجنة حقكؽ الطفؿ، مرجع سابؽ 2-

، : دليؿ تدريب المكونيف في مجاؿ نشر ثقاقة حقوؽ الطفؿ وآليات التواصؿ الفعاؿعماد فرحات كفتحية السعيدم-3
راسات حكؿ حماية حقكؽ الطفؿ، كزارة الشباب كالرياضة كالمرأة كاألسرة، مرصد اإلعبلـ كالتككيف كالتكثيؽ كالد

   .4لجنة حقكؽ الطفؿ، مرجع سابؽ،ص. ;56.، ص2014تكنس



 90 

 ير في اآلكنة األخيرة كأيدًرجى كمبدأحصؿ عمى اىتماـ كبلذلؾ فإف مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى  كتطبيقان 
ة عمى في مختمؼ القكانيف التي تمس الطفؿ خاصة بعد أف تـ التكقيع كالمصادق كمعيارو تشريعي أساسي

لغا تتطمباتفاقية حقكؽ الطفؿ كالتي  ء كؿ ما يخالفيا في القكانيف المصادقة عمييا العمؿ بما جاء فييا كا 
مع االتفاقيات المعنية بحقكؽ الكطنية ، كينبغي القكؿ أف المشرع الفمسطيني جاء نكعا ما مكاكبان كمتماشيا ن
 كحسنان فعؿ المشرع في إصداره لمقرار بقانكف بشأف حماية األحداث كغيره مف القكانيف كالقرارات الطفؿ

المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ تحت عنكاف ميداف مصمحة الطفؿ بشكؿ مفصؿ في  دراستوكىذا ما سيتـ 
 الفضمى.

 

 :  مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى مبدأ تفسيريثانياً 
 

ية مبادئ حقكؽ الطفؿ كيقصد بذلؾ ألغمب خبلفان دأ مصمحة الطفؿ الفضمى بأنو مبدأ تفسيرم يتصؼ مب
نو عندما يككف ىناؾ أكثر مف تفسير لمحكـ القانكني ينبغي أف يقع االختيار عمى التفسير الذم يخدـ أ

أم أف ىذا المعيار تحتكـ إليو الييئات القضائية  الطفؿ الفضمى بشكؿ أفضؿ كأكثر فعالية، مصمحة
فمبدأ مصمحة الطفؿ   1كاإلدارية كالمؤسسات العاممة في مجاؿ الطفكلة عند اتخاذ أم قرار ييـ الطفؿ،

أك مكضكعيان  في سائر أشكاؿ  يابالمعنى الدقيؽ إنما ىك أداة يتـ المجكء إلي الفضمى ليس حقان شخصيا ن
إجراء يتـ اتخاذه قد يككف  التدخبلت المتعمقة باألطفاؿ إلعماؿ الحقكؽ المعترؼ بيا كلتحديد أم

أم أنو  يحقؽ مصمحة الطفؿ الفضمى طبيؽ األحكاـ المكضكعية بمابالطفؿ حيث يتـ تفسير كتماسا ن 
حؽ الطفؿ في الحرية الشخصية ىك حؽ اسية إلعماؿ حقكؽ الطفؿ األخرل، فمثبل ن يشكؿ األرضية األس

عتبار األكؿ كأم تدخؿ فيو أك حرمانو منو يجب أف يككف لممصمحة الفضمى اال لو دكلٌي كمحميٌ  مكفكؿ
حرماف الطفؿ مف  التي ستتخذ ىذا القرار أم ال يجكز اتخاذ القرار كاعتماده مف قبؿ الجية المختصةفي 

 . 2الطفؿ الفضمىصمحة بصكرة تعسفية أك غير قانكنية إال إذا كاف ذلؾ تحقيقا ن لمأم حؽ يتمتع بو 
 

كيجب القكؿ أف اعتبار مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى مبدأ تفسيرم ىك أمر ايجابي يعطي ليذا المبدأ 
مفعكلو كيمكف تطبيقو بالشكؿ الصحيح بعيدان عف الخيارات المحددة التي قد ال تتناسب مع جميع 

 الحاالت أك جميع الظركؼ. 
 
 
 

                                                 
 .56.عماد فرحات كفتحية السعيدم، مرجع سابؽ، ص - 1
 .25محمد المكسى، مرجع سابؽ ص.  ;.4ص.،مرجع سابؽ ،لجنة حقكؽ الطفؿ  -1
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 ة المعنىمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى ليس مف المبادئ المحدد :ثالثاً 
 
محددة المعنى كلكف المفاىيـ القانكنية المعٌرفة أك إف مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى ليس مف المبادئ أك  

يتـ تحديده مف خبلؿ الممارسة بشكؿ يتفؽ مع المعايير الدكلية المعمكؿ بيا بشأف حماية حقكؽ اإلنساف 
سياقات الخاصة لمكقائع كال كفقان أم أنو يتضح مفيكمو  بشكؿ عاـ كحماية حقكؽ الطفؿ بشكؿ خاص،

بكؿ حالة 1كما يسمح غياب تعريؼ محدد لممبدأ بأف تتـ مكازنة االعتبارات الخاصةبكؿ حالة عمى حدة، 
فيما يتصؿ بسياقيا الخاص كلكف ضمف إطار عمؿ إجرائي محدد جيدا ن فميس بمقدكر القاضي مثبل أف  

نما يتممسيا كيحددىا في ضكء سياقات الحالة يحددىا عمى أساس تصكر مفترض أك مكجكد مسبقا ن  كا 
 .2المعركضة أمامو

 
 ةكككف مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى غير محدد المعنى لذلؾ يعتبر مبدأن ذاتي الطابع تنفرد بو كؿ حال

 : عمى نمطيفظركفيا الخاصة كتأتي ذاتيتو ىذه ب
 
  :ذاتية فردية وىي تأتي عمى ثالثة مستويات - أ

 

 مرتبطة بالطفؿ نفسو كىي تنبع مف اختبلؼ اآلراء كاألفكار ما بيف الطفؿ  إما أف تككف ذاتية
 ف بالنسبة لمكضكع معيف اككالديو، فأحيانا رغبات الطفؿ قد ال تتطابؽ مع ما يسعى إليو الكالد

 ف ما ينبغي القياـ بو اأك ذاتية مرتبطة بكالديو أك األكصياء عميو كىي تككف في حاؿ لـ يطمب الكالد
إال أف ىذا يتنازعو القدرة  لممصمحة الفضمى لمطفؿ خاصة في قضايا الطبلؽ كاالنفصاؿ عنيما تحقيقا ن 

عمى تقدير المصمحة األمثؿ انطبلقا مف خبرة الكالديف كىذا يحكمو مدل سبلمة سمكؾ الكالديف مع 
  .الطفؿ

  المفركض عمى أك ذاتية مرتبطة بالجية التي ستكلي مصمحة الطفؿ االعتبار األكؿ فإذا كاف مف
المؤسسات أك الييئات متخذة القرار الذم قد يمس الطفؿ أف تتخذ ىذا القرار بناء ن عمى تحميؿ عممي إال 
أنو كفي بعض الحاالت قد يتـ اتخاذ القرار مف قبؿ الجيات المختصة بناء عمى رؤية ذاتية محضة قد 

 .3المجتمع تككف أحيانان محككمة بالقيـ االجتماعية كالثقافية السائدة في

                                                 
..  أك اعتبارات .الخبرات –مستكل النضج  –النكع  –تشمؿ اعتبارات فردية  كالعمر  االعتبارات الخاصة قد - 1

 . الخ .عبلقة الطفؿ باألسرة أك اعتبارات نفسية كبدنية ،اجتماعية  مثؿ كجكد الكالديف أك غيابيما
ية األمـ المتحدة : الدليؿ الميداني لتنفيذ المبادئ التوجييية لمفوضمفكضية األمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف - 2

 .12ص. ،2011 ،لشؤوف الالجئيف بشأف تحديد المصالح الفضمى لمطفؿ
 .27مرجع سابؽ، ص. ،محمد المكسى - 3
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تعميـ الطفؿ في مجتمع مف المجتمعات  :ذاتية جماعية وىي مرتبطة بالبيئة المجتمعية فمثالً  - ب
كاألمر نفسو بالنسبة لفصؿ  ،الطفؿ الفضمى كلكنو قد ال يعتبر كذلؾ في مجتمع آخر مصمحةيعتبر مف 

الفضمى إال أف  الطفؿ  ةحالمجتمعات مقبكال كمحققا ن لمصم الطفؿ عف كالديو فقد يككف في مجتمع مف
 .1الفضمى صؿ الطفؿ عف كالديو تحقيقا ن لمصمحتوقد ال يعد فف  في مجتمع آخر ليس لو القيـ ذاتيا

كيمكف القكؿ بطريقة أخرل أف مصمحة الطفؿ الفضمى ىي قاعدة شخصية كغير ثابتة متغيرة حتى 
آخر كما يصمح لو ال يصمح  بتغير الزماف فما يصمح لمطفؿ في زماف معيف قد ال يصمح لو في زمف

لغيره فكؿ طفؿ فييا يعتبر حالة خاصة بظركؼ خاصة مختمفة عف أم طفؿ آخر كىذا ما يمكف القكؿ 
 .أنيا مف السمات التي ينفرد بيا مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى

 
 سمات مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى الخاصة :الفقرة الثانية

 
 ،أكالن() ه عف غيره مف المبادئ فيك مبدأه نسبيه خاصة بو تميز ينفرد مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى بسمات 

 )ثالثان(. مرفه  كمبدأه  ،ثانيان() ضكليه ف مبدأه 
 

 مبدٌأ نسبيٌ مصمحة الطفؿ الفضمى مبدأ  :أوال
 
فيما يتعمؽ بالنسبية المكانية فيي  ،باختبلؼ الزماف كالمكاف يختمؼ تطبيؽ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى 

الفضمى بالبيئة الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية السائدة في بمد ما كمف  محةتأتي نتيجة لتعمؽ فكرة المص
الطبيعي أف تتأثر بيا كأف تأخذ بالحسباف المعايير المأخكذ بيا في الدكلة كليس باألمر الغريب أف 

أما النسبية الزمنية فتأتي مف ارتباط فكرة  ،كمف مجتمع إلى آخر ،تختمؼ المعايير مف بمد إلى أخر
كرغـ أف ىذه النسبية تؤثر عمى  ،المصالح بالمعرفة العممية لمطفؿ كىذه المعرفة متطكرة كمتجددة زمنيان 

صانعي القرارات التي تمس الطفؿ مف ناحية أخذىا بعيف االعتبار إال أنيا ال يمكف أف تفقد المبدأ ركحو 
   .2أف تقيد تمتع الطفؿ بالحقكؽ المعترفة لو أك حرمانو مف ممارستيا كال
 
 
 

                                                 
 . 80إيناس بف عصماف، مرجع سابؽ، ص. - 1
" كبالمعنى ذاتو تعتبر مصالح الطفؿ الفضمى مرنة كديناميكية كليست  .26ص. ،مرجع سابؽ ،محمد المكسى - - 2

 كنشاطيا يعتمد عمى التطكرات التي تحصؿ خاصة العممية"  ،جامدة
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 ثانيا: مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى مبدٌأ فضوليٌ 
 

سية لـ يحصؿ عميو مف قبؿ كيعتبر مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى األرضية األسا يمنح الطفؿ مركزان منفردان 
لمصمحة الطفؿ الفضمى األكلكية عمى كافة المصالح ىذا عدا عف أف لكافة الحقكؽ المكفكلة لمطفؿ، 

اجتماعية أك ثقافية أك  ،األخرل بغض النظر عف طبيعتيا سكاء كانت مصالح عامة أك مصالح خاصة
 . 1سياسية

كيصح القكؿ أف تقدير مصمحة الطفؿ الفضمى يتطمب أخذ كؿ حالة عمى حدة كفؽ احتياجات الطفؿ 
كسيتـ التطرؽ كتفضيميا عمى كافة المصالح األخرل المتعارضة معيا البدنية كالعاطفية كاالجتماعية 

 .لتعارض مصمحة الطفؿ الفضمى مع المصالح األخرل في بند خاص في الفصؿ الثاني مف البحث
 

 الفضمى مبدٌأ مرفٌ بدأ مصمحة الطفؿ م :ثالثا
 

جميعيا تدكر حكؿ فكرة كاحدة فككف مبدأ ما يمكف استنتاجو كاستخبلصو مف السمات المذككرة أف 
كديناميكان مصمحة الطفؿ الفضمى  كميا تنصب في مصب  كتفسيريان  كذاتيان  غير محدد المعنى كككنو نسبيا ن

ككاف ىناؾ حجج  بأف ىذه  ،" مصمحة الطفؿ الفضمى" مرونة مبدأ كاحد كتتجو إلى فكره كاحدة كىي 
يتو فعدـ التحديد الدقيؽ لمضمكف المبدأ قد يدفع الجيات المعنية السمات قد تفقده فعاليتو كتحد مف إنتاج

  .باتخاذ قرارات تغمب فييا مصمحة الدكلة عمى مصمحة الطفؿ
 

فاف بكيرف ( حيث أشار انو ال يمكف العمؿ بمبدأ  )كقد جاء ردا ن قكيا ن عمى ىذه الحجج مف قبؿ 
كالتحديد الدقيؽ لمضمكنو يجعؿ العمؿ بو غير منتج لمفكرة، كما مصمحة الطفؿ الفضمى إال إذا كاف مرنا ن 

الفضمى لمطفؿ مع الزماف كالمكاف  المصمحةأف ىذه المركنة التي تكفرىا السمات مطمكبة كي تتكاءـ فكرة 
 كالظركؼ المجتمعية كالبيئة المحيطة كىذا كمو يمنح المبدأ القدرة عمى ربط النظرية بالكاقع كبماديات

 .2 الحياة
 

كينبغي القكؿ أف السمات التي يتصؼ بيا مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى كعمى رأسيا المركنة ىي التي 
تكسب ىذا المبدأ فاعميتو كتجعمو قاببلن لمتطبيؽ باختبلؼ الزماف كالمكاف كالظركؼ المحيطة، كال يمكف 

                                                 
 . 56عماد فرحات كفتحية السعيدم، مرجع سابؽ، ص. - 1
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جدر الختيار الحؿ األنسب القكؿ بأم شكؿ مف األشكاؿ بأنيا تفقده فاعميتو ألنيا األداة العممية األ
 لمطفؿ. 

 
.. إف ما يناسب الطفؿ حقا ن ال يمكف تحديده باستخداـ صيغة ." :كيجدر القكؿ أخيرا ن في ىذا السياؽ

إف المقياس ىنا ما ىك  ،عامة فما ىك مبلئـ بالفعؿ ألحد األطفاؿ قد ال يككف كذلؾ بالنسبة لطفؿ آخر
 .1صة بومبلئـ لمفرد في ظؿ الظركؼ الفريدة الخا

 

 :المطمب الثاني: مبررات مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى

احتراـ ىذه الدكلة أك تمؾ لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية بشكؿ عاـ كلحقكؽ الطفؿ بشكؿ  يعتبر
خاص أحد أىـ مقاييس الدكؿ في العالـ ىك مدل ككف ىذه الفئة ىي مستقبؿ أم مجتمع يرنك لؤلماـ 

ا يسمى بخطى ثابتة، كىذا ما دفع العديد مف البمداف إلى إعطاء مصمحة الطفؿ األكلكية كاالىتماـ بم
بالمصمحة الفضمى مف خبلؿ القياـ بإجراءات إدارية كتشريعية كقضائية لغايات تحقيؽ مجمكعة مف 
األىداؼ حيث كاف إدراج مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى في المكاثيؽ الدكلية كالقكانيف الكطنية كمعيار 

لمعديد مف قصدا ن ، باإلضافة إلى أنو ىدفا كمالفرع األكؿ ()عمى أساسو يتـ حماية حقكؽ الطفؿ 
 (.الفرع الثاني)اإلجراءات 

 
 :الفرع األوؿ: مصمحة الطفؿ الفضمى معيار لحماية حقوؽ الطفؿ

جاء مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى كليد االضطياد المستمر الذم عانت منو البشرية بصكرة عامة 
ـ عف المطالبة بيا كاألطفاؿ كجزء مف المجتمع بصكرة خاصة كىذا يعكد لعدـ معرفتيـ بحقكقيـ كعجزى

كالدفاع عف أنفسيـ، خاصة كأف حقكقيـ كانت مبيمة كغير كاضحة المعالـ إلى أف جاءت االتفاقيات 
كنادت بحقكؽ الطفؿ ككضحت معالـ ىذه الفئة حيث أف االىتماـ بحقكؽ الطفؿ لـ يبرز بشكؿ منظـ 

ت بمثابة مبادئ أساسية حيث تضمف إعبلف جنيؼ المبادئ الخمسة التي اعتبر  9701كرسمي إال منذ 
2لحماية الطفكلة في العالـ

. 
 

عمى كتكالت المكاثيؽ كاإلعبلنات التي كرست حقكؽ الطفؿ أكثر ف  أكثر إلى أف شيدت تغييرا عميقا ن
مجرد منتفع بالحماية مف األسرة مستكل إطارىا المفاىيمي حيث انتقؿ الطفؿ مف المرحمة التي  يعد فييا 

)الشيء مكضكع الحقكؽ لغيره( إلى المرحمة التي أصبح فييا أك مف المجتمع أك مؤسسات الدكلة 
                                                 

 . 13ص.  ،2011مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف، مرجع سابؽ،  -1 
 .7عائدة اليرماني غرباؿ،مرجع سابؽ ص. - 2
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يمكف لو ممارستيا كالمطالبة بيا سكاء داخؿ األسرة أك داخؿ مستقمة كخصكصية كمدٌعمة  صاحب حقكؽ
تعبير عف رأيو في كافة القرارات التي المجتمع باعتبار حقو في المشاركة كحؽ أصيؿ يمكنو عف ال

1تيمو
. 

 
فما كانت مصمحة الطفؿ الفضمى ككضعيا كمبدأ يرسـ العالـ إال كرد فعؿ مدركس لكافة أنكاع   

تأميف التمتع التاـ كالفعاؿ كل كالذم عانى منو األطفاؿ بشكؿ خاص االضطياد التي عانت منو البشرية
دكلية أك في التشريعات كالقكانيف الكطنية كالمحمية كتأميف النمك بالحقكؽ المعترؼ بيا في االتفاقية ال

يرة تحت تأثير الفعاليات كقد شيدت منظكمة حقكؽ اإلنساف نقمة نكعية في السنكات األخ. 2الشامؿ لمطفؿ
، لتمبية الحاجات الماسة لدل الطفؿ خاصة كأف حاجاتو 3كضغط ىياكؿ المجتمع المدنياألممية 

طبيعة الحاؿ عف اإلنساف البالغ حيث أف طبيعة تككينو الفسيكلكجية كالنفسية كالضعؼ الطبيعية تختمؼ ك 
التككيني لو تجعمو بأمس الحاجة إلضفاء االىتماـ لحقكقو كمصالحو كىذا يتحقؽ عف طريؽ  إيبلء 

داخؿ  و االعتبار األكؿ ما بيف األكلكيات المجتمعية الرتباط ذلؾ بأحد المقكمات الحيكية كالرئيسةمحتمص
يمر بيا اإلنساف كىي مرحمة حاسمة في تحديد معالـ  ميمة كحساسةفالطفكلة ىي مرحمة  ،المجتمعات

كأف األطفاؿ يشكمكف نسبة ال يستياف بيا في العالـ مقارنة بعدد السكاف  نظرا ن  شخصيتو، خصكصان 
ي تدفع إلى إيبلء االىتماـ ىذا يعتبر مف احد األسباب الت ،النخفاض نسبة الكفيات كارتفاع نسبة المكاليد

                                                 
 .49حات كفتحية السعيدم، مرجع سابؽ، ص.عماد فر  - 1
 .55ص. ،2015، مجمع األطرش لمكتب، الطبعة األكلى،تكنس القاضي المدني وحماية القاصرالميدم قٌياس: - 2
عاما  70تتكيجا لما يقرب مف  1990سبتمبر/أيمكؿ  2إف نفاذ اتفاقية األمـ المتحدة الخاصة بحقكؽ الطفؿ في  - 3

ى الحصكؿ عمى االعتراؼ المبلئـ مف جانب المجتمع الدكلي بما لؤلطفاؿ مف احتياجات خاصة مف الجيكد الرامية إل
عمى التشريعات كالقكانيف كالبرامج الدكلية كحظيت بأكبر نسبة  كالمخاطر التي يتعرضكف ليا حيث أحدثت تأثيران كاسعا ن

نيا تعتبر أكؿ صؾ يتناكؿ الحقكؽ المعنية مصادقة دكلية مقارنة بباقي االتفاقيات المعنية بحقكؽ اإلنساف كذلؾ أل
بالطفؿ بشكؿ كامؿ كشمكلي االقتصادية منيا كاالجتماعية كالثقافية كالمدنية كالسياسية كمف ثـ تكالت الفعاليات األممية 

بشأف حظر أسكأ أشكاؿ  182أقرت منظمة العمؿ الدكلية االتفاقية رقـ   1999بشأف حماية حقكؽ الطفؿ ففي العاـ 
أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بركتكككليف  2000األطفاؿ كاإلجراءات الفكرية لمقضاء عمييا، كفي العاـ  عمؿ

اختيارييف التفاقية حقكؽ الطفؿ أحدىما بشأف اشتراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة كاآلخر بشأف بيع األطفاؿ 
قامت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بعقد جمسة خاصة  2002كاستغبلليـ في البغاء كفي المكاد اإلباحية، كفي العاـ 

حكؿ األطفاؿ كبمشاركة مئات األطفاؿ في االجتماعات كأعضاء في الكفكد الرسمية  كألـز قادة الدكؿ كزعمائيـ أنفسيـ 
جمعية انتيت ال 2007كبعد مركر خمس سنكات أم في العاـ  ،بعيد لحقكؽ األطفاؿ عنكانو " عالـ جدير باألطفاؿ "

 وضع األطفاؿ في العالـاليكنسيؼ:  ;دكلة 140العامة لؤلمـ المتحدة مف إصدار إعبلف معني باألطفاؿ تبنتو أكثر مف 
 .2010 ،عاـ عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ" 20" طبعة خاصة احتفاال بمركر 
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كاالعتبار ليذه الفئة كىـ نكاة الجيؿ الصاعد كبناة المستقبؿ كحتى نحتاط لبناء مستقبؿ متيف البد أف 
1تتضافر الجيكد كعمى كافة المستكيات لكضع مصالح األطفاؿ عمى سدة اعتباراتنا كاىتمامنا

 . 
 

إلحصائيات الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني في  كيمتاز المجتمع الفمسطيني بأنو مجتمع فتي فكفقا ن
( كيضاؼ إلييا نسبة 1799% )سنة نسبة  93يشكؿ األفراد الذم تقؿ أعمارىـ عف  0294نياية عاـ 

كصمت في  سنة( مما يعني أف نسبة األطفاؿ في فمسطيف96-93)األفراد الذيف تتراكح أعمارىـ مف 
إلى ما يقارب نصؼ التعداد السكاني كىذا بدكره ما يدفع إلى كضع إستراتيجية كطنية  0294نياية عاـ 

عف الفئات األخرل في المجتمع مف النكاحي التشريعية كاإلدارية كالقضائية  األطفاؿ بشكؿ متميزلحماية 
 .2تعكس مدل االىتماـ بالطفؿ ككضع مصالحيـ عمى ىـر أكلكيات الدكلة

 
كجاء إرساء مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى مف أجؿ أف يؤثر عمى الدكؿ لتمكيف الطفؿ مف حقكقو كحرياتو 
األساسية كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر تمؾ المتعمقة بالحؽ في الحياة كالنماء كالحؽ في االسـ كالنسب 

ميـ كالتعبير، زيادة عمى حقو كالجنسية كالحؽ في التربية كالرعاية الصالحة باإلضافة إلى الحؽ في التع
في الحماية مف كافة أنكاع االستغبلؿ، كالحماية الجنائية لو كيفما كاف كضعو جانيان أـ ضحية أـ شاىدان 

 .3في إطار المحاكمة العادلة

 
كذلؾ مف خبلؿ تحقيؽ مصمحة الطفؿ الفضمى لحؽ الطفؿ في الحياة كيمكف االستدالؿ بأحد مظاىر  

اـ طد فتكقيع عقكبة اإلعداـ عمى المرأة الحامؿ حتى تضع حمميا أك عمى األـ المرضعة إال بع عدـ
الفلسطيىي للعام  مه قاوون اإلصالح والتأهيل 42المادة حسب  سنتيفمدة ال تقؿ عف أم خبلؿ رضيعيا 

9776
4

ارتكبته األم9، ورلك أيضا تطبيقا لقاعذة شخصيت العقوبت حيث ال يجوز معاقبت الجىيه على جرم 
5
 

                                                 
فإف عدد المكاليد ليذا العاـ حتى تاريخ  ،إحصائيات العالـ محدثة آنيا ن  ، worldometers.infoكفقا ن لمكقع   - 1
أم أف نسبة  45.638.570كبالمقابؿ فإف عدد الكفيات حتى ذات التاريخ يبمغ  108.981.500يبمغ  4/10/2016

 المكاليد تبمغ ما يزيد عف ضعؼ نسبة الكفيات 
 .24، ص.2016راـ اهلل ،2016الفمسطينيوف في نياية عاـ الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،   - 2
مذكرة مكممة مف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ  لحماية الدولية لحقوؽ الطفؿ،ميمكد شني: ا - 3

 . 67، ص.2015تخصص قانكف دكلي عاـ كحقكؽ إنساف، جامعة محمد بف خضير، بسكرة 
يكقؼ تنفيذ حكـ اإلعداـ بحؽ  -1: "  1998( بشأف مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ لمعاـ 6رقـ )  مف قانكف 60المادة  - 4

 ..".النزيمة الحامؿ المحكـك عمييا باإلعداـ إلى ما بعد الكالدة كحتى بمكغ الطفؿ سنتيف مف عمره
  1998مف قانكف اإلصبلح كالتأىيؿ الفمسطيني لسنة  60كقد يبدك لمكىمة األكلى أف ىناؾ تعارض ما بيف المادة  - 5

تطبؽ عند النطؽ بالحكـ أك قبؿ أف  17إال أف لمادة  1960لسنة  16ت االردني رقـ مف قانكف العقكبا 17بيف المادة 
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كيصح القكؿ أف الدكر الرئيسي لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى كالمبرر األساسي إلقراره ىك الكظيفة 
الرقابية التي يمارسيا ىذا المبدأ كأداة لتقييـ القكانيف كالممارسات كالتدابير المعمكؿ بيا في مجاؿ حماية 

 األطفاؿ كضماف الكفاء بحقكقيـ. 
 

 :مصمحة الطفؿ الفضمى ىدفا ومقصداً لمعديد مف اإلجراءاتالفرع الثاني: 

حد مبررات مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى ىك حماية حقكؽ الطفؿ كلكف ال يقتصر إقراره أأف  ذكر سالفان 
لبعض اإلجراءات التي يتـ  عمى ىذه الميمة فقط ففي مكاقع أخرل تشكؿ مصمحة الطفؿ الفضمى ىدفان 

اتخاذىا مف قبؿ الجيات المختصة في النزاعات المطركحة أماميا، حيث يساعد مبدأ مصمحة الطفؿ 
الفضمى صانعي القرار عمى اتخاذ القرار األنسب كاألكثر مبلئمة في الحاالت التي تمس الطفؿ، فبل 

مى أساس مصمحة الطفؿ الفضمى، فيك يجكز أف يككف الحؿ المتخذ قد جرل اعتماده أك إقراره إال ع
بحسب ما جاء في اتفاقية حقكؽ الطفؿ يعتبر اليدؼ كالمقصد األساسي التخاذ القرارات المتعمقة بالطفؿ 

 .1أم ىك الجسد بيف النظرية كالكاقع
 

مف السمطات التقديرية في مراحؿ  مناسبان  كفيما يخص منظكمة عدالة األحداث فإنو تـ منحيا قدران  فمثبلن 
اإلجراءات القضائية كافة كعمى مختمؼ مستكيات إدارة قضاء األحداث بما فييا التحقيؽ كالمحاكمة 
صدار الحكـ كمتابعة تنفيذ األحكاـ مع األخذ بعيف االعتبار أف تككف اإلجراءات المتبعة أماميا متميزة  كا 

 .2كتؤمف مصمحة الطفؿ الفضمى

 
ارة انو كبعد تحديد خصائص مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى كمحاكلة حصر طبيعتو بأنو ال كتجدر اإلش

نما ىك مبدأ تفسيرم  يمكف اعتبار مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى أداة إلقرار الحقكؽ أك لترتيب االلتزامات كا 
متعمقة بالطفؿ يتعيف األخذ بو فيما يخص اإلجراءات المتعمقة باألطفاؿ فيك أداة لتفسير سائر األحكاـ ال

كتطبيقيا في آف كاحد عمى الصعيديف الدكلي كالمحمي، كليذا تعتبر مصمحة الطفؿ الفضمى ال نيائية 
تعتمد في الكاقع عمى المعطيات الشخصية كالمكضكعية المتعمقة بكؿ حالة كليذا ال يمكف مف الناحية 

 العممية كالناحية النظرية كضع قائمة محددة بيذه المصمحة.

                                                                                                                                                    

فتطبؽ عمى الحكـ البات الػذم اكتسػب الدرجػة القطعية. فمك حصؿ الحمؿ  60يصبح الحكػـ باتٌػان أك نيائيان، أما المادة 
 .ةدشغاؿ الشاٌقة المؤببعد صدكر الحكـ، فإف مف شأف ذلؾ تأخير تنفيذ العقكبة كليس استبداليا باأل

 . 24محمد المكسى، مرجع سابؽ، ص.   1
منشكرات زيف  ،-دراسة مقارنة –الطفؿ والجريمة في ظؿ قانوف األحداث والقواعد الدولية :رندة الفخرم عكف  - 2

 .230، ص.2013الحقكقية كاألدبية، بيركت
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 ميداف مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى  :الثاني المبحث

يمزمنا بالبحث في ميداف ىذا المبدأ سكاء مف ناحية النطاؽ  مصمحة الطفؿ الفضمىإف الحديث عف مبدأ 
مطمب أكؿ ( أك مف ناحية النطاؽ المكضكعي أم عمى  )الشخصي أم لصالح مف يطبؽ ىذا المبدأ 

 المطمب الثاني (  )عاتؽ مف يقع تطبيؽ ىذا المبدأ 
 

  :المطمب األوؿ: النطاؽ الشخصي لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى

يتمثؿ النطاؽ الشخصي لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى بشكؿ أساسي في الطفؿ بمعناه الكارد في 
إال انو كفي بعض الحاالت يختمؼ النطاؽ  ،(الفرع األوؿ)االتفاقيات الدكلية كالقكانيف الكطنية 

الفرع ) -الحماية  -أ مصمحة الطفؿ الفضمى مف خبلؿ تحديد سف انتياء الطفكلة الشخصي لمبد
 (الثاني

 

 :الفرع األوؿ: الطفؿ ىو أساس النطاؽ الشخصي لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى

فحؽ  ،أك ربما جنينان  إلى كجكده عمى الرغـ مف ككنو طفبلن  ان طفؿ أىبل ن لمتمتع بحقكقو استناديصبح ال
الطفؿ ىك حؽ فطرم تحفظو الغريزة كتحميو التعاليـ الدينية السماكية كتنظمو القكانيف الكضعية 

حد فبمجرد منح الطفؿ أمف  كال يمكف اعتبار الحؽ الذم يمنح لمطفؿ منة أك منحة ،كاالتفاقيات الدكلية
 .1فؿالحؽ في الحياة تتفرع عنو حقكؽ أخرل تتكاثر كتختمؼ باختبلؼ سنيف عمر الط

 
كالتعامؿ معيـ  ألطفاؿ القيمة اإلنسانية الضمنية ذاتيا التي لمراشديف ككأصبح االتجاه نحك منح ا

 ،كقد يبدك ىذا القكؿ أمر بديييا ن إال أنو في الكاقع فكرة ثكرية ال تحظى كثيران بااللتزاـ بصفتيـ سكاسية
ؼ مكقؼ االتفاقيات التي سبقت إقرار حيث جاء اعتماد ىذا المبدأ بما أعطاه لمطفؿ مف أىمية عمى خبل

عبلف األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ لعاـ  9702كإعبلف حقكؽ الطفؿ لعاـ  مصمحة الطفؿ الفضمىمبدأ  كا 
نما اعتباره مكضكعا ن لمحماية، عدا عف أف  9737 كالمذيف لـ ينظرا لمطفؿ باعتباره شخصا ن لمحقكؽ كا 

اءت منذ بدايات القرف الماضي بالكثير مف حقكؽ الطفؿ إال العديد مف المكاثيؽ كاإلعبلنات الدكلية ج
أنيا غفمت عف كضع تعريؼ لمطفؿ أك الطفكلة كىذا األمر أدل بالنتيجة إلى فقداف الكثير ممف يستحؽ 

كىذا المركز الجديد لمطفؿ حصؿ عميو   ،ىذه الحقكؽ لحقكقيـ نظرا ن لعدـ معرفة أحقيتيـ بيذه الحقكؽ

                                                 

مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة  ،دور المحاميف في مجاؿ عدالة األحداث :ريـ أبك حساف  1 -  
 .35ص. ،2008األردف ،اليكنديسي
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( مف اتفاقية حقكؽ  90)( كالمادة 1)عمى المستكل الدكلي كالكطني كاألساس القانكني لو ىك المادة 
 .1(0222)( لسنة 5)( مف قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ 2)كالمادة  9767الطفؿ لسنة 

 
كؿ إنساف  ":في المادة الثانية منيا تعريفا ن قانكنيا ن لمطفؿ كىك 9767لعاـ  كأكردت اتفاقية حقكؽ الطفؿ

حيث  ،لـ يتجاكز الثامنة عشرة مف عمره ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المطبؽ عميو."
كاف التكصؿ لتعريؼ دكلي مشترؾ لمرحمة الطفكلة قبؿ إصدار االتفاقية أمر غاية في الصعكبة كيشكؿ 

 .مضمكف ىذه المادة انجاز دكلي
 

السف ىك المعيار األكحد لممسؤكلية الجزائية كفقا ن لمتشريعات السارية، حيث تنقسـ المسؤكلية  كيعتبر
  :الجزائية لمشخص الطبيعي إلى ثبلث مراحؿ كىي

 
 مرحمة الالمسؤولية الجزائية: -1

 

كىي المرحمة التي تسبؽ بمكغ سف الثانية عشر بسبب عدـ اكتماؿ النمك البدني كالعقمي حيث يككف  
، كال تكقع النتائج المترتبة عميياالطفؿ قبؿ ىذه السف غير قادر عمى فيـ طبيعة األفعاؿ التي يرتكبيا 

ئيان كٌكنو ال يستطيع أف كفي ىذه المرحمة ال يسأؿ الطفؿ فييا عف أم جـر يرتكبو كال يتـ مبلحقتو جزا
 يتحمؿ التبعات النفسية كالمعنكية لممسؤكلية الجزائية. 

                                                 
. في جميع 1: 1989( مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة 3نص المادة ) ،5ص ،مرجع سابؽ ،محمد المكسى  - 1

ك المحاكـ أك اإلجراءات التي تتعمؽ باألطفاؿ، سكاء قامت بيا مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أك الخاصة، أ
تتعيد الدكؿ األطراؼ بأف تضمف 2.السمطات اإلدارية أك الييئات التشريعية، يكلي االعتبار األكؿ لمصالح الطفؿ الفضمى

لمطفؿ الحماية كالرعاية البلزمتيف لرفاىو، مراعية حقكؽ ككاجبات كالديو أك أكصيائو أك غيرىـ مف األفراد المسؤكليف 
.تكفؿ الدكؿ األطراؼ أف تتقيد 3ليذا الغرض، جميع التدابير التشريعية كاإلدارية المبلئمة قانكنا عنو، كتتخذ، تحقيقا

المؤسسات كاإلدارات كالمرافؽ المسؤكلة عف رعاية أك حماية األطفاؿ بالمعايير التي كضعتيا السمطات المختصة، 
نص  ،".مف ناحية كفاءة اإلشراؼ كالسيما في مجالي السبلمة كالصحة كفى عدد مكظفييا كصبلحيتيـ لمعمؿ، كذلؾ

. تكفؿ الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية لمطفؿ القادر عمى تككيف 1”:1989( مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ 12المادة )
آرائو الخاصة حؽ التعبير عف تمؾ اآلراء بحرية في جميع المسائؿ التي تمس الطفؿ، كتكلى آراء الطفؿ االعتبار 

كليذا الغرض، تتاح لمطفؿ، بكجو خاص، فرصة االستماع إليو في أم إجراءات 2.الطفؿ كنضجوالكاجب كفقا لسف 
دارية تمس الطفؿ، إما مباشرة، أك مف خبلؿ ممثؿ أك ىيئة مبلئمة، بطريقة تتفؽ مع القكاعد اإلجرائية لمقانكف  قضائية كا 

مصمحة  -1جب األخذ في اإلعتبار: " ي4200لسنة  7( مف قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ 4نص المادة ) ;  ”الكطني
الطفؿ الفضمى في جميع اإلجراءات التي تتخذ بشأنو سكاء قامت بيا الييئات التشريعية أك المحاكـ أك السمطات 

حاجات الطفؿ العقمية كالنفسية كالبدنية كاألدبية بما  -2 .اإلدارية أك مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أك الخاصة
 .و كصحتو كغير ذلؾ"يتفؽ مع سن
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 متفردان عف بقية القكانيف في ىذه الحالة ككنو تكجيان  كمف الجدير أف نشير إلى تكجو المشرع المصرم
حيث ينظر  0226لسنة  904المعدؿ بالقانكف رقـ  9774لسنة  90كخاصة قانكف الطفؿ المصرم رقـ 

عند بمكغو سف السابعة كقبؿ بمكغو سف ) لى الطفؿ الذم يرتكب جناية أك جنحة في ىذه المرحمةإ
لمخطر بحاجة إلى أخذ التدابير اإلصبلحية في حقو ألنو أحكج ( بكصفو شخصا ن الخامسة عشر معرضا ن

ياء ألنو ككاف ىناؾ اعتراض كبير عمى ىذا التكجو مف قبؿ الفق، 1يككف لتدابير الحماية كالرعايةما 
يعني إخضاع الطفؿ في ىذه المرحمة إلى القضاء الجزائي حتى لك كاف ما سيفرض عميو مجرد تدابير 

عف القكاعد العامة حيث أف الطفؿ مف كجية نظرىـ بحاجة إلى ماية أك رعاية كىذا يشكؿ خركجا ن ح
لمشرع الفمسطيني غفؿ عف الرعاية االجتماعية البعيدة كؿ البعد عف الصبغة الجنائية، كبالمقارنة فإف ا

ة كلـ يأخذ بتكجو المشرع المصرم معالجة كضع األحداث الذيف تقؿ أعمارىـ عف سف المسؤكلية الجزائي
نما اعتبر مف دكف سف الثانية عشر ال يرفع بحقو دعكل كبالتالي ال يسأؿ جزائيا  .2كا 

 
لمعارضة التي القتيا ىذه كجدير بالذكر أف تكجو المشرع المصرم ىك تكجو محمكد عمى الرغـ مف ا

الفكرة إال أنو يمكف الرد عمييـ بأف الطفؿ في ىذه المرحمة ىك بحاجة إلى التقكيـ كالرعاية لككنو يسيؿ 
تعرضو لبلنحراؼ كأف ىذه التدابير ىي مجرد تدابير تيذيبية تيدؼ إلى حمايتو بالدرجة األكلى، كتنأل 

معيا عمى اعتبار أنيا إجراءات جزائية كال تفترض األىمية بو عف الجريمة كعف الجنكح كال يمكف التعامؿ 
لممسؤكلية الجنائية ىذا عدا عف أف عدـ اتخاذ أم تدابير إصبلحية لمطفؿ الحدث قد يؤدم إلى تماديو 

قد يسكد الشعكر في المجتمع بعدـ ضركرة إعادة ىيكمة ىذه الفئة ككنيـ غير  ،كما أنوفي أعمالو
أف يعانكا مسؤكليف عف أفعاليـ مما يقصي ىذه الفئة عف معالجة مشاكميـ التي يعانكا منيا أك يحتمؿ 

لحساسية ىذه المرحمة العمرية التي تعتبر حجر األساس لبناء شخصيتو ان منيا في المستقبؿ نظر 
 .3يةالمستقبم

                                                 
" يحكـ 2008لسنة  126المعدؿ بالقانكف رقـ  1996لسنة  12( مف قانكف الطفؿ المصرم رقـ 101نص المادة ) - 1

-1بأحػػػد التػػػدابير اآلتيػػػة : –إذا ارتكػػػب جريمػػػة  ،عمػػػي الطفػػػؿ الػػػذم لػػػـ تجػػػاكز سػػػنو خمػػػس عشػػػرة سػػػنة ميبلديػػػة كاممػػػة
العمػػؿ لممنفعػػة -6.االختبػػار القضػائي-5 .اإللػػزاـ بكاجبػات معينػػة-4التأىيػػؿ اإللحػػاؽ بالتػدريب ك  -3التسػػميـ  -2.التػكبيخ

اإليػداع -7العامة بما ال يضر بصحة الطفؿ أك نفسيتو كتحدد البلئحة التنفيذية ليذا القانكف أنكاع ىذا العمؿ كضكابطيا 
 .اإليداع في احدم مؤسسات الرعاية االجتماعية-8 .في أحد المستشفيات المتخصصة

غبلؽ المحاؿ كرد الشيء إلى أصمو ال يحكـ عمي ىذا الطفؿ بأم عقكبة أك تدبير منصكص عميػو فػي  كعدا المصادرة كا 
 قانكف آخر..

 ،2012ثائر العدكاف: العدالة الجنائية لؤلحداث " دراسة مقارنة ":دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، عماف  - 2
:" ال  2012لسنة  19المعدؿ بالقرار بقانكف رقـ  2004( لسنة 7الفمسطيني ) ( مف قانكف الطفؿ67المادة ). 78ص.

 تجكز المساءلة الجزائية لمطفؿ الذم لـ يتـ الثانية عشرة مف عمره" 
 .50ص. ،2007 ،دليؿ تدريبي ،عدالة األحداثالمنظمة الدكلية لئلصبلح :  - 3
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ف سألة بؿ اتبع منيج باقي القكانيعمى ىذه الم المطبؽ مسبقان في الضفة الغربيةكلـ ينص قانكف األحداث 
عند  طريؽنفس ال ىسابعة، كسار المشرع عمكلـ يأخذ بالتدابير اإلصبلحية قبؿ بمكغ الحدث سف ال

خذ أم إجراء بشأف كلـ يت األحداث ( بشأف حماية0294( لسنة)2)قرار بقانكف رقـال كضعو لنصكص
( كفقا ن لقرار بقانكف بشأف حماية عاـ 90دان لممسؤكلية أم ما دكف )الحدث الذم اعتبره القانكف فاق

ككاف جدير بالمشرع أف يعٌدؿ مف مكقفو كيتخذ مكقفا ن فيو اىتمامان أكبر كجدية في التعامؿ مع  األحداث
عدـ مساءلتو جزائيا تاركا ن األمر عمى إطبلقو عاـ كأف ال يكتفي ب90الطفؿ الجانح الذم يقؿ عمره عف 
 1.بغض النظر عف أية ظركؼ محيطة

 

 مرحمة المسؤولية الجزائية الناقصة: -2

 

)الثانية عشر كحتى نياية السابعة عشر( كىي نطاؽ تطبيؽ قرار بقانكف بشأف  مف سف تمتد ىذه المرحمة 
 تعرؼ بمرحمة الحداثة. كحماية األحداث 

 

 مرحمة المسؤولية الجزائية الكاممة:  -3

 
بتماـ الشخص الطبيعي الثامنة عشر مف عمره، كينبغي اإلشارة إلى أف السف المعتبرة  ىذه المرحمة تبدأ

( مف القرار بقانكف 3ادة )ىي كقت ارتكاب الشخص لمجـر كليس كقت مبلحقتو أك محاكمتو كذلؾ كفقا لمم
اث، كىذا ما أخذت بو أيضا التشريعات العربية كقانكف الطفؿ بشأف حماية األحد 0294( لسنة 2رقـ )

الذم جعؿ العبرة في تحديد سف  0226لسنة  904المعٌدؿ بالقانكف رقـ  9774( لسنة 90رقـ )المصرم 
الطفؿ المتيـ )الحدث( في تاريخ ارتكاب الجريمة أك في تاريخ كجكده في إحدل الحاالت التي تعرضو 

، ككذلؾ األمر في الجزائر كفقا ن لقانكف 2قت رفع الدعكل أك في كقت صدكر الحكـلبلنحراؼ، كال يعتد بك 

                                                 
يسأؿ جزائيان مف لـ يتـ الثانية عشرة  ال -1بشأف حماية األحداث:"  2016لسنة  4( مف القرار بقانكف رقـ 5المادة ) - 1

مع مراعاة ما كرد  .2مف عمره كقت ارتكابو فعبلن مجرمان أك عند كجكده في إحدل حاالت التعرض لخطر االنحراؼ. 
( سنة إذا حدثت منو كاقعة تشكؿ 12اؼ الطفؿ الذم تقؿ سنو عف )في قانكف الطفؿ النافذ، يعتبر معرضان لخطر االنحر 

 ; ”جناية أك جنحة، كتتـ إحالتو لمرشد حماية الطفكلة لمتابعتو
: "مع  2008لسنة  126المعدؿ بالقانكف رقـ  1996لسنة  12(  مف قانكف الطفؿ المصرم رقـ 95مادة ) نص ال -2 

تسرل األحكاـ الكاردة في ىذا الباب عمى مف لـ يبمغ سنو ثماني عشرة  ،ف( مف ىذا القانك  112مراعاة حكـ المادة ) 
كال يعتد في تقدير سف  ،سنة ميبلدية كاممة كقت ارتكاب الجريمة أك عند كجكده في إحدل حاالت التعرض لبلنحراؼ

 ".فإذا ثبت عدـ كجكدىا تقدر سنو بكاسطة خبير .الطفؿ بغير كثيقة رسمية
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سف المؤاخذ لمطفؿ الجاني ينبغي الرجكع إلى تاريخ اقتراؼ النو لضبط أإلجراءات الجزائية الذم جاء فيو ا
 .1إليواألفعاؿ المنسكبة 

الخطأ كالضرر  تقكـ عمى أركاف ثبلثة كىيالتي  التقصيرية ككذلؾ يعتبر السف معياراي لممسؤكلية المدنية
 السببية بينيما كتنقسـ أدكراىا كالتالي:  ةكالعبلق

مرحمة الصبي غير المميز :  كتبدأ ىذه المرحمة بكالدة الصبي كتنتيي ببمكغو السابعة اتفاقا حيث --1
"إال أف الفقياء حددكا مراحؿ التمييز بالسنكات حتى  2،لـ تحدد مجمة األحكاـ العدلية سنان معينة لمتمييز

يككف الحكـ كاحدان لمجميع كفقان لمحالة الغالبة لمصغار، حيث كاف ىذا التحديد ضركرم لمنع اضطراب 
األحكاـ كأمر يمكف القاضي أف يعرؼ بسيكلة إذا كاف الشرط قد تحقؽ أـ ال ككنو كصؼ محسكس 

ا يتعمؽ بمدل مسؤكلية عديـ التمييز التقصيرية عف أفعالو فإنيا كفيم  "3يسيؿ ضبطو كالتعرؼ عميو.
 تحكميا قاعدتيف ىامتيف جاء بيما الفقو اإلسبلمي الحنيؼ كىما المباشرة كالتسبب 

( بأف:"اإلتبلؼ مباشرة ىك إتبلؼ الشيء 887المباشرة : ذكرت مجمة األحكاـ العدلية في نص المادة ) - أ
" أم أف يؤدم الفعؿ الضار إلى إحداث .ؿ المباشر كالتمؼ فعؿ آخربالذات مف غير أف يتخمؿ بيف فع

الضرر دكف كاسطة ميما كاف نكعيا كمصدرىا بحيث تترتب النتيجة عمى فعؿ الفاعؿ كحده دكف 
نصت  حيثتدخؿ فعؿ أك سبب آخر في كجكدىا كمف يكسر إناء أك مصباح يعتبر فعمو مباشرة. 

ف لـ يتعمد " 4ة بأف " المباشر ضامف( مف مجمة األحكاـ العدلي92المادة ) كيذىب جميكر الفقياء , كا 
إلى تقرير مسؤكلية عديـ التمييز متى كاف مباشران ألف مسؤكليتو تترتب بمجرد تحقؽ الضرر كال يمـز 

                                                 
، التقرير السنوي حوؿ عدالة األطفاؿ في ظؿ السمطة الوطنية الفمسطينيةلمدفاع عف األطفاؿ: الحركة العالمية  - 1

اإلجراءات الجنائية بشأف األحداث في التشريعيف الميبي والمصري حمدم رجب عطية:  ; 21، ص. 2011فمسطيف
أحمد    ،8ص. ،1999صر م ،دار النيضة العربية ،في ضوء األفاؽ الجديد لمعدالة الجنائية في مجاؿ األحداث

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم :تككف 443تنص المادة ) ،.7ص. ،مرجع سابؽ ،الميدم كأشرؼ الشافعي
 العبرة في تحديد سف الرشد الجزائي بسف المجـر يـك ارتكاب الجريمة. "

 
2
المميز بأنو: "ىك الذم ال يفيـ البيع ( مصطمح الصبي غير 943كقد عرفت مجمة األحكاـ العدلية في نص المادة ) - 

كالشراء، أم ال يعمـ ككف البيع سالبان لمممؾ كالشراء جالبا لو كال يميز الغبف الفاحش مثؿ أف يغش في العشرة بخمسة مف 
 ..".الغبف اليسير

ر التراث، بدكف ة، مكتبة داالقاىر ،1، جالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانوف الوضعيعكدة عبد القادر :  - 3
 . 601ص.سنة، 

4
كاف  إفمثؿ الشيء  إعطاءىك  ،الضماف( مف مجمة األحكاـ العدلية " 416كيقصد بالضماف كفقا لنص المادة ) - 

  كاف مف القيميات " إفمف المثميات  كقيمتو 
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ف لـ يكف لو  أف يككف الفاعؿ متعمدان فمك أتمؼ الصبي غير المميز ماالن مممككان لغيره ضمنو في مالو كا 
 .1دفعو حاالن فيميؿ حتى يساره كال يضمف كليو ماؿ يستطيع

 

بأنو " إحداث أمر في  ( 888التسبب : عرفت مجمة األحكاـ العدلية التسبب  في نص المادة )-أ
ال شيء يفضي إلى إتبلؼ شيء آخر عادة كيقاؿ لفاعمو متسبب"كتفيد القاعدة العامة بأف المتسبب 

كعمى ذلؾ فإنو في حالة ( مف مجمة األحكاـ العدلية 93كفقا ن لنص المادة )يضمف إال إذا كاف متعمدا ن 
األضرار تسببا فيجب حتى تتحقؽ مسؤكلية المتسبب أف يككف مرتكب الفعؿ الضار متعديا، كيتحقؽ 

، كمف التعدم بمجرد مجاكزة الشخص لحدكد حقو الشرعي، كيتـ ذلؾ أما عمدا أك إىماال كتقصيرا
التسبب عمدان تستمـز التمييز كذلؾ ألف العمد يقتضي كجكد إرادة متجية إلى إحداث الطبيعي أف حالة 

النتيجة كاإلرادة تستمـز تكفر اإلدراؾ كالتمييز كبالتالي فإف في حاؿ التسبب عمدا ن يسأؿ عديـ التمييز 
 2فعمو الضار.عف 

 
في حاؿ التسبب إىماال ن أك تقصيرا حيث ثار اختبلؼ بيف الفقياء حكؿ مدل مسؤكلية  الخبلؼ ينشأك 

االتجاه األكؿ يذىب إلى تقرير مسؤكلية عديـ "، 3عديـ التمييز في حاؿ التسبب إىماال أك تقصيران 
ال فعؿ التمييز في حاؿ التسبب إىماال أك تقصيران مستنديف في ذلؾ بأف العبرة تككف بالنظر إلى ذات ال

إلى شخص الفاعؿ فمتى كاف الفعؿ محظكرا ن كأتاه الشخص كاف مف قبيؿ التعدم المكجب لمضماف 
استنادان إلى أف التعدم ىك معيار مكضكعي مجرد ال يعتد فيو بالظركؼ الشخصية لمفاعؿ كانعداـ 

ينتيي إلى تقرير "، أما االتجاه الثاني فيدعك إلى ضركرة التفريؽ ما بيف المباشر كالمتسبب ك  تمييزه
 .4عدـ مسؤكلية عديـ التمييز عف الضرر الذم يحدثو تسببان 

 

                                                 

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  (،1ج)لحػؽ فػي الفقػو اإلسػبلمي، : مصادر االسنيكرم - 1
، مف مالواتمؼ صبي ماؿ غيره فيمـز الضماف  إذا"مف مجمة األحكاـ العدلية  916المادة  ، نص.56.ص،1954القاىرة

 ”حاؿ يساره كال يضمف كليو إلىكاف لـ يكف لو ماؿ ينتظر 
، الجزء المقارنة بالفقػو اإلسالمي وأحكاـ المجمةمصادر االلتزاـ في القانوف الكويتي مع :  عبد الفتاح عبد الباقي- 2

 .231.ص،1974الككيتمنشكرات جامعة الككيػت، إلرادية(،الثاني )المصادر غير ا
، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، المسؤولية التقصيرية لعديـ التمييزفضؿ ماىر عسقبلف:  - 3

 . 118، ص.2008نابمس
4
)دراسات معمقة في القانكف المدني لطبلب دبمػـك  الخطأ في المسؤولية المدنية: منصكر مصطفى منصكر - 

 .76.ص،1974الككيت، منشكرات جامعة الككيت، العميا في القانكف الخاص(الدراسػات 
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الصغير بمغ التمييز  أدركيامرحمة الصبي المميز : ذكرت مجمة األحكاـ العدلية دالئؿ كعبلمات إذا  -0
كقدرتو عمى التمييز بيف البيع كالشراء كفيـ الخطاب كالتمييز بيف النافع كالضار كالخير كالشر حيث لـ 

كمف حيث مسؤكلية ،الفقو ذكر أف سف التمييز ىي سبعة سنكات أفسنا ن معينا لمتمييز إال تحدد 
في الفقو في ذلؾ، حيث يحممكنو مدل انطباؽ حكـ المباشر عميو، فبل اختبلؼ ك الصبي المميز 

ككذلؾ األمر فيما يتعمؽ بمسؤكلية الصبي المميز المتسبب فإنو  تضميف فيما أتمفو مف نفس أك ماؿ،
كفي جميع أحكاؿ التسبب سكاء أكانت عف عمد أك إىماؿ أك تقصير فإف الصبي المميز أىبلن لتحمؿ 

.المسؤكلية عف أفعالو كيضمف التعكيض عف الضرر مثمو مث  1ؿ الراشد تماما ن
 

( كلـ ) األطفاؿفي مادتيا الثالثة صيغة الجمعاستخدمت  9767لعاـ  اتفاقية حقكؽ الطفؿ كيتضح أف
( كىك استخداـ مقصكد كليس عفكم حيث قصدكا أف تككف كؿ القرارات الطفؿ)  تستخدـ الصيغة المفردة

كما ذكرت لجنة حقكؽ الطفؿ في تعميقيا رقـ  ،الفضمىمحة التي تمس األطفاؿ متكافقة مع مبدأ المص
االعتبار األكؿ أف مصطمح " األطفاؿ " يعني أف  محتو( المتعمؽ بحؽ الطفؿ في إيبلء مص92/0291)

الفضمى ال ينطبؽ عمى األطفاؿ بكصفيـ أفرادا ن  صمحتيـحؽ األطفاؿ في إيبلء االعتبار الكاجب لم
عمى األطفاؿ كمجمكعة الطفؿ الفضمى ييعتبر حقان  محةأف مبدأ مصتؤكد المجنة  حيث ،فحسب بؿ أيضا ن

كأف تطبيؽ ىذا الحؽ عمى أطفاؿ الشعكب األصمية باعتبارىا مجمكعة  ،فرديان كجماعيان في آف كاحد
 ".2كاحدة يتطمب النظر في كيفية ارتباط ىذا الحؽ بالحقكؽ الثقافية الجماعية

 

يتـ تقييمو بصكرة فردية يختمؼ عف ما يتـ تقييمو بصكرة فما  ،كال تعد مصمحة األطفاؿ ذاتيا بكجو عاـ
الطفؿ الفضمى كتحديدىا في ضكء الظركؼ  محةفيما يخص القرارات الفردية يجب تقييـ مص ،جماعية

كاإلطار االجتماعي كالثقافي الذم  ،الخبرة ،الجنس ،الخاصة بطفؿ معيف عمى سبيؿ المثاؿ العمر
 محةفيجب تقييـ مص كالقرارات التي يتخذىا المشرع جتماعيةاالرارات أما بالنسبة لمق ،يعيش فيو الطفؿ

كفي كبل الحالتيف ، الطفؿ بكجو عاـ كتحديدىا في ضكء ظركؼ مجمكعة معينة أك األطفاؿ بكجو عاـ
االتفاقيات الدكلية  المكفكلة لؤلطفاؿ في ينبغي تقييـ ىذا المبدأ كتحديده بالمراعاة الكاممة لمحقكؽ

 .3الكطنيةكالتشريعات 
 

                                                 
1
، رسالة دكتكراة عمـك في القانكف الخاص، جامعة قسنطينة، الجزائر المسؤولية المدنية لمقاصر :مد بككزارزةأح - 

 . 185-183، ص.2014
  18 ،مرجع سابؽ ،محمد المكسى  - 2
آخر مكعد  ،https://www.kitabat.com/ar/print/60579.php ،مصمحة الطفؿ الفضمىمحمد ثامر :  -3 

   13/10/2016لمزيارة 

https://www.kitabat.com/ar/print/60579.php
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 :الفرع الثاني: تحديد سف انتياء مرحمة الطفولة

الثامنة عشرة عاـ( )قاـ كاضعك اتفاقية حقكؽ الطفؿ بتحديد السف األعمى لمحماية أك سف انتياء الطفكلة 
انكف المطبؽ عميو( ترككا ما لـ يبمغ سنة الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب الق)إال أنيـ كبالمقابؿ كبإضافتيـ عبارة 

مف المركنة لمدكؿ المكقعة عمى االتفاقية التي قد يبمغ الطفؿ فييا سف الرشد قبؿ الثامنة عشر مف قدرا ن 
إذ يختمؼ في ىذه الحالة األطفاؿ بما انو لـ يعد صغيرا ن  عمره حيث ال يمكف البقاء عمى معاممتو معاممة

 .مركزه القانكني
 

سمحت االتفاقية لمدكؿ بتحديد سف انتياء مرحمة الطفكلة كمع ذلؾ فأنيا ليست طميقة اليد بما يسمح ليا 
( بشأف 95)بإىدار مصمحة الطفؿ الفضمى، كقد شددت المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف في تعميقيا رقـ 

ف تككف السف المحددة مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عمى ضركرة أ( 02)المادة 
ألغراض معينة مثؿ المساءلة الجنائية أك المدنية غير منخفضة بشكؿ غير معقكؿ أك مقبكؿ كأنو ال 
يمكف لمدكؿ أف تصبح في حؿ مف التزاماتيا اتجاه األشخاص الذيف ىـ دكف سف الثامنة عشر عمى 

ء القانكف الفمسطيني متفقان مع سف ، كقد جا1الرغـ مف أنيـ بمغكا سف الرشد في القانكف المحمي السائد
الرشد الكارد في اتفاقية حقكؽ الطفؿ متخذان معيار السف لتحديد مف ينطبؽ عميو كصؼ الطفؿ كمف ال 

" كؿ إنساف لـ  :ىكبأنو صريح في قانكف الطفؿ الفمسطيني  ينطبؽ عميو فقد كرد تعريؼ الطفؿ بشكؿ
 ".2يتـ الثامنة عشرة مف عمره

 
فالقكانيف األخرل  ،الرشد مف بمد إلى بمد فإنو يختمؼ في ذات البمد مف قانكف إلى آخرككما يختمؼ سف 

ال تنسجـ بالضركرة مع ما كرد في قانكف الطفؿ الفمسطيني بشكؿ تاـ فيما يتعمؽ بالسف القانكنية الدنيا 
زائية، التعميـ لمحماية مف قبيؿ: المساءلة الج معينان  ان كالمسؤكلية المترتبة حيث يتـ عادة تحديد سن

 محةكيتكجب عمى ىذه الدكؿ في تحديدىا ليذه السف االلتزاـ بمراعاة مص كالخدمات ،العمؿ ،اإللزامي
في الفقرة الثانية  9767لسنة  فيما يتعمؽ بعمالة األطفاؿ فأف اتفاقية حقكؽ الطفؿ فمثبلن  ،الطفؿ الفضمى

أدنى اللتحاؽ الطفؿ بالعمؿ بما ال يتعارض مع ( تمـز الدكؿ األطراؼ بالقياـ بتحديد سف 10)مف المادة 

                                                 
 1966ديسمبر  16في  الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عتمدتوا،والسياسيةالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية  -1

 1976مارس  23كدخمت حيز النفاذ مف 
دليؿ بشأف حقوؽ اإلنساف خاص بالقضاة -حقوؽ اإلنساف في مجاؿ إقامة العدؿ رابطة المحاميف الدكلية :  - 2

لسنة  7مف قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ  1راجع المادة ،365،ص.2003نيكيكرؾ ،-والمدعييف العاميف والمحامييف
2004   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


 06 

لقانكف العمؿ الفمسطيني تـ تحديد السف األدنى لتشغيؿ األطفاؿ كىك  ،1الطفؿ الفضمىمحة مص ككفقا ن
، أما بالنسبة لمتعميـ اإللزامي فقد نصت اتفاقية حقكؽ الطفؿ عمى كجكب أف تقكـ الدكؿ 2عاـ ( 93)

إال أنيا لـ تقكـ بتحديد سنا ن معينا ن لمتعميـ اإللزامي كالصبلحية الممنكحة األطراؼ بجعؿ التعميـ إلزاميا ن 
نما جاءت مقيدة بمراعاة م الطفؿ الفضمى بحيث  ةحصملمدكؿ بتحديد سف التعميـ لـ تأتي عمى إطبلقيا كا 

كما يستكجب أال يتعارض سف التعميـ  ،الدكؿ األطفاؿ مف أم عمؿ قد يعيؽ تعميميـيجب أف تحمي 
( 94)كىذا مطبؽ فعبلن عمى أرض الكاقع فكفؽ قانكف التربية كالتعميـ رقـ .لزامي مع سف عمالة األطفاؿاإل

أعكاـ إم تنتيي مدة  (7)سنكات ( كتستمر 4)( فإف مرحمة التعميـ اإللزامي تبدأ مف سف 9742)لسنة 
  3 .السف األدنى لتشغيؿ األطفاؿكىك ن  التعميـ اإللزامي في سف الخامسة عشر

 
سف المساءلة الجزائية فكفقا لقانكف األحداث كقانكف الطفؿ الفمسطيني المعٌدؿ فإف السف ب فيما يتعمؽ ك 

، حيث يعتبر تحديد سف أدنى لممبلحقة الجزائية 4عاـ(  90)األدنى لممسؤكلية الجزائية كالمحاكمة ىك 
ألطفاؿ فقد أكصت قكاعد بكيف ممعايير الدكلية في محاكمة المؤشرا ن أساسيان عمى مدل مراعاة الدكلة 

أماـ القانكف ك  ال تككف ىذه السف  أفالنمكذجية بتحديد حد أدنى لمسف التي يصبح الطفؿ بمكجبيا مسؤكال ن
عمى نحك مفرط مف االنخفاض مع كجكب األخذ باالعتبار كقائع النضج العاطفي كالعقمي كالفكرم ىذا 

النيج خاصة كأف ، 5كالثقافة ا ن لعكامؿ مختمفة كالتاريخألف سف المسؤكلية يتفاكت تفاكتا ن كبيرا ن نظر 

                                                 
تعترؼ الدكؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ في حمايتو مف  -1:" 1989مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة  132نص المادة  - 1

 االستغبلؿ االقتصادم كمف أداء أم عمؿ يرجح أف يككف خطيرا أك أف يمثؿ إعاقة لتعميـ الطفؿ، أك أف يككف ضارا
 .بصحة الطفؿ أك بنمكه البدني، أك العقمي، أك الركحي، أك المعنكم، أك االجتماعي

تتخذ الدكؿ األطراؼ التدابير التشريعية كاإلدارية كاالجتماعية كالتربكية التي تكفؿ تنفيذ ىذه المادة. كليذا الغرض،  -2
تحديد عمر ادني  -راؼ بكجو خاص بما يمي:أكمع مراعاة أحكاـ الصككؾ الدكلية األخرل ذات الصمة، تقـك الدكؿ األط

فرض عقكبات أك جزاءات  -ج ،كضع نظاـ مناسب لساعات العمؿ كظركفو -ب ،أك أعمار دنيا لبللتحاؼ بالعمؿ
 " .أخرل مناسبة لضماف بغية إنفاذ ىذه المادة بفعالية

  2000لسنة  7مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  93راجع المادة   - 2
 1964لسنة  16مف قانكف التربية كالتعميـ رقـ   10المادة راجع   - 3

الجياز المركزم لئلحصاء  ،بشأف حماية األحداث 2016لسنة  4مف قرار بقانكف رقـ  5راجع المادة   - 4
  19الفمسطيني،مرجع سابؽ،ص.

مادىا مؤتمر األمـ المتحدة قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف األحداث )قكاعد بكيف ( أكصى باعت -5
، كاعتمدتيا الجمعية 1985أيمكؿ عاـ  6آب إلى  26السابع لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف المعقكد في ميبلنك مف 

حيث نصت القاعدة الرابعة منيا كالمتعمقة بسف  1985تشريف الثاني عاـ  29المؤرخ في  40/22العامة بقرارىا 
في النظـ القانكنية التي تسمـ بمفيـك تحديد مف لممسؤكلية الجنائية لؤلحداث ال يحدد ىذا  المسؤكلية الجزائية بأنو: "

 .السف عمى نحك مفرط االنخفاض, كتؤخذ في االعتبار حقائؽ النضكج العاطفي كالعقمي كالفكرم"
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األطفاؿ يستدعي النظر فيما إذا كاف الطفؿ قادرا ن عمى تحمؿ التبعات المعنكية كالنفسية  الحديث لعدالة
ذا حدد سف المسؤكلية ،لممسؤكلية الجزائية أك إذا لـ يتـ تحديد سف الجزائية عند مستكل منخفض جدا  كا 

  .1ة الجزائية فإف فكرة المسؤكلية تصبح ببل معنىأدنى لممبلحق
 

كلعؿ مف األسمـ أف يتـ العمؿ كبذؿ الجيد لبلتفاؽ عمى حد أدنى معقكؿ لمسف يمكف تطبيقو دكليا، 
ألنو كنتيجة لترؾ أمر تحديد السف الدنيا في  ،كضمانة أكبر لؤلطفاؿ في تطبيؽ معايير محاكمتيـ العادلة

البياف أف القكاعد النمكذجية قد فقدت جزء مف أىميتيا خاصة أنيا في بعض  يد الحككمات فإنو غني عف
الحاالت قد ال تراعي الحككمات في تحديدىا لمسف ظركؼ الطفؿ كاحتياجاتو بؿ تستخدـ سنو لحرماف 
الطفؿ مف بعض حقكقو األساسية المتعمقة بالسف الدنيا خاصة ذات الصمة باالستقبلؿ الذاتي كالحماية 

حصكؿ الطفؿ عمى االستشارة القانكنية كالطبية ال يتـ دكف مكافقة  ففي بعض القكانيف مثبلن  ،ةكالمشكر 
كذلؾ األمر بالنسبة لتقديـ الشكاكم الجزائية كليذا ال يككف مف مصمحتو الفضمى تحديد سف دنيا  ،األىؿ

 .2لمثؿ ىذه األغراض
 

أماـ الشرطة أك أماـ المحاكـ مف قبؿ الطفؿ  كيدفع اشتراط إذف الكالديف مف اجؿ تقديـ الشككل الجزائية
لمقانكف مف تحصيؿ حقكقو كحماية نفسو في حاؿ  في حاؿ االعتداء عميو لمتساؤؿ ىؿ يحـر الطفؿ كفقان 

 بما يخالؼ بشكؿ كاضح كصريح مصمحة الطفؿ الفضمى ؟!  ،كاف المعتدم عميو ىك احد كالديو
 

و أنإجابة كافية ليذه الجزئية فصحيح ب 0229لسنة  1ـ جاء قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رق
اشترط لقبكؿ الشككل ممف لـ يبمغ الخامسة عشرة مف عمره أك مصابان بعاىة في عقمو أف تقدـ ىذه 

نو أضاؼ بأنو في حالة تعارض مصمحة الحدث المشتكي أ، إال الشككل مف كليو أك كصيو أك القيـ عميو
يـ عميو أك لـ يكف لو باألصؿ مف يمثمو أماـ القانكف فإف النيابة العامة مع مصمحة كليو أك كصيو أك الق

كما نص القرار بقانكف  3،إلى قاعدة أف النيابة العامة ىي كلي مف ال كلي لو ىي مف تقكـ بتمثيمو استنادان 

                                                 
كمركز عماف ، المنظمة الدكلية لئلصبلح الجنائي التجربة العالمية في مجاؿ عدالة األحداثمؤلؼ جماعي:  -1

 .347.، ص2007لدراسات حقكؽ اإلنساف، األردف
مؤسسة إنقاذ الطفؿ  ،دليؿ المدرب حوؿ حقوؽ الطفؿ الفمسطيني بيف الواقع والقانوفعبير حشايكة كآخركف:   - 2

  .27ص. ،2013راـ اهلل / فمسطيف ،كبالشراكة مع الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف
إذا كاف المجني عميو في األحكاؿ المشار  -1 5المادة  2001لسنة  3الفمسطيني رقـ قانوف اإلجراءات الجزائية  -3

مف ىذا القانكف لـ يبمغ خمس عشرة سنة كاممة أك كاف مصابا ن بعاىة في عقمو تقدـ الشككل مف كليو  5إلييا في المادة 
أك لـ يكف لو مف يمثمو تقكف  إذا تعارضت مصمحة المجني عميو مع مصمحة مف يمثمو -2أك كصيو أك القيـ عميو 
 النيابة العامة مقامو.  
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بشأف حماية األحداث بأف األصؿ عدـ جكاز استجكاب الحدث إال بحضكر مرشد  0294لسنة  (2)رقـ 
إال انو يجكز استثناء ن بناء عمى مصمحة الطفؿ أك إذا اقتضت  ،ية الطفكلة كمتكلي أمره كمحاميوحما

 .1ظركؼ الدعكل  إجراء التحقيؽ دكف حضكر كلي أمره
 

سناد ميمة تمثيؿ الطفؿ  كيجدر القكؿ أف معالجة قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ليذه الجزئية كا 
 كد كتطبيؽ فعمي كناجح لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى.لمنيابة العامة ىك أمر محم

كفيما يتعمؽ بحساب سف الحدث فإنو يتـ حسابو بالتقكيـ الميبلدم كىك التقكيـ المعمكؿ بو في  
بشأف حماية األحداث لـ يحدد  0294( لسنة 2)عمى الرغـ مف أف القرار بقانكف رقـ  ،التشريعات العربية

حدد سف الحدث بالتقكيـ الميبلدم فبالتالي يتـ حساب سنو كفقا ن لمتقكيـ كيفية حساب سف الحدث إال انو 
لمصمحتو الفضمى كذلؾ  كقد جاء القكؿ باألخذ بالتقكيـ الميبلدم ألنو أصمح لممتيـ أم تطبيقان  ،الميبلدم

سنة سنة الميبلدية عمى المف خبلؿ إطالة فترة عدـ المسؤكلية كفترة الحداثة بصكرة عامة بقدر زيادة ال
كىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية بأنو ما داـ قانكف العقكبات لـ ينص عمى التقكيـ ،2اليجرية

 .3الذم يجب حساب سف المتيـ بمكجبو فإنو يجب األخذ بما فيو مصمحة المتيـ كىك التقكيـ الميبلدم
 

عمى جميع األطفاؿ بما  مصمحة الطفؿ الفضمىكينبغي اإلشارة أخيرا فيما يتعمؽ بالنطاؽ الشخصي لمبدأ 
أم الذيف يدعى أنيـ انتيككا القانكف أك الذيف يتيمكف بذلؾ أك ثبت )ألطفاؿ المخالفيف لمقانكف فييـ 

إلى األطفاؿ الذيف ( إضافة  -المجني عمييـ كالشيكد -عمييـ ذلؾ كاألطفاؿ الذيف يحتككف بالقانكف
 4.كاألطفاؿ المعرضيف لمخطر ) الميدديف بالخطر ( كالدييـ المخالفيف لمقانكف ةيتأثركف بحال

 
 
 
 

                                                 
بشأف حماية األحداث "  ال يجرم استجكاب الحدث اال بحضكر  2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  19المادة  - 1

كيجكز إجراء التحقيؽ دكف حضكر متكلي أمره إذا اقتضت مصمحة الطفؿ  ،مرشد حماية الطفكلة كمتكلي أمره كمحامية
 لفضمى أك ظركؼ الدعكل ذلؾ " ا

 ،2005القاىرة  ،دار العدالة ،الطبعة الثانية ،المعاممة الجنائية لجرائـ األحداثاحمد الميدم ك أشرؼ الشافعي:  - 2
 76ص. ،1992مصؿ ،مكتبة دار الثقافة ،1ط  ،قانوف األحداث الجانحيفحسف الجكخدار : ;7ص.

كالمنشكر عمى مكقع البكابة القانكنية لمحكمة  1985لسنة  35317رقـ قرار محكمة النقض المصرية في الطعف  - 3
  .النقض

  27/2/2017محمد ثامر، مرجع سابؽ، آخر مكعد لمزيارة   - 4
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  :المطمب الثاني: النطاؽ الموضوعي لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى

االعتبار األكؿ كأف تعمؿ عمى إنفاذ ىذا  صمحتولة أف تحتـر حؽ الطفؿ في إيبلء ميجب عمى كؿ دك 
مف التزاماتيا عمى عا كأخيران  الحؽ  حيث تقع مسؤكلية تنفيذ ىذا المبدأ أكالن  تؽ الدكلة كذلؾ انطبلقا ن

ة لمنظر في كيجب عمى كؿ دكلة اعتماد اإلجراءات المناسب ،القانكنية الدكلية في مجاؿ حماية الطفؿ
يقتضي إشراؾ جميع  مصمحة الطفؿ الفضمىالتطبيؽ الكامؿ لمبدأ حيث أف  مصمحة الطفؿ الفضمى

ينبغي ضماف ىذا المبدأ  كما ،الجيات المعنية لضماف السبلمة البدنية كالنفسية كالركحية الشاممة لمطفؿ
 طفاؿ أك تؤثر عمييـ بصكرة مباشرةفي جميع القرارات كاإلجراءات كاالقتراحات كالخدمات التي تتعمؽ باأل

في جميع "( عمى اآلتي9767)حقكؽ الطفؿ لسنة مف اتفاقية  (1/9) حيث تنص المادة غير مباشرة أك
اإلجراءات التي تتعمؽ باألطفاؿ سكاء قامت بيا مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أـ الخاصة أك 

 .1الطفؿ الفضمى " ةحملمص أكالن  المحاكـ أك السمطات اإلدارية أك الييئات التشريعية يكلى اعتباران 
مصمحة الطفؿ فريقي بشأف حقكؽ كرفاه الطفؿ عمى " أف تككف مف الميثاؽ اإل( 2/9 )كنصت المادة

.ذات اعتبار أكلي في كافة اإلجراءات المتعمقة بالطفؿ التي يتخذىا أم شخص أك أم سمطة " الفضمى
2 

كالييئات عاية االجتماعية العامة كالخاصة يجب أف يشمؿ ىذا المبدأ السمطات اإلدارية كمؤسسات الر 
عمى  أك(الفرع األكؿ)عمى المستكل التشريعي تكيات سكاءأم عمى مختمؼ المسالتشريعية كالمحاكـ 

 .الفرع الثالث ( )الفرع الثاني ( أك عمى المستكل القضائي  )المستكل اإلدارم
 

  :الفرع األوؿ: مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى في الميداف التشريعي

عمى االتفاقية الدكلية  9/2/0292بتاريخ )دكلة فمسطيف حاليان( صادقت منظمة التحرير الفمسطينية 
لحقكؽ الطفؿ كتمت المكافقة عمى ذلؾ مف قبؿ األمـ المتحدة عمى أف تدخؿ ىذه المصادقة حيز التنفيذ 

، مما يعني أنيا تقر بااللتزامات التي تفرضيا االتفاقية عمى الدكؿ التي صادقت عمييا 0/3/0292في 
كافة التدابير التشريعية التي تضمف احتراـ الحقكؽ المقرة في  كيقع عمى عاتقيا كبشكؿ إلزامي اتخاذ

داخؿ كالية كؿ دكلة مف  االتفاقية كضمانيا لكافة األطفاؿ، كذلؾ ألف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ممزمة قانكنان 
الدكؿ التي صادقت عمييا، مع تفاكت الطرؽ التي تدخؿ فييا كؿ دكلة القانكف الدكلي في تشريعاتيا 

أم يجدر بالدكلة المكقعة عمى االتفاقية كلضماف احتراـ كتنفيذ أحكاميا أف  ،لقانكنية المحميةكأنظمتيا ا
تحتـر الحقكؽ المقرة في االتفاقية كتضمنيا لكؿ طفؿ يخضع لكاليتيا دكف أم تمييز كبغض النظر عف 

يتو كعمى رأس جميع التدابير البلزمة كالمناسبة لحماية الطفؿ كتحقيؽ رفاىأم أسباب تفرقة متخذة ن 

                                                 
 1989اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ  3المادة  ; 25ص. ،مرجع سابؽ ،مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف - 1
 رفاه الطفؿ  الميثاؽ اإلفريقي بشأف حقكؽ ك   - 2
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التزاماتيا يقع التزاميا باتخاذ كافة التدابير التشريعية أم سف القكانيف الكاجبة لضماف تنفيذ اتفاقية حقكؽ 
  .1الطفؿ

 
في مختمؼ  الطفؿ الفضمى " الذم جاء مجسدا ن  كما ييـ بشكؿ خاص مف ىذه الحقكؽ " احتراـ مصمحة

ير مباشر باألطفاؿ حتى أف بعضيا تـ تشريعيا بتاريخ القكانيف الكطنية التي ترتبط بشكؿ مباشر أك غ
مما يعني أف ىناؾ التزاـ ، مف قبؿ منظمة التحرير الفمسطينيةمسبؽ لممصادقة عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ 

بذلؾ  طفؿ حتى كلك لـ تكف ممزمة قانكنان أخبلقي كمعنكم يقع عمى عاتؽ الدكلة كالمشرع باحتراـ حقكؽ ال
 إلييالو إذ أشار  عامةن  قانكنيةن  اتفاقية حقكؽ الطفؿ مرجعيةن  مشرع الفمسطيني جعؿ ال أفكما يؤكد ىذا 

ككاف كضعو سابقا ن لممصادقة عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ  0222لسنة  5في ديباجة قانكف الطفؿ رقـ 
نية دؿٌ  عمى شيء فإنما يدؿ عمى الرغبة الجدية لدل السمطة الفمسطي إفكعند تحميؿ ىذا المكقؼ فإنو 

كفقا لممكاثيؽ الدكلية كبيذا تككف فمسطيف قد كرست مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى  اإلنسافباحتراـ حقكؽ 
ىناؾ ضعؼ كنقص في تكريس ىذا المبدأ في القكانيف  أف إالالفقرة األكلى ( )في تشريعاتيا الكطنية 

  .2الفقرة الثانية()الشرعية 
 

 : الفضمى في التشريعات الوطنيةالفقرة األولى: تكريس مبدأ مصمحة الطفؿ 
اء اتجاه األطفاؿ خاضت فمسطيف الكثير مف التجارب في سبيؿ الرقي بحقكؽ الطفؿ كرفع مستكل األد

عمى رأس قائمة األكلكيات كعممت عمى سف كتعديؿ القكانيف بما يتناسب مع  محتيـبيدؼ جعؿ مص
ككنو المبدأ األساس الذم البد أف تنطمؽ  مصمحة الطفؿ الفضمىحماية الطفكلة كبما يتفؽ مع مبدأ 

كبدايةن جاء النص عمى ضركرة احتراـ حقكؽ الطفؿ الفمسطيني  ،الدكلة منو لكفالة الطفكلة بصكرة عامة
منو كالتي  (22)المادة كعمى كجو الخصكص في  الباب الثاني مف القانوف األساسي الفمسطينيفي 

الحماية كالرعاية  -9في  كاجب كطني، كلؤلطفاؿ الحؽ رعاية األمكمة كالطفكلةنصت عمى ما يمي "
ـ أك أف ال يستغمكا ألم غرض كاف كال يسمح ليـ بالقياـ بأم عمؿ يمحؽ ضررا بسبلمتي -0 الشاممة

ـ القانكف تعريض األطفاؿ يحرٌ  -2مف اإليذاء كالػمعاممة القاسية الحماية-1  بصحتيـ أك بتعميميـ
أف يفصمكا إذا حكـ عمييـ بعقكبة سالبة لمحرية عف البالغيف  -3 بؿ ذكييـالػمعاممة القاسية مف قلمضرب ك 

 .3كأف يعاممكا بطريقة تستيدؼ إصبلحيـ كتتناسب مع أعماره"
                                                 

الجمعية  ،استخداـ االتفاقيات الدولية أماـ القضاء الوطني في قضايا األحداث محمد خميؿ، عصاـ عبد العزيز:  - 1
مركز تطكير المؤسسات األىمية  ; 44ص. ،2008الجيزة-مصر ،المصرية لمساعدة األحداث كحقكؽ اإلنساف

 .8ص.  2015راـ اهلل، –، فمسطيف لطفؿالدليؿ اإلرشادي الخاص باتفاقية حقوؽ االفمسطينية:
  .2006، معيد الحقكؽ، بير زيت :حقوؽ الطفؿ الفمسطيني وحمايتو بيف النظرية والتطبيؽعاصـ خميؿ كآخركف - 2
 . 2003بتعديؿ بعض أحكاـ القانكف األساسي المعٌدؿ لسنة  2005القانكف األساسي الفمسطيني لسنة  - 3
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فقد أكجز كشمؿ حقكؽ  ،كيعتبر ىذا النص القانكني األساس العاـ لحماية كرعاية حقكؽ كحريات األطفاؿ
ار العاـ لحماية الطفؿ كرعايتو في شتى مناحي الحياة بحيث الطفؿ األساسية فجاء في الفقرة األكلى اإلط

أما الفقرة الثانية فقد خصصيا لحماية األطفاؿ في  ،جاء بعبارات كاسعة كشاممة غير محددة النطاؽ
كقد ركز في الفقرة الثالثة كالرابعة عمى حماية الطفؿ مف كافة أشكاؿ العنؼ أك اإليذاء أك  ،مجاؿ العمالة

كأخيران كفي فقرتو الخامسة نص عمى ضركرة تطبيؽ مبدأ التفريد  ،المعاممة القاسية أيان مف ضركب
 ،فيما يتعمؽ بالعقكبات الجزائية المفركضة عمى األطفاؿ كذلؾ مف خبلؿ إجراءات خاصة بيـ 1العقابي
 ،عف أماكف احتجاز الراشديف يجب فصؿ األحداث الجانحيف في أماكف مخصصة ليـ بعيدان  فمثبلن 

كقد أظير النص اىتمامان كبيرا ن في مجاؿ  ،كتطبيؽ مبدأ العدالة اإلصبلحية كليس مبدأ العدالة العقابية
حماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو بشكؿ عاـ كضركرة رعاية كاحتراـ حقكؽ الطفؿ بشكؿ خاص ىذا عبلكة 

األساس الدستكرم الذم كاضعا ن ليذا المبدأ  ،عمى أنو كاف أفضؿ تجسيدان لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى
االعتبار األكؿ، مما  محتواستند عميو المشرع العادم في احترامو لحقكؽ الطفؿ الفمسطيني كايبلء مص

 .2انعكس بشكؿ أك بآخر عمى باقي القكانيف الكطنية المتعمقة بحقكؽ األطفاؿ كحمايتيـ
 

ف كاف  الضامنة لحقكؽ اإلنساف إال أف  نص عمى أىـ المبادئ  قدالقانكف األساسي كيجدر القكؿ بأنو كا 
ىذه المبادئ تبقى قميمة ما لـ تدعـ بنصكص قانكنية متخصصة أكثر قدرة عمى استيعاب النصكص 

زالة الغمكض الذم غالبا ما يكتنؼ النصكص الدستكرية كعمى خبلؼ القانكف األساسي الذم  ،كشرحيا كا 
لقكانيف في حديثيا كتناكليا لمكضكع في نصو عمى حقكؽ الطفؿ في المقابؿ أسيبت ا جاء مقتضبان 
 .كما أنيا تضمنت كاحترمت مبدأ  مصمحة الطفؿ الفضمى ضمف نصكصيا ،في مجالو الطفكلة كبلن 

                                                 

مبدأ تفريد العقكبة: يقصد بو جعؿ العقكبة مبلئمة لظركؼ المجـر الشخصية كالمتمثمة في تككينو النفسي  1 - 
كالجسمي كاالجتماعي ككذلؾ ظركفو كحالتو قبؿ كأثناء كبعد ارتكاب الجريمة، كطريقة ارتكابو لمجريمة كالكسائؿ 

بالنسبة لممجني عميو أك لممجتمع، كذلؾ بتضافر جيكد  المستعممة في ارتكابيا كاألضرار المترتبة عمى ارتكاب الجريمة
سمطات الدكلة المعنية حيث يقع عمى عاتؽ السمطة التشريعية تحديد عقكبة لكؿ جريمة كفقا ن لمظركؼ المحيطة كىذا ما 

العقكبة  يعرؼ بمبدأ التفريد التشريعي، أما فيما يخص السمطة القضائية فتمنح نظما ن متعددة تستطيع بمقتضاىا تحديد
المناسبة حيث يتمتع القاضي بسمطة تقديرية كاسعة في تقديره لمعقكبة كفقا لشخصية المجـر كبحسب خطكرة الجريمة 
كضمف الحدكد التي يضعيا المشرع كالتدرج الكمي لمعقكبة بيف حديف أعمى كادني، كالتمييز النكعي بيف عقكبتيف أك 

اما بخصكص التفريد التنفيذم لمعقكبة فيتاح فيو لمسمطة  ،القضائي لمعقكبةأكثر أك الجمع بينيما كىذا يعرؼ بالتفريد 
التنفيذية عند تنفيذىا لمحكـ الصادر بالعقكبة أف تعدؿ مف طبيعة العقكبة أك مف مدتيا أك مف طريقة تنفيذىا حسب 

، الطبعة عقوبات العراقياألحكاـ العامة في قانوف ال:أكـر نشأت شخصية المجـر كمدل استجابتو لمتأىيؿ كاإلصبلح. 
مذكرة مكممة مف مبدأ تفريد العقوبة وتطبيقاتيا في القانوف الجزائري،.، ىند بكرناف: 151، ص.1967الثانية، 

 .6، ص.2016، جامعة محمد خضير، بسكرة-تخصص قانكف جنائي –متطمبات نيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ 
 .2006، معيد الحقكؽ، بير زيت وحمايتو بيف النظرية والتطبيؽ:حقوؽ الطفؿ الفمسطيني عاصـ خميؿ كآخركف  2 -
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لسنة ( 5)قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ  كيترأس قائمة القكانيف الكطنية في مجاؿ حماية حقكؽ الطفؿ 
التفاقية حقكؽ  مباشران  يمكف اعتباره انعكاسان حيث  0290( لسنة 97)المعدؿ بقرار بقانكف رقـ  0222
 كما أنو ،تماعي كالقانكني لمطفؿ الفمسطينيالقانكف النمكذجي الذم يرتقي بالكضع االجكىك الطفؿ 

القانكف الخاص األكؿ الذم أفرد لحماية الطفؿ في فمسطيف كنظـ حقكقو كحرياتو العامة كحدد كاجبات 
كبشكؿ كبير مع ما جاء في اء نصكصو نجد أف المشرع قد تأثر كباستقر  ،المجتمع كاألسرة اتجاىو

نو تماشى إلى أمف ناحية المضمكف حيث  أكاتفاقية حقكؽ الطفؿ سكاء مف ناحية صياغة النصكص 
ف كعمى الرغـ م ،9767حد كبير في تنظيمو لحقكؽ الطفؿ مع ما أخذت بو اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة 

نتيجة  نو اتخذ عميو بعض المآخذ التي يمكف اعتبارىا خمبل ن تشريعيان أاعتباره القانكف النمكذجي إال 
صيغ الكاردة فيو الفبعض  ،في مف خبلؿ نصكص قانكنية إنشائيةلتبني أحكاـ االتفاقية بشكؿ شبو حر 

 .1ىي صيغان اتفاقية أم تصمح التفاقية دكلية أكثر مف صبلحيتيا لقانكف محمي
إلى االرتقاء بالطفكلة في فمسطيف كذلؾ باتخاذه مصمحة الطفؿ  دؼ قانكف الطفؿ الفمسطينيكيي

مراعاة مصمحة الطفؿ عند اتخاذ أم  إلىالفضمى في جميع اإلجراءات التي تتخذ بشأنو بؿ تعدل ذلؾ 
حيث جاء في المادة ، عمى الطفؿ كعمى مصمحتو بالذات و لما لذلؾ مف اثرإجراء بحؽ أيان مف كالدي

مصمحة الطفؿ الفضمى في جميع اإلجراءات التي  يجب األخذ في االعتبارنو "( الفقرة األكلى بأ2)
تتخذ بشأنو سكاء قامت بيا الييئات التشريعية أك المحاكـ أك السمطات اإلدارية أك مؤسسات الرعاية 
، االجتماعية العامة أك الخاصة "، كيتضح أف ىذا النص جاء متبلئمان مع ركح اتفاقية حقكؽ الطفؿ

كاء كانت حقكؽ نو جاء شامبلن تقريبا لكافة الحقكؽ التي يجب أف تمنح ألم طفؿ سأعف  ىذا عدا
كفي الكقت الذم ال يعطى فيو الطفؿ ( انو 09)كما جاء في نص المادة  صحية أك ثقافية أك تعميمية،

 أف يكفؿ لو بالمقابؿ القانكف فإف ،الحؽ في تقرير مع أم مف كالديو يفضؿ البقاء في حاؿ االنفصاؿ
  .2األكقاتيحتفظ بالتكاصؿ مع كبل الكالديف كفي جميع 

 
كضركرة  المتعمقة بالتعامؿ مع الطفؿ العامة اعدبعض المبادئ كالقك  قانكف الطفؿ الفمسطيني كاحتكل

ف منحو ىذه الحقكؽ يصب في يصح القكؿ بأك  ،ـ التمييز كتكفير بيئة مناسبة لوتكعيتو كحقو في عد
 . و الفضمىتحمتحقيؽ مص إلىمصب كاحد كييدؼ بشكؿ أساسي 

 
                                                 

، حقوؽ الطفؿ في االتفاقيات الدولية ومدى انطباقيا في التشريعات الفمسطينيةاحمد عمر المغربي:  -  1
http://blastak.blogspot.com/ ،2013 16/1/2017،  آخر زيارة    

"   2012( لسنة 19المعدؿ بقرار بقانكف رقـ ) 2004( لسنة 7رقـ )مف قانكف الطفؿ الفمسطيني  21نص المادة   -2 
مع مراعاة مصمحة الطفؿ الفضمى لمطفؿ المنفصؿ عف كالديو اك عف احدىما الحؽ في االحتفاظ بعبلقات شخصية 

 كاتصاالت مباشرة مع كبل كالديو كبصكرة منتظمة 

http://blastak.blogspot.com/
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ف تعديؿ قانكف الطفؿ الفمسطيني أبش 0290( لسنة 97)قرار بقانكف رقـ البناء عمى كجدير بالذكر أنو ك 
اتفاقية حقكؽ الطفؿ ليرسي  تـ تعديؿ بعض نصكص المكاد لتصبح منسجمة كبشكؿ كبير مع ركح

فمثبل تـ رفع سف المساءلة الجزائية  كبر المبادئ التي تسيـ في تحقيؽ مصمحة الطفؿ الفضمىأ بشكؿ
 0290لسنة  97عاـ( كفقا لمقرار بقانكف رقـ 90) إلىسنكات( كفقان لقانكف الطفؿ الفمسطيني  7)مف 

  .1كلعؿ ىذا مف المسائؿ الجكىرية التي شمميا التعديؿ الطفؿ الفمسطينيبشأف تعديؿ قانكف 
 

قانكف العمؿ  كال يقتصر االىتماـ بمصمحة الطفؿ عمى قانكف الطفؿ بشكؿ خاص، فكذلؾ جاء 
ظـ حيث ن ،الطفؿ الفضمى محةمع حماية كمراعاة مص كمتكافقان  تكائمان م 0222لسنة  5الفمسطيني رقـ 

مع مصيمكاد بشأف عمؿ األطفاؿ بشكؿ  كقالبا ن فمثبل بالنسبة لسف  ،الطفؿ الفضمى محةنسجـ قمبا ن
كىذه ،2"فاؿ قبؿ بمكغيـ سف الخامسة عشر( عمى انو " يحظر تشغيؿ األط71)العمؿ نصت المادة 

الجزئية لكحدىا جاءت متماشية كبشكؿ كبير مع االتفاقيات الدكلية حيث تـ تحديد سف أدنى لبللتحاؽ 
 -:راعي الضمانات التاليةكفي حاؿ تشغيؿ مف تجاكز منيـ ىذه السف يجب أف ت ،الطفؿ في عمؿ ما

إجراء الكشؼ الطبي عمى األحداث قبؿ التحاقيـ بالعمؿ، لمتأكد مف مبلءمتيـ الصحية لو، عمى أف 
أك الضارة  ،يعاد الكشؼ كؿ ستة أشير، كما انو ال يجكز تشغيؿ األحداث في الصناعات الخطرة

( لسنة 9)مكجب القرار رقـ بالصحة التي يحددىا الكزير كقد تـ تحديدىا مف قبؿ كزير العمؿ ب
الدينية أك أياـ العطؿ الرسمية.  أككال يجكز تشغيميـ في األعماؿ الميمية أك األعياد الرسمية  0222،3

كال يجكز تشغيميـ ساعات عمؿ إضافية أك تشغيميـ في األماكف النائية أك البعيدة عف العمراف، ىذا 
لؤلحداث بما ال يقؿ عف ساعة عمؿ كاحدة باإلضافة إلى  كجكب تخفيض ساعات العمؿ اليكمي 

كيجب أف تككف اإلجازة السنكية لؤلحداث  ،كأال يعمؿ  األحداث أكثر مف أربع ساعات متكاصمة ،يكميا
 .4ثبلثة أسابيع كال يجكز تأجيميا ألم سبب كاف

                                                 
/ دراسة تحميمية مقارنة، رسالة  - المفيـو الحديث لمعدالة الجنائية –العدالة اإلصالحية المساعيد:  أماني  - 1

 . 57، ص.2014جامعة بير زيت  ،ماجستير
  2000لسنة  7قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  - 2
باألعماؿ كالصناعات الخطرة أك الضارة بالصحة التي ال يجكز تشغيؿ  2004( لسنة 1قرار كزير العمؿ رقـ ) -3

 األحداث فييا 
 –، الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف، راـ اهلل -الحؽ في الحماية  –حقوؽ الطفؿ معف ادعيس كاخركف:  -4

" يجب إجراء الكشؼ الطبي  94نص لمادة   2000لسنة  7قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  ; 37، ص.2006فمسطيف
 95عمى األحداث قبؿ التحاقيـ بالعمؿ لمتأكد مف مبلءمتيـ الصحية لو عمى أف يعاد الكشؼ كؿ ستة أشير "، المادة 

األعماؿ الميمية  -2ا الكزير الصناعات الخطرة كالضارة التي يحددى -1حيث جاء انو " ال يجكز تشغيؿ األحداث في 
األماكف  -4ساعات عمؿ إضافية عمى أساس كحدة اإلنتاج  -3أك األعياد الرسمية اك الدينية أك أياـ العطؿ الرسمية 

فض ساعات العمؿ اليكمي لؤلحداث بما ال يقؿ عف ساعة عمؿ كاحدة تخ 96المادة  ،النائية أك البعيدة عف العمراف"
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المدني يخمك القانكف كلـ يتـ إغفاؿ مصمحة الطفؿ الفضمى في القانكف المدني أيضا حيث انو لـ 
رغـ انو مضى عمى سريانيا  1السارم في األراضي الفمسطينية كالمتمثؿ لدينا " بمجمة األحكاـ العدلية "

الصغير( )عاـ مف حفظو كحمايتو لمصالح كحقكؽ األطفاؿ أك باألحرل كفقان لمصطمحاتيا  923قرابة 
أىمية األداء( لمباشرة ) 3ميةىذا عدا عف اشتراطو األى 2بداية مف بطبلف ىبة الصغير، كبطبلف إقراره 

فيناؾ ، 4القانكف كىي تختمؼ مف تصرؼ إلى آخرفي قانكنية عمى الكجو الذم يعتد بو التصرفات ال
تصرفات نافعة نفعان محضا كتقع صحيحة أيان كاف سف المتصرؼ بيا كال تحتاج إلى إذف كليو كقبكؿ 

ألنيا لمصمحة المتصرؼ في جميع األحكاؿ اؾ تصرفات دائرة بيف النفع كالضرر قد كىن ،اليبة مثبل ن
يتحقؽ فييا الربح كقد تتحقؽ فييا الخسارة كىذه التصرفات في حاؿ صدرت مف الصغير فإنيا مكقكفة 
ف لـ تجز بطمت  عمى إجازة الكلي أك الكصي أك الصغير عند بمكغو سف الرشد فإف أجيزت نفذت كا 

التصرفات فيي التصرفات الضارة ضرران محضان اإليجار أما النكع األخير مف /كتصرفات البيع أك 
كالنزكؿ عف الديف كالتبرع كىذه التصرفات في حاؿ صدرت مف الصغير فإنيا تصرفات باطمة كال 

كلحفظ مصالح 5عمى أمكالو مف الضياع كاالستغبلؿأثر كذلؾ لمصمحة الصغير كحفاظا ن ترتب أم 
حيث أف سمطة  ،ألب عمى ماؿ كلده القاصركعبلكة عمى كؿ ما ذكر تـ كضع حدكد لكالية االصغير 

                                                                                                                                                    

العمؿ اليكمي فترة أك أكثر لمراحة ال تقؿ في مجمميا عف ساعة بحيث ال يعمؿ الحدث أكثر مف تتخمؿ ساعات  ،يكميان 
عمى 98المادة  .ككف اإلجازة السنكية لؤلحداث ثبلثة أسابيع سنكيان كال يجكز تأجيميات 97المادة  ،أربع ساعات متكاصمة

 .كينظـ صاحب العمؿ سجبلن بكؿ ما يتعمؽ بيـ تعمؽ في أماكف العمؿ األحكاـ الخاصة بتشغيؿ األحداث،المنشأة أف 
 . ىػ 1293مجمة األحكاـ العدلية لسنة  - 1

مف مجمة األحكاـ العدلية بأنو " يشترط أف يككف  المقر بالغا ن عاقبل كال يصح إقرار   1573تنص المادة    - 2
 .."  .الصغير كالصغيرة المجنكف كالمجنكنة

ألف تثبت لو الحقكؽ كتثبت عميو الكاجبات األىمية اصطبلحا ن " صفة   - 3 يقدرىا الشارع في الشخص تجعمو صالحا ن
  كتصح منو التصرفات

مجمة األحكاـ العدلية : يعتبر تصرؼ الصغير الممٌيز إذا كاف في حقو نفعا محض ككاف لـ يأذف بو  967المادة  - 4
ف أذنو بذلؾ كليو كأجازه كأف ييب الكلي كلـ يجزه اليدية كاليبة كال يعتبر تصرفو الذم ىك في حق و ضرر محض كا 

ككليو مخير في إعطاء  ،آلخر شيئان أما العقكد الدائرة بيف النفع كالضرر في األصؿ فتنعقد مكقكفة عمى إجازة كليو
ال فبل مثبل إذا باع الصغير المميز ماال ببل إذف يككف ن ،اإلجازة كعدميا فاذ فإف رآىا مفيدة في حؽ الصغير أجازىا كا 

ف كاف قد باعو بأزيد مف ثمف ألف عقد البيع مف العقكد المترددة بيف النفع كالضرر  ذلؾ البيع مكقكفا عمى إجازة كليو كا 
 ".في األصؿ

دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة السابعة،  ،-مصادر االلتزاـ –النظرية العامة لاللتزامات أمجد محمد منصكر:  - 5
 .103.، ص2015األردف –عماف 
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األب عمى ماؿ كلده القاصر ليس مطمقة بؿ مقيدة بالمصمحة كلمقاضي أف ينقض أم تصرؼ إذا ثبت 
 .1 لديو أنو في غير مصمحة القاصر

كيصح القكؿ أف مصمحة الطفؿ مثمما تككف في إسناد كاليتو لمف ىك أىؿ عمى حمايتو كحماية أمكالو 
الكقت تككف في إسقاطيا عمف كاف عاجزان عف تحمؿ أعبائيا أك أساء استعماليا بشكؿ فإنيا في ذات 

قد يحمؽ ضررا ن بالطفؿ نتيجة عجزه أك إىمالو أك سكء تصرفو، حيث يجب عمى الجية المختصة كاف 
 تتدخؿ فكرا ن كترفع يديو عف كالية القاصر حماية لو كلمصمحتو. 

بشأف حماية األحداث (  0294( لسنة 2)القرار بقانكف رقـ  )ديد الج 2ز قانكف األحداثككذلؾ قد تمي 
بأنو القانكف األكثر مراعاة لمصمحة الطفؿ الفضمى حيث جعؿ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى معيارا ن 

الفضمى حيث عالج ىذه  محةبكامؿ بنيتو عمى مبدأ مص ، ال بؿ أنو يقكـتشريعيان ناظما ن لكافة أحكامو
في مجاؿ عدالة األطفاؿ يسعى إلى  المبدأ في كؿ مادة مف مكاده، خاصة كاف االتجاه السائد حديثان 

نما بصفتو ضحية لمجمكعة مف  حماية الطفؿ مف االنحراؼ كال يتـ التعامؿ معو بصفتو متيـ كا 
كليذا تـ  ،دفعتو الرتكاب الجريمةالظركؼ كالعكامؿ المختمفة الداخمية منيا كالخارجية التي تضافرت ك 

صبلحو كىذا النيج الجديد  ،استبداؿ العقكبات بتدابير تقكيمية كتربكية ترمي إلى صقؿ شخصيتو كا 
                                                 

، تاريخ اخر 21/12/2012، منشكر منذ تاريخ مدى سمطة األب  عمى ماؿ ولدهبساـ العؼ، ماىر السكسي : - 1
 زيارة
12/2/2017،http://site.iugaza.edu.ps/msousi،  .راجع المسؤكلية المدنية لمقاصر 
ىناؾ عدة تعريفات لؤلحداث أك الحدث تختمؼ بشأف حماية األحداث،  2016( لسنة 4القرار بقانكف رقـ )  - 2

باختبلؼ القصد مف التعريؼ حيث أف تعريؼ القانكف لمحدث يختمؼ عف تعريؼ الشريعة لمحدث كيختمؼ عف تعريؼ 
كفقا لما جاء في  فالحدث لغة  ،ية لمحدثكما يختمؼ عف تعريؼ االتفاقيات كالمعاىدات الدكل ،االجتماع لمحدث ـعم

أما في الشريعة اإلسبلمية فيطمؽ لفظ الحدث عمى  فتي السف،الحدث :الجزء الرابع مف لساف العرب البف منظكر باف 
كلـ يستكممكا األمر بعد كفقا لتعريفات الفقياء كابف حجر كالشاطبي، ابف  صغار السف الذيف لـ يبمغكا مبمغ الرجاؿ

أما التشريعات الدكلية في تعريفيا  ،291/14البارم في شرح صحيح البخارم، دار الفكر، بيركت،د.ت،  حجر، فتح
أما كفقا   ،juvenileكاستخداميا لمصطمح الحدث فقد جاءت بيدؼ محدد أال كىك الطفؿ في خبلؼ مع القانكف 

بشاف حماية  2016لسنة  4انكف رقـ لمقانكف الكطني المختص باألحداث كالسارم في الكقت الحالي كىك القرار بق
األحداث فقد جاء في المادة الثانية منو بأنو يقصد بالحدث : " مف لـ تجاكز سف الثماني عشر سنة ميبلدية كاممة كقت 
ارتكابو فعبلن مجرما ن كيحدد سف الحدث بكثيقة رسمية فإذا ثبت عدـ كجكدىا تقدر سنو بكاسطة خبير متخصص تعينو 

كالمبلحظ ىنا أف القرار بقانكف بشأف حماية األحداث في تعريفو  ،" .ابة األحداث حسب مقتضى الحاؿالمحكمة آك ني
لؤلحداث كصميـ بالجريمة متناسيا ن السياسة الجنائية الحديثة في التعامؿ مع األحداث ألنو كفؽ لمتعريؼ الكارد يعتبر 

ي ىذا السياؽ حيث كحسنان فعؿ المشرع األردني ف ،ثالحدث مجرما ن ككاف األكلى بو أف  يكتفي بتحديد السف لمحد
بأف الحدث ىك " كؿ مف لـ يتـ الثامنة عشر  2014لسنة  32مف قانكف األحداث االردني رقـ  الثانية عرؼ في المادة

مف عمره " أم انو حدد سف الحدث فقط دكف أف يمحؽ بو أم صفة أخرل متماشيا مع السياسة الجنائية الحديثة لمتعامؿ 
  .مع األحداث مكاكبا لمتطكرات الدكلية في مجاؿ األحداث

http://site.iugaza.edu.ps/msousi
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كالسياسة الحديثة لقكانيف األحداث في الكقت الذم أصبحت فيو القكاعد القانكنية التقميدية عاجزة عف 
ا استدعى المشرع الفمسطيني إعادة النظر في قكانيف مم ،معالجة ىذه الظاىرة أك التخفيؼ مف حدتيا

التي كانت سارية قبؿ إصدار القرار بقانكف بشأف حماية األحداث كذلؾ لمكاكبة  1ث القديمةااألحد
لتحقيؽ االنسجاـ مع القكاعد الدكلية الحديثة التي أقرتيا معظـ دكؿ العالـ  التطكرات كالتحديثات

حة خاصة بعد انضماـ فمسطيف التفاقية حقكؽ الطفؿ في العاـ المتمدف حيث أصبح ذلؾ حاجة مم
كما ترتب عمى انضماميا مف التزامات تتمثؿ بشكؿ أساسي بمكائمة تشريعاتيا السارية مع  0292

 .2متطمبات االتفاقية
 

كقد اتسـ قانكف األحداث بانسجامو مع الخطكط األساسية العريضة لمسياسة الجنائية المعاصرة لعدالة 
لمتعامؿ مع الطفؿ  ان كأساس حداث فقد تبنى مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى كاعتبره معيارا ن تشريعيان اإل

عمى تقرير مرشد حماية "(:0)الحدث فقد جاء في المادة  تقدر المحكمة مصمحة الطفؿ الفضمى بناء ن
حو كسرعة إصبلالطفكلة كما تنظره مف بينا، عمى أف يتضمف ذلؾ احتراـ حقكؽ الطفؿ المرعية كسبؿ 

، كما يعتبر قانكف األحداث مكمؿ لقانكف العقكبات حيث تبرز أىميتو في تحديد "اندماجو في المجتمع
تعريؼ الحدث كتكضيح مفيكمو القانكني كبياف أىـ القكاعد الجزائية الخاصة بالتحقيؽ مع األحداث 

 إلى آخر إجراء يتخذ كمحاكمتيـ، كتحديد ضماناتيـ مف بداية التعامؿ معو مف قبؿ الشرطة ككصكال
ترجـ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى في جميع مراحؿ التعامؿ مع الحدث كسيتـ التطرؽ ليذه كقد  اتجاىو

آثار تطبيؽ مبدأ مصمحة  )الضمانات بشيء مف التكضيح في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث تحت بند
 .3الطفؿ الفضمى عمى عدالة األحداث(

 
أنو كألكؿ مرة في فمسطيف تـ إصدار قرار بقانكف في شير نيساف مف كيجدر القكؿ في ىذا المجاؿ 

بتضافر جيكد المؤسسات المجتمعية المحمية كالدكلية العاممة  4بشأف التربية كالتعميـ العاـ 0295العاـ 
في مجاؿ التعميـ العاـ كبالتشاكر مع مؤسسات حقكؽ اإلنساف مكٌكف مف ثمانية كخمسكف مادة أعدت 

                                                 
لسنة  2صدر أكؿ قانكف لؤلحداث في فمسطيف أثناء فترة االنتداب البريطاني كىك قانكف المجرميف األحداث رقـ  -1

كأصبح القانكف السارم في غزة بعد إجراء بعض التعديبلت عميو  فيما أصبح  قانكف إصبلح األحداث لسنة  1937
  .الذم صدر أثناء فترة اإلدارة األردنية ىك النافذ في الضفة الغربية 1954

  ،4/4/2016 ،دنيا الكطف ،-انجاز كطني كاجتماعي  – 2016قانكف حماية األحداث   - 2
m/arabic/news/2016/04/04/896988.htmlhttps://www.alwatanvoice.co،  تاريخ آخر زيارة

4/2/2017  
انظر الصفحة  ،كما بعد 181، اليكنيسؼ، ص.دليؿ تدريبي -عدالة األحداث:المنظمة الدكلية لئلصبلح الجنائي - 3
87 
 بشأف التربية كالتعميـ العاـ  2017( لسنة  8القرار بقانكف رقـ) - 4

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/04/896988.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/04/896988.html
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قانكنية كتربكية كقد اىتـ بجكانب مختمفة تخص التعميـ سكاء فيما يتعمؽ بالمدرسيف كالمدارس بعناية 
كالطبلب كمف أىـ ما جاء في تطبيقا لمصمحة الطفؿ الفضمى أنو حدد إلزامية التعميـ في رياض 
األطفاؿ كربط اإللزامية بالمجانية كحددىا حتى نياية الصؼ العاشر بغض النظر عف الظركؼ 

، كما أف القانكف رفض كبشكؿ ال يحتمؿ التأكيؿ العنؼ ككسيمة تأديبية في 1جتماعية كاالقتصاديةاال
، كألـز كزارة 2(، كما كرد فيو مكاد كاضحة لمحد مف التسرب مف المدارس2/93المدارس كفقا لممادة )

دكف السف القانكنية التربية كالتعميـ بالحصكؿ عمى بيانات المكاليد مف كزارة الداخمية لمتابعة مف ىـ 
( عمى عقكبة كاضحة لكؿ كلي أمر يمتنع 32، كاحتكل في نص المادة )3لبللتحاؽ في التعميـ األساسي

عف إلحاؽ ابنو كابنتو إلى المدرسة أك يسحب ابنو أك ابنتو مف المدرسة قبؿ بمكغ سف السادسة عشرة 
مى التحاقيـ بالمدرسة بأم أك كؿ مف يتسبب في سحب أم طفؿ أك طفمة مف المدرسة أك يؤثر ع

 .4كسيمة كانت
 

كيمكف القكؿ أف التشريعات الكطنية جاءت متكائمة كمتفقة إلى حد كبير مع االتفاقيات الدكلية في 
تكريسيا لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى بشكؿ ال يقبؿ النقاش مع كجكد بعض النكاقص التي بحاجة إلى 

 كف قديـ كبحاجة إلى تطكير كتحديث نتيجة لتغير الظركؼ. التعديؿ خاصة في القانكف المدني ككنو قان

 
  :قوانيف األحواؿ الشخصيةالطفؿ الفضمى في ضعؼ تكريس مبدأ مصمحة  :الفقرة الثانية

 
كؿ ما ذكر سابقا في النطاؽ التشريعي لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى كاف في نطاؽ القكانيف النظامية 
المدنية كالجزائية، كنظرا ن ألف مصمحة الطفؿ ىي األكجب بالمراعاة في النزاعات األبكية فبلبد أف 

مف التشريعات  أيضان كىي جزءن ال يتجزأ قكانيف األحكاؿ الشخصيةينظر إلييا بعيف االعتبار في 
تحمي الطفؿ كترعاه  أسرةتككف لو  أفكلعؿ مف أىـ الحقكؽ التي تحفظ لمطفؿ بمكجبيا  ،الكطنية

مشاكؿ الحياة قد تعصؼ ببناء األسرة كتؤدم إلى التنافر  أفكتحافظ عميو كتدعمو ماديا ن كمعنكيا ن إال 
ز النتائج المترتبة عمى الطبلؽ ىـ فحتى ال تصبح الحياة مستحيمة أباح اإلسبلـ الطبلؽ كمف أىـ كأبر 

                                                 
يككف التعميـ إلزاميا حتى  -1بشأف التربية كالتعميـ العاـ :  2017( لسنة 8( مف القرار بقانكف رقـ )5نص المادة ) - 1

 يككف التعميـ مجانيان في كافة المؤسسات التعميمية الحككمية."  -2نياية الصؼ العاشر 
  2017 ( لسنة8( مف القرار بقانكف رقـ )42/1( كالمادة )4/6راجع المادة ) - 2
3
 2017( لسنة 8( مف القرار بقانكف رقـ )10/3المادة ) - 

 ،2017 ،قراءة بقانكف التربية كالتعميـ ،حاـز أبك جزر  - 4
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=29ceedey43839198Y29ceede اخر مكعد لمزيارة ،

 بشأف التربية كالتعميـ العالي 2017قرار بقانكف رقـ  لسنة  ;  24/4/2017

http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=29ceedey43839198Y29ceede
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=29ceedey43839198Y29ceede
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قانكف األحكاؿ الشخصية المطبؽ في فمسطيف احتـر  كسيتـ البحث إلى أم مدل  ،1" األطفاؿ "
 مصمحة الطفؿ الفضمى ؟ 

 

مف أىـ األكلكيات ما يمس الطفؿ في قانكف األحكاؿ الشخصية ك  أىـبعد الطبلؽ 2كتعتبر الحضانة 
التي يجب عمى المجتمع مراعاتيا، تحقيقان لمتعيد الكاقع عمى عاتؽ الدكؿ األطراؼ باتفاقية حقكؽ 

( بأف تضمف الحماية كالرعاية البلزمتيف لرفاىية الطفؿ مع مراعاة حقكؽ ككاجبات 1)الطفؿ مادة 
كقد  ،التشريعية كاإلدارية المبلئمة لذلؾالكالديف كااللتزاـ الكاجب عمى كؿ دكلة بأف تتخذ جميع التدابير 

فيما يتعمؽ بحماية األطفاؿ كرعايتيـ كفي حقكقيـ كمسؤكلياتيـ نحك  األبكيفساكل القانكف الدكلي بيف 
الطبلؽ  أكاالنفصاؿ  آكالزكاج  أثناءبغض النظر عف حالتيـ الزكجية أم سكاء كانا في  األطفاؿ

كيتخذ   ىي مصمحة الطفؿ الفضمى فقط كليس سف الطفؿ خراآلحدىما عمى ألتفضيؿ كالمعيار الكحيد 
القاضي الشرعي عند تعذر الصمح بيف الزكجيف جممة مف القرارات كاضعا نصب عينيو مصمحة الطفؿ 
الفضمى بعض ىذه القرارات ذات صيغة مادية كالنفقة كأخرل ذات صيغة غير مالية كالسكف 

 .3كالحضانة 
 

ما ترتبط الحضانة بحياة الطفؿ ف ي األسرة خاصة إذا حصؿ ليا تصدع كانتيت بالطبلؽ الذم غالبا ن
 خاصة كأف قضايا الطبلؽ مف أكثر القضايا المتداكلة في محاكمنا الشرعية  يذىب ضحيتو األطفاؿ

الحقكؽ التي  أىـكمف  ،المسائؿ التي ينبغي مناقشتيا كأشدىا حساسية أىـ فإف الحضانة مفلذلؾ 
 4محتو.قيقا لمصرعت لحماية الطفؿ كتحش
 
لكف النساء يقدمف فييا عمى الرجاؿ كذلؾ ألنيف  ،لمنساء كالرجاؿ مف المستحقيف ةنتككف الحضاك 

 أعطتأشفؽ كأرفؽ بالصغار حيث  أنيفأعرؼ بالتربية كأقدر عمييا كأصبر كأرأؼ كأفرغ ليا كما 

                                                 
 .4إيناس بف عصماف، مرجع سابؽ، ص. - 1
كفي  .كالحاضف كالحاضنة : المككبلف بالصبي يحفظانو كيربيانو .حضف الصبي يحضنو حضنا : رباهالحضانة لغة مف حضف كيقاؿ  - 2

كحضاف : جمع حاضف  ،عجبت لقكـ طمبكا العمـ حتى إذا نالكا منو صاركا حضانا ألبناء الممكؾ ; أم مربيف ككافميف : الزبير بف عركة حديث
مف لساف العرب البف  بالفتح : فعميا ،كالحضانة .كىي التي تربي الطفؿ ،كبو سميت الحاضنة ،ألف المربي كالكافؿ يضـ الطفؿ إلى حضنو

أما شرعا : فيي القياـ بحفظ مف ال يميز كال يستقؿ بأمره كتربيتو بما يصمحو بدنيا كمعنكيا ككقايتو مما عبد العزيز   الجزء الرابع ،منظكر
 ،ىػػ1424فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، الطبعة األكلى،السعكدية ، مجمع الممؾالفقو الميسر في ضوء الكتاب والسنةاألحمدم كآخركف:

 334ص.
 .  60ص. ،مرجع سابؽ ،الميدم قٌياس - 3
. 9إيناس بف عصماف، مرجع سابؽ، ص. - 4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
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ذا سقط حؽ المرأة لمحضانة  ألم سبب كاف فإنيا الشريعة اإلسبلمية حؽ حضانة الصغير ألمو، كا 
قامة مصالح الصغار أقدر  .1تنتقؿ لمرجؿ كىـ عمى الحماية كا 

 
المصدر الكحيد لقانكف األحكاؿ الشخصية ( لؤلـ  )كفقا ن لمشريعة اإلسبلمية يمنح الحؽ في الحضانة ك 

كىي مقدمة عمى غيرىا مف النساء كىي غير محددة ببمكغ الطفؿ لسف معيف حيث لـ يرد نص شرعي 
يحدد مدة حضانة الصغير، كقد اجتيد الفقياء في ىذا األمر فبالنسبة لمذكر اتفؽ الفقياء عمى صريح 

يأكؿ كحده  أفحضانتو تنتيي في الكقت الذم يستغني في الصغير عف خدمة النساء فيستطيع  أف
مالكية كيشرب كحده كيمبس كحده إال أنيـ اختمفكا في تحديد السف فحدده الحنفية بسبع سنكات، كحدده ال

بالبمكغ أما الشافعية كالحنابمة فقالكا بالمعتمد عندىـ كىك تخيير الصغير عند بمكغو سف التمييز بيف أمو 
، أما بخصكص األنثى فقاؿ الحنفية أف حضانة األنثى تنتيي ببمكغيا سف المحيض كأما بعد 2كأبيو

أف حضانة األنثى تستمر إلى غاية البمكغ فإنيا تحتاج لمتحصيف كىي أليؽ باألب، أما المالكية فقالكا 
، 3كما الذكر أبكيياالشافعية فخيركىا بعد بمكغ سف التمييز بيف  أماالدخكؿ بيا مف قبؿ زكجيا، 

 .5كالدىا  إلىفجعمكا حضانة األنثى تنتيي ببمكغيا سف التمييز كتنتقؿ بعدىا 4كبخصكص الحنابمة 
 

فقد منح األـ األكلكية في حضانة كلدىا  6في فمسطيفأما فيما يتعمؽ بقانكف األحكاؿ الشخصية السارم 
، كقد حدد 7كتربيتو حاؿ قياـ الزكجية كبعد الفرقة ما لـ تنتقص أم مف الشركط  المحددة لمحضانة 

                                                 
ىػػ، 1388، مكتبة القاىرة، مصرالمغنيابف قدامة، ; 15مرجع سابؽ، ص. ،عبد العزيز األحمدم كآخركف -1

 .241ص.
 92،ص.1973ية، دار المعرفة، بيركت،الجزء الخامس، الطبعة الثانألـا ،الشافعياإلماـ محمد بف  - 2

 
 . 104ق، ص.1412، الجزء التاسع، روضة الطالبيف وعمدة المفتيفابك زكريا يحيى النككم،  - 3
،منشكرات المكتب اإلسبلمي،دمشؽ، 1الجزء لثاني،ط. ،ابف قدامة المقدسي، الكافي في فقو اإلماـ احمد بف حنبؿ- 4

 .1010ص.
الوضع القانوني لممرأة الفمسطينية في منظومة قانوف ، -كحدة المرأة  -المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف   - 5

غزة دراسة حالة لمكضع القانكني لممرأة في منظكمة قكانيف األحكاؿ الشخصية المطبقة في قطاع  -األحواؿ الشخصية
، 2003راـ اهلل،35سمسمة دراسات  ،، الطبعة األكلىمقارنة مع اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة

 . 414، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، ص.األحواؿ الشخصيةمحمد أبك زىرة:   ;28ص.
 .63110( لسنة 16رقـ ) األردني قانكف األحكاؿ الشخصية - 6
: " األـ النسبية أحؽ بحضانة كلدىا كتربيتو  1967لسنة  61قانوف األحواؿ الشخصية رقـ مف  154المادة  - 7

حاؿ قياـ الزكجية كبعد الفرقة ثـ بعد األـ يعكد الحؽ لـ تمي األـ مف النساء حسب الترتيب المنصكص عميو في مذىب 
" يشترط في الحاضنة أف تككف  1967لسنة  61ية رقـ قانوف األحواؿ الشخصمف  155المادة  ;األماـ أبي حنيفة "
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نكات لمذكر القانكف مدة الحضانة بالسف الذم يستغني فيو الصغير عف خدمة النساء كىي تسع س
حدل عشر سنة لؤلنثى تساؤؿ ىؿ يحتاج الطفؿ الذكر لرعاية أقؿ مف الطفؿ األنثى؟ ، كىذا يدفع لمكا 

سنة لؤلنثى يعتبر تطبيقا ن لمبدأ مصمحة  99سنكات لمذكر ك 7كىؿ تحديد سف انتياء الحضانة ب 
 الطفؿ الفضمى ؟

 
أف قانكف األحكاؿ الشخصية السارم في فمسطيني جاء بشكؿ يخالؼ اتفاقيات حقكؽ  يتضح جميان 

ز كبشكؿ صريح بيف الجنسيف كلـ يراع مصمحة الطفؿ الفضمى حيث انو منح األـ الطفؿ ألنو قد مي
حؽ حضانة الصغير خبلؿ سنكات عمره األكلى فقط كبمجرد بمكغو السف المحددة في القانكف يتـ 
انتزاع ىذا الحؽ حيث يصبح بعدىا حؽ الحضانة مطمؽ لؤلب كيبقى لبلـ الحؽ في مشاىدة أبنائيا 

 .1كدفي كقت محدد كمحد
 

كال انة بنكع مف الجمكد غير مراعيا ن كيمكف القكؿ أف قانكف األحكاؿ الشخصية ينظر إلى مسألة الحض
ممتفتان لمصمحة الطفؿ الفضمى سكاء ببقائو مع أمو أك بتسميمو ألبيو كال يأبو حتى برأم الطفؿ عمى 

أف امرأة جاءت  في السنف "و كسمـ أخذ برأم المحضكف فقد كرد الرغـ مف أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي
 يا رسكؿ اهلل، إف زكجي يريد أف يذىب بابني، كقد سقاني :إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقالت

عميو( فقاؿ زكجيا: مف  إستيما )مف بئر أبي عنبة كقد نفعني، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
كخذ بيد أييما  ،يحاقني في كلدم؟ فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لمغبلـ: ىذا أبكؾ، كىذه أمؾ

كاألب في حضانة  شئت، فأخذ بيد أمو، فانطمقت بو." ككجو الداللة مف الحديث أنو عند تنازع األـ
 .2ابنيا فإنو يخير بينيما، فمف اختاره ذىب بو

 
التفاقيات معا ا انكف األحكاؿ الشخصية بما يتفؽكلعؿ مف األسمـ أف يتـ مراجعة كتعديؿ نصكص ق

دعت إلى إعطاء األبكيف نفس الحقكؽ الدكلية  فإف االتفاقياتكال يختمؼ مع الشريعة اإلسبلمية الدكلية 
كالكاجبات بصفتيـ أبكيف بغض النظر عف حالتيـ الزكجية كاف المعيار الكحيد لمتفضيؿ بينيما ىك 
مصمحة الطفؿ الفضمى كليس سف الطفؿ، حيث يجب أف يتـ تعميؽ كافة األحكاـ المتعمقة بالحضانة 
                                                                                                                                                    

بالغة عاقمة أمينة ال يضيع الكلد عندىا النشغاليا عنو قادرة عمى تربيتو كصيانتو كأف ال تككف مرتدة كال متزكجة بغير 
 محـر لمصغير كأف ال تمسكو في بيت مبغضتو " 

  . 29ص. ،مرجع سابؽ ،المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف - 1
، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، -شرح مقارف لقانوف األحواؿ الشخصية –أحكاـ وآثار الزوجية محمد سمارة:   - 2

،الطبعة مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحىػ:  1014أبك الحسف القارم ت   ;397،ص.2008الطبعة الثانية، 
 .340األكلى، دار الفكر، بيركت،ص.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=170&idfrom=6721&idto=6732&bookid=79&startno=5#docu
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منح القاضي الشرعي السمطة التقديرية مف حيث إسنادىا أك إسقاطيا عمى مصمحة المحضكف حيث ي
لتحديد مصمحة المحضكف كمف التعديبلت التي يمكف اقتراحيا عمى قانكف األحكاؿ الشخصية فيما 

أف ال يتـ تحديد انتيائيا بسف معينة بؿ يجب أف تككف مبنية عمى مصمحة المحضكف يتعمؽ بالحضانة 
 1.أكالن كأخيران 

 
جميعيا مرتبطة بشكؿ أك  الطفؿ جراء انفصاؿ األبكيف فإنياالمرتبطة بأما فيما يتعمؽ بباقي القرارات 

لمصمحة المحضكف فإذا تحقؽ ىذا األمر تحقؽ الباقي عمى أكمؿ  ان بآخر باالختيار السميـ لمحاضف كفق
، ليذا كاف األجدر عمى المشرع أف يعمؽ كافة األحكاـ المتعمقة بالحضانة مف حيث إسنادىا أك كجو

  .مبدأ مصمحة المحضكف بحيث يجتيد القاضي في تحديد ىذه المصمحة كتقديرىاإسقاطيا عمى 
 

السارم في الضفة الغربية مف أم  9754كما خبل قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ لسنة 
نصكص متعمقة بالكصاية عمى الصغير عمى خبلؼ القكانيف المقارنة التي كرد بيا نصكص صريحة 

( مف قانكف 021في شركطو فمثبل كرد في  المادة) كأمؽ بتعييف الكصي عمى ذلؾ سكاء فيما يتع
األحكاؿ الشخصية السكداني  لممسمميف انو إذا لـ يكف لمقاصر كصي مختار فإف القاضي كصيا ن 

القانكف أيضا إلى نكع الكصي كتعدد  تطرؽفي ذلؾ مصمحة الصغير، ىذا كقد إلدارة شؤكنو مراعيا 
كأنو في حاؿ أك متعددان أك مستقبل ن ف الكصي ذكرا ن أك أنثى منفردا ن األكصياء كعمى انو يجكز أف يكك 

 .2تعدد األكصياء يجكز لمقاضي حضر الكصاية في كاحد منيـ حسبما تقتضيو مصمحة القاصر
 

مسة مف قانكف األحكاؿ الشخصية تحت عنكاف جاء في المادة الخاكفيما يتعمؽ بأىمية الزكاج فقد 
أف يتـ الخاطب السنة السادسة عشر كاف تتـ المخطكبة الخامسة عشر مف العمر، شركط أىمية الزكاج 

كقد تبيف مف الكاقع العممي أف التزكيج في ىذا العمر ال يحقؽ المصمحة كاف المصمحة تتحقؽ في رفع 
نصت عمى أف سف الرشد   قدالقكانيف  أف مختمؼ خاصة ،رىذا السف إلى بمكغ الثامنة عشر مف العم

كمف ناحية  ىك ثماني عشر سنة شمسية كاممة كمعنى ذلؾ أف مف لـ يبمغ ذلؾ السف يعتبر قاصران،
عف عدـ اكتماؿ النمك البدني كالعقمي لمزكجيف قبؿ تماميما سف الثامنة عشر فإنو مف  كبعيدان أخرل 

ناحية أخرل إذا كانت الزكجة دكف ىذا السف كطالبت زكجيا بحؽ مف حقكقيا كحكـ ليا بذلؾ فإنو 
 يتعذر عمييا تنفيذ ىذا الحكـ لدل دكائر التنفيذ بحجة أنيا قاصرة لـ تبمغ سف الرشد، فأيف مصمحتيا

                                                 
 .  9ص. ،مرجع سابؽ ،ايناس بف عصماف ; 61ص. ،مرجع سابؽ،لحقكؽ اإلنسافالييئة المستقمة   - 1
، دار -دراسة مقارنة – حقوؽ الطفؿ في التشريعات الوضعية والمواثيؽ الدوليةمحمد حميد الرصيفاف العبادم،:  - 2

 . 187، ص.2013كائؿ لمنشر، طبعة أكلى، 
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اإلضرار بيا كحرمانيا مف مف تزكيجيا كىي لـ تبمغ سف الرشد بعد؟ بالعكس تماما إف ذلؾ يؤدم إلى 
 .حقكقيا

 
كحسنا فعؿ المشرع األردني بتعديؿ سف الزكاج إلى تماـ الثامنة عشر مف العمر لما لذلؾ مف مصمحة 

لمصمحة الطفؿ الفضمى لؤلطفاؿ كإلتاحة الفرصة أماميـ لمعيش فترات مف حياتيـ، كلكف كتكخيان 
كلضركرة حمايتيا فإف المشرع أجاز لمقاضي ضمف ظركؼ يرل فيو  لى في المراعاة دائمان كأبدان بؿاألك 

أف مصمحة الطفؿ تستمـز إجراء الزكاج رغـ عدـ اكتماؿ السف الثامنة عشر كما لك كانت حالة تحتاج 
ئؿ ليا أك غير ذلؾ مف الحاالت التي يجكز إلى إبراـ العقد لستر العرض، أك كانت الفتاة يتيمة ال عا

لمقاضي فييا أف يأذف بزكاج مف أتمت الخامسة عشر، كلعؿ مف األسمـ عمى المشرع الفمسطيني أف 
كأف يمنح  يقكـ برفع سف الزكاج إلى تماـ الثامنة عشر مف العمر حفاظا عمى مصمحة الطفؿ الفضمى

 .1اءات الخاصة أذا دعت الحاجة لذلؾالقاضي الشرعي الصبلحية في تطبيؽ بعض االستثن
كيتضح جميان ضعؼ تكريس قانكف األحكاؿ الشخصية السارم في الضفة الغربية لمصمحة الطفؿ 

كال  الفضمى كأنو بحاجة إلى تعديؿ نصكصو كأحكامو بما يتكافؽ مع المعايير كاالتفاقيات الدكلية
  .مي مصمحة الطفؿ الفضمىكبالشكؿ الذم يحقؽ كيح يختمؼ كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 
  :الفرع الثاني: مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى في الميداف القضائي

يتضمف مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى حقكؽ كحريات لمطفؿ يجب إدماجيا بطريقة مبلئمة كتطبيقيا 
القضاء بطريقة متسقة مع جميع اإلجراءات المتعمقة بالطفؿ كعمى رأسيا اإلجراءات القضائية حيث أف 

لممارستيا إذ يجب أف يككف مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى ىك المبدأ الذم  لمحقكؽ كرافدا ن أساسيان  ضامنان 
( مف 1)حيث أف عبارة المحاكـ الكاردة في المادة  ،يسترشد بو في جميع اإلجراءات كالنظـ القضائية

جراءات اتفاقية حقكؽ الطفؿ تشمؿ جميع اإلجراءات القضائية بما فييا التحكي ـ كالتكفيؽ كالكساطة كا 
 2.القضاة المينييف كالمكظفيف كالنيابة العامة كمأمكرم الضبط القضائي

 
يككف ىناؾ نظاـ قضائي يتكيؼ مع الحاجات الخاصة مع األطفاؿ كالمراىقيف كيحتـر  أفأم يجب 

ائي عمى قضاة حقكقيـ الرئيسية كعمى رأسيا مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى كيجب أف يشتمؿ النظاـ القض
ككذلؾ شرطة خاصة مدربة كمراكز اعتقاؿ منفصمة  ،لمتعامؿ مع األطفاؿ خاصان ربيف تدريبا ن كمحاميف مد

                                                 
الشخصية التي تمت بموجب القانوف المؤقت رقـ  دراسة حوؿ تعديالت قانوف االحواؿكاصؼ البكرم:   - 1
 .  7ميزاف لمقانكف مف اجؿ حقكؽ االنساف، االردف، ص. ،82/2001

  10ص ،مرجع سابؽ ،لجنة حقكؽ الطفؿ ;  27/2/2017اخر مكعد لمزيارة  ،مرجع سابؽ ،محمد ثامر  - 2
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عمى احتراـ حقكؽ الطفؿ كغيرىا مف الضمانات التي تكفؿ حماية  باألحداث قائمان  خاصان  ان لؤلطفاؿ كقانكن
عطاء األطفاؿ  أـ ال فرصة أخرل لبلندماج  مع القانكففي خبلؼ سكاء الذيف ىـ كتعزيز حقكؽ الطفؿ كا 
عادة إصبلحيـ كتأىيميـ  .1في المجتمع كا 

 
كلمكقكؼ عمى دكر القضاء في تحقيؽ الحماية لؤلطفاؿ كترسيخ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى فبل بد مف 

كمف  ،الفقرة األولى()  –نظاـ عدالة األحداث  –بياف المعنى القانكني لمحماية الجنائية اإلجرائية لمطفؿ
 الفقرة الثانية(.)ناحية أخرل بياف دكر القاضي الشرعي في ضماف تطبيؽ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى 

 
 نظاـ عدالة األحداث :الفقرة األولى

 
يشكؿ نظاـ عدالة األحداث مجمكعة اإلجراءات التي تناكلتيا التشريعات فيما يتعمؽ باألعراؼ 

أم ىك كؿ إجراء قانكني يتـ بمكاجية الحدث  ،حداث الجانحيفكالمرجعيات كاآلليات كالجيات المعنية باأل
لتي يتـ فييا التعامؿ مع الطفؿ أماـ الجيات المختصة التي تتعامؿ مع الطفؿ في كافة المراحؿ ا

  .2الجانح
 
في ظؿ  كيقكـ نظاـ عدالة األحداث عمى جممة مف القكاعد كاألسس التي البد أف تراعى خصكصان "

المنظكمة القضائية المتعددة التي يخضع ليا الحدث كعمى رأس ىذه القكاعد مبدأ مصمحة الطفؿ 
الفضمى فإذا كاف التخطيط ألم قرار يتعمؽ بالطفؿ يجب أف يأخذ بعيف االعتبار تأثير ىذا القرار عمى 

أم إجراء أك نيا حييصبح ؟! حياتو كتغميب مصمحتو فكيؼ إذا كاف ىذا الطفؿ في نزاع مع القانكف
منظمة بمكجب عدة قكانيف ف ىذه اإلجراءات كالقكاعد كا   "،ير ذا انعكاس مباشر عمى مصيرهتدب

يجب أف تطبؽ  كىذه القكانيفنكف اإلجراءات الجزائية( كقانكف األحداث، كقانكف العقكبات، كقا)مختصة 
ؿ إلى حيف انتياء مدة العقكبة بصكرة تشاركية مف قبؿ الجيات القضائية المعنية منذ لحظة كقكع الفع

 .3التدبير أك
 

                                                 
نشرة بدعـ مف االتحاد األكركبي، ، موجز عف قضاء األحداث :الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ - 1

 .2005فمسطيف
، مجمة الرسالة، المركز الكطني في إطار مشروع العدالة اإلصالحية لألحداث دور القضاءمحمد الطراكنة:   - 2-

 .14،ص.2006لحقكؽ اإلنساف، العدد الثامف، األردف
  227رندة الفخرم عكف،مرجع سابؽ، ص  - 3
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عدـ مراعاة المحكمة لقانكف بأف"  39/2005كقد جاء في قرار محكمة النقض الفمسطينية رقـ  
عميو حدثان عند  المشتكيلككف  1954لسنة  16كقانكف األحداث رقـ  2001اإلجراءات الجزائية لسنة 

 1”نظر طمب اإلفراج بالكفالة يجعؿ قرارىا مشكبان بعيب القصكر في التعميؿ كالتسبيب
 

مرحمة جمع االستدالالت مف قبؿ أعضاء الضابطة  :عمى النحك اآلتيالمنظكمة القضائية  تتدرجك  
إجراءات المحاكمة أماـ المحكمة  ،(ثانيا)إجراءات التحقيؽ أماـ النيابة العامة  ،أكال ()القضائية 
 .ثالثا()المختصة 

 
 أوالً : مرحمة جمع االستدالالت مف قبؿ أعضاء الضابطة العدلية )شرطة األحداث(

 
 األحداثيمثؿ أعضاء الضابطة العدلية نقطة التكاصؿ األكلى في نظاـ عدالة األحداث كأكؿ مف يكاجو 

 أـإصبلحية بشأنيـ سكاء كاف الحدث جاني  أكعند كجكد أم حالة تستدعي اتخاذ إجراءات كقائية 
ف معاممة الشرطة ىي أكؿ  مجني عميو فيك في جميع األحكاؿ بحاجة إلى حماية الجيات المختصة، كا 

يحممكف ألف الشرطة العادية غير مؤىمة لمتعامؿ مع األحداث الذيف  خطكات إصبلحو كتقكيمو كنظران 
كأماـ ىذا الفارؽ في القكل كفي سبيؿ تحقيؽ مصمحة  ،غضة بحاجة إلى أسمكب تعامؿ خاص ركحان 

الطفؿ الفضمى كقدر اإلمكاف تفادم تعريضو لمتيديد أك كسائؿ الترىيب التي قد تسبب لو اضطرابات 
بطة العدلية في نفسية فإف بعض التكجيات كانت تدعك إلى إلغاء مرحمة جمع االستدالالت مف قبؿ الضا

 .2قضايا األحداث
 
ىمية تخصص الشرطة في قضايا األحداث كضركرة إنشاء شرطة أحداث خاصة مدربة متفيمة أل نظراك  

ف أف الشرطة العادية م نفسية كاالجتماعية كذلؾ لما ذكر سالفان لطبيعة األحداث كتككينيـ كظركفيـ ال
عامؿ مع قضايا األحداث التي تحتاج إلى أسمكب فني دقيؽ يقتضي التعامؿ بو معيـ، تلم غير مؤىمة 

بشأف حماية األحداث بأنو"  0294( لسنة 2 )مف القرار بقانكف رقـ( 94) المادة نص المشرع في  كقد 
تتكلى أعماؿ استدالالت الضبط القضائي في كؿ ما يتعمؽ باألحداث أك األطفاؿ المعرضيف لخطر 

                                                 
المنشكر عمى منظكمة  ،21/9/2005الصادر بتاريخ  2005لسنة  39الفمسطينية رقـ قرار محكمة النقض  - 1

 القضاء كالتشريع في فمسطيف  المقتفي 
 .5، ص.1970، ترجمة كماؿ الحديدم، القاىرةالشرطة وجنوح األحداثجكف كيني كداف بيرسكف:   - 2
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راؼ شرطة متخصصة باألحداث في كؿ محافظة حسب مقتضى الحاؿ، كيصدر بتخصيصيا قرار االنح
 ".1 ف اإلناث كأف ترتدم الزٌم المدنيمف كزير الداخمية كيرعى عند تخصيصيا أف تتضمف عناصر م

 
كأنشأت فعبل كحدة شرطة أحداث متخصصة في كافة محافظات الضفة الغربية مدربة كحاصمة عمى 
دكرات تثقيفية تؤىميـ بأف يباشركا عمميـ عمى كجو يتفؽ كالمعايير الحديثة في التعامؿ مع األحداث 

 كبشكؿ يحقؽ مصمحة الطفؿ الفضمى. 
 

 ثانيًا: إجراءات التحقيؽ أماـ النيابة العامة 
 

طت كاشتر  ،دت التشريعات في مختمؼ الدكؿ إلى استبعاد الدعكل الجزائية المباشرة ضد الحدثتعم
التي تمارس دكرىا بشكؿ  2نيابة األحداث ()لدل النيابة العامة المختصة لمبلحقتو تقديـ شككل ابتداء ن 

مختمؼ عف الدكر الذم تمارسو النيابة العادية، كتعتبر مرحمة التحقيؽ التي تككف أماـ النيابة العامة مف 
أىـ المراحؿ التي ال بد أف تراعى فييا سمسمة مف اإلجراءات تحقيقا لمصمحة الطفؿ الفضمى بحضكر 

كما يتكجب عمى نيابة األحداث أف تتعامؿ  ،الطفكلة كلي أمر الحدث كالممثؿ القانكني عنو كمرشد حماية
مع الحدث ككنو ضحية ال متيـ أك مجـر كاف تركز في دكرىا بما فيو مصمحة الطفؿ الحدث كاف تبحث 

كاف تبحث في الظركؼ المخففة كدكافع ارتكابو  ،في أدلة البراءة كتيتـ بيا بقدر اىتماميا بأدلة اإلدانة
 .3لمسمكؾ المخالؼ لمقانكف

 
ذا تبيف ليا بنتيجة التحقيؽ   تباشر النيابة العامة التحقيؽ األكلي ككنيا الجية المخكلة بذلؾ كفقا لمقانكف كا 

بأف االتياـ غير جدم أك أف ىناؾ مجاؿ لممصالحة مف خبلؿ عرضيا لمكساطة بيف األطراؼ دكف أف 
ة كحفاظا عمى مصمحة الطفؿ لمعدال تحقيقان ك يككف ىناؾ حاجة إلحالة األطراؼ إلى المحكمة فإنيا 

                                                 
حداث " تتكلى أعماؿ االستدالالت في  كؿ ما بشأف حماية األ 2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  15المادة  - 1

 ،كيصدر بتخصيصيا قرار مف كزير الداخمية ،يتعمؽ باألحداث شرطة متخصصة في كؿ محافظة حسب مقتضى الحاؿ
 كيراعي عند تخصيصيا أف تتضمف عناصر مف اإلناث " 

تخصص بمكجب أحكاـ ىذا القرار  -1بشأف حماية األحداث : " 2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  16المادة   - 2
بقانكف نيابة لؤلحداث كاألطفاؿ المعرضيف لخطر االنحراؼ كتتكلى كؿ ما يتعمؽ باألحداث كاألطفاؿ كالمعرضيف لخطر 

تجرم نيابة األحداث التحقيؽ طبقا لئلجراءات المقررة بقانكف اإلجراءات الجزائية النافذ ما  -2االنحراؼ لدل المحكمة  
كيقـك عضك النيابة مباشرة بتكميؼ مرشد حماية الطفكلة بجميع األعماؿ كاألبحاث  ،أحكاـ القرار بقانكف لـ تتعارض مع

  .االجتماعية البلزمة لمتكصؿ الى إظيار الحقيقة كمعرفة شخصية الطفؿ كالكسائؿ المناسبة إلصبلحو كحمايتو
 . 64ص. ،مرجع سابؽ ،أماني المساعيد  3-
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رة التيـ المنسكبة لممتيـ أما إذا تبيف لمنيابة العامة جدية االتياـ كخطك  ،الفضمى تأمر بحفظ ممؼ الدعكل
أك لـ تنجح في إتماـ إجراءات الكساطة بيف األطراؼ فإنو تقكـ بإحالة الشككل إلى محكمة  ك/الحدث 

حماية الطفكلة بإعداد تقرير كامؿ عف الظركؼ بعد أف تككف كمفت مرشد  ،األحداث لمبت فييا
ف كافة اإلجراءات التي تتبعيا النيابة العامة ىي  ،االجتماعية كالنفسية كالصحية التي أحاطت بالحدث كا 

لمصمحة الطفؿ الفضمى كسيتـ دراستيا بشيء مف التفصيؿ في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث  تحقيقان 
 .1ة الطفؿ الفضمى في عدالة األحداث(آثار تطبيؽ مبدأ مصمح)تحت عنكاف 

لسنة  (2) أما فيما يخص عمؿ نيابة األحداث في فمسطيف فإنو كمنذ المصادقة عمى قرار بقانكف رقـ
فييا ككادر فقد أصبح في كؿ نيابة مف نيابات الكطف نيابة أحداث خاصة ،بشأف حماية األحداث 0294
امؿ مع قضايا األحداث كبالشراكة مع باقي الجيات حاصمة عمى دكرات تدريبية في كيفية التعمؤىمة 

كأحكاـ القانكف متبعة  يأتي عمميا متفقان  ،المختصة كشرطة األحداث كمرشدم حماية الطفكلة كالمحامييف
لمصمحة الطفؿ الفضمى معتبرة الحبس المبلذ األخير ال بؿ األكثر مف  اإلجراءات المحددة ليا تحقيقان 

في أف تنجح إجراءات الكساطة بيف األطراؼ حتى ال يتـ تحكيؿ الحدث إلى ذلؾ تسعى النيابة جاىدة 
كاف ىناؾ رقابة شديدة  ،المحاكمة لما لذلؾ مف أثر كبير عمى نفسية الطفؿ عمى المدل القريب كالبعيد

عمى عمؿ نيابة األحداث مف قبؿ التفتيش النيابي كال يكجد ىناؾ مجاؿ ألم زلؿ مع قضايا األحداث كال 
 .2شكؿبأم 

 
 ثالثاً : إجراءات المحاكمة أماـ المحكمة المختصة 

 
بشأف حماية األحداث  0294( لسنة 2)مف القرار بقانكف رقـ  3(03)( ك02)جاء في نصكص المكاد 

بأنو يجب أف يككف في كؿ محكمة ىيئة أك أكثر مختصة بقضايا األحداث مككنة مف قاض فرد بدرجة 

                                                 
مؤسسة الضمير  ،الفمسطيني بشأف المعاممة العقابية لألحداث في التشريع –جعة قانونية مراطارؽ الديراكم :  - 1

 87انظر الصفحة  ،.10ص.،2011فمسطيف ،لحقكؽ اإلنساف
مجدم قريع: ككيؿ نيابة األحداث في نيابة حمحكؿ، الكاقع العممي لنيابة األحداث بعد المصادقة عمى القرار بقانكف - 2

كفقا إلحصائيات نيابة األحداث  ،مقابمة شخصية 5/3/2017 ،بشأف حماية األحداث، يـك األحد 2016لسنة  4رقـ 
إضافة  ،2017حالة نجحت فييا الكساطة ) العدالة التصالحية ( في خبلؿ الربع األكؿ مف العاـ  180األخيرة ىناؾ 

 بشأف حماية األحداث.  منذ تطبيؽ مبدأ الكساطة كفقا لمقرار بقانكف 2016حالة خبلؿ العاـ  171إلى 
تنشأ في دائرة كؿ محكمة ىيئة أك  -1بشأف حماية األحداث "  2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  24المادة    - 3

لممحكمة أف تنعقد أياـ العطؿ األسبكعية كالرسمية كالفترات المسائية إذا  -2أكثر مختصة بنظر قضايا األحداث 
 يجكز أف تنعقد المحكمة في مكاف كجكد دكر الرعاية االجتماعية   -3الفضمى  اقتضت الضركرة أك مصمحة الطفؿ

 بشاف حماية األحداث 2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  25المادة   -
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كالجنح كالمخالفات التي يرتكبو األحداث أك في حاالت التعرض لمخطر أك بداية لمنظر في الجنايات 
 1.التعرض لخطر االنحراؼ

 
بداية ىك تأكيد آخر مف المشرع  بدرجةكيجدر القكؿ أف تشكيؿ محكمة األحداث مف قاضي فرد 

الفمسطيني عمى بذلو أقصى اإلمكانيات التي تضمف مصمحة الطفؿ الفضمى كذلؾ ألف قاضي البداية 
نظران لحداثة  الصمحلديو الخبرة كالدراية الكافياف في التعامؿ مع األحداث بشكؿ قد ال يتكافر عميو قاضي 

 تعيينو أك صغر سنو أك قمة خبرتو. 
 
ذا ك  اف إنشاء محاكـ متخصصة لمتعامؿ مع األطفاؿ في نزاع مع القانكف ضركرة ممحة فإف كا 

كذلؾ مف خبلؿ حمايتو  مصمحة الطفؿ الفضمىاإلجراءات المتبعة أماميا يجب أف تككف متميزة كتؤمف 
عادة إدماجو في المجتمع كفي سبيؿ ذلؾ صرٌ  ف ح ليا القانك كاختيار التدبير المبلئـ لعبلجو كتأىيمو كا 

بإمكانية انعقادىا أياـ العطؿ األسبكعية كالرسمية كالفترات المسائية إذا اقتضت مصمحة الطفؿ ذلؾ، ىذا 
عدا عف التشكيمة اإللزامية لممحكمة التي ال تنعقد إال بحضكر النيابة العامة كمرشد حماية الطفكلة 

لجزائية فقط بؿ يجب عمييا أف كالممثؿ القانكني لمطفؿ بحيث ال يقتصر دكرىا عمى الفصؿ في الدعكل ا
مما يجعميا مؤسسة اجتماعية ية كمتطمبات رعايتو كحمايتو تأخذ بعيف االعتبار حالة الطفؿ الشخص

 .2كليست مجرد محكمة لتنفيذ القانكف
 

، كفي  كيقع عمى عاتؽ قاضي األحداث التركيز عمى شخص الحدث كالتحقؽ مف ارتكابو لمفعؿ المجـر
في الظركؼ الشخصية كالبيئة التي دفعت الحدث المنحرؼ عمى ارتكابو كمف ثـ الكقت ذاتو التحقيؽ 

صبلحو كتأىيمو  أم  عف مظاىر السمطة كالزجر أك بعيدان اتخاذ التدابير اإلصبلحية مف أجؿ تقكيمو كا 
ركرة إال أنو كفي بعض الحاالت قد يككف ىناؾ ض ،تكقع في نفسو الرعب كالرىبة أفتدابير مف شأنيا 

استخداـ  ك استدعى األمرتجاه الحدث بشكؿ حيادم كبدكف أم تحٌيز حتى لا القاضي بدكره كامؿلقياـ 
لمصمحة الطفؿ الفضمى بحصكؿ الردع كعدـ العكدة إلى اإلجراـ تحت طائمة  بعض الشدة كالقسكة تحقيقان 

ارتكب كيقؿ مف خطكرة حتى ال يشعر بالتياكف تجاه ما ذلؾ معاممتو في المرة المقبمة معاممة أكثر قسكة ك 
 .3ما ارتكبو فيعاكد عمى ارتكاب أفعاؿ مخالفة لمقانكف مرة أخرل

                                                 

" إف إنشاء محكمة لؤلحداث ىك ترجمة عممية لفكر عممي جديد كتطبيؽ عممي لفمسفة إصبلحية إنسانية لمتعامؿ  1 -
الجوانب يف بأسمكب متخصص متمٌيز كمف خبلؿ مؤسسات متخصصة ".حسف محمد ربيع: مع األحداث المنحرف

 . 12، ص.1991، دراسة مقارنة، دار النيضة لعربية، القاىرةاإلجرائية النحراؼ األحداث وحاالت تعّرضيـ لالنحراؼ
 .232رندة الفخرم عكف، مرجع سابؽ، ص. -  2
 .234ص. ،مرجع سابؽ ،رندة فخرم عكف  - 3
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كيمكف القكؿ أف إجراءات المنظكمة القضائية لمتعامؿ مع األحداث عبارة عف سمسمة مف اإلجراءات 
، المتكاممة كالمترابطة التي تيدؼ إلى حؿ مشكمة ذات طابع إنساني كليست مجرد عممية جزائية بحتة

بعاد الطفؿ عف اإلطار  كيسعى أطرافيا دائمان  كبشكؿ حثيث إلى تطبيؽ نظاـ العدالة اإلصبلحية كا 
بقائو في الكسط االجتماعي  العقابي كاإلجراءات الزجرية الجزائية كالعمؿ عمى مساعدتو كعبلجو كا 

ية كبيرة عمى الصعيد كىناؾ جيكد كطن ،لبلتفاقيات الدكلية كالقكانيف كالتشريعات الكطنية الطبيعي كفقان 
المحمي كجيات متخصصة تعمؿ عمى قدـن كساؽ لتككف إجراءات المنظكمة القضائية لؤلحداث متفقة مع 

 االتفاقيات كالمعايير الدكلية بكافة تدابيرىا كامتيازاتيا كخصكصياتيا.  
 

 دور القاضي الشرعي في ضماف تطبيؽ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى  :الفقرة الثانية
 

بر القضاء الشرعي جزءان ال يتجزأ مف النظاـ القضائي الفمسطيني كال تقؿ أىميتو عف أىمية القضاء يعت
في مجاؿ حماية كرعاية حقكؽ اإلنساف كذلؾ ككنو القضاء الناظـ لمكثير مف  كخصكصان  ،النظامي

المختص فيك القضاء  ،األمكر المتعمقة باألحكاؿ الشخصية لؤلسرة بشكؿ عاـ كلمطفؿ بشكؿ خاص
بمستقبؿ كمصير الطفؿ كالحضانة كالكالية  كثيقان  مرتبطة ارتباطان البالنظر في مسائؿ في غاية األىمية 

عمى القاضي الشرعي : "( بأنو94)سمكؾ القضاة الشرعييف في المادة النفقة، كقد جاء في مدكنة قكاعد ك 
ف النظر إلى مصمحة الطفؿ الفضمى أف يمتـز لدل نظره في القضايا المتعمقة بحقكؽ األطفاؿ مف الجنسي

كتغميبيا عمى مصالح باقي األطراؼ " كيتضح مف مدكنة السمكؾ اإلشراؼ الفعمي لمقضاء عمى حسف 
مف أجؿ اء يقع عمى عاتقو مسؤكلية كبيرة تطبيؽ المقتضيات المتعمقة بمصمحة الطفؿ الفضمى فالقض

 .1الحفاظ عمييا
 

كال يحكـ بما لـ يطمبو الخصماف أثناء الفصؿ في  بأنو حيادم في اإلجراءات المدنيةكعيد عف القاضي 
ؿ األسرة ال يمكف أف يبقى مسألة ما كىذا األصؿ، كاستثناء عمى ذلؾ فإف القاضي الشرعي في مسائ

ألنو في ىذا الكضع اص تستدعي منو أف يككف إيجابيان ألف قضايا األسرة ىي قضايا مف نكع خ حياديان 
  .2الح األبناء، فالقاضي الشرعي يجد نفسو يضطمع بكؿ مياـ الطفؿ كيناؿ منياىك بمثابة الحامي لمص

 
الطفؿ  مصمحةتككف لمقاضي الشرعي السمطة التقديرية في إسناد الكالية لمف ىك قادر عمى حماية 

كالحفاظ عمى أمكالو كبالمقابؿ تككف لو السمطة التقديرية في إسقاط الكالية كميا أك جزئيا عمف أساء 
تعماليا أك كاف عاجزا ن عف النيكض بأعبائيا بشكؿ يمحؽ الضرر بمصالح الطفؿ المالية كييدد اس

                                                 
 ديكاف قاضي القضاة، مجمس القضاء األعمى الشرعي المنشكرة عمى مكقع مدكنة سمكؾ القضاة الشرعييف،  - 1
   62صالميٌدم قٌياس، مرجع سابؽ،   - 2
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، كجاء في حكـ المحكمة العميا مكاسبو كذلؾ لحماية ذمة القاصر المالية بما تقتضيو مصمحة القاصر
ية ال اعتبار الشرعية المنعقدة في القدس بأف" إقرار األكلياء كاألكصياء عمى القاصريف كفاقدم األىم

قرار الكصية عمى الصغير باالمتناع عف المطالبة بزيادة النفقة لمدة ستة سنكات ال اعتبار لو  ،لو كا 
 ".1ألف ىذا اإلقرار يضر بمصمحة الصغير

 
  :الفرع الثالث: مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى في الميداف اإلداري

المتفرعة عنو بدكف تضافر جيكد السمطات ال يمكف أف يتحقؽ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى كالحقكؽ 
ذلؾ ألننا نتحدث عف منظكمة  ،التشريعية كالقضائية كالتنفيذية كؿ في حدكد اختصاصو كصبلحيتو

كد قكاعد قانكنية تتطابؽ معو حقكؽ متكاممة كال يكفي مف اجؿ تحقيؽ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى كج
ية كالبشرية التي تكفؿ تطبيؽ النصكص التشريعية التجييزات الماد كافة ىك تكفير ما يمـز فقط بؿ

كاألحكاـ القضائية بما ينصب في مصمحة الطفؿ بؿ كيحقؽ مصمحتو الفضمى كليذا نص المشرع عمى 
اإلدارية( أيضا عمى مصمحة الطفؿ الفضمى لكي تكتمؿ )ضركرة أف تستند جميع اإلجراءات التنفيذية 

كما تـ إصدار العديد مف األنظمة كالمكائح  ،كالمطمقة لمطفؿ منظكمة العدالة كتتحقؽ الحماية الكاممة
، قرار مجمس الكزراء المتعمؽ بدكر 2التنفيذية في إطار إعماؿ حقكؽ الطفؿ كنظاـ األسر الحاضنة

باألعماؿ الخطرة أك الصناعات الضارة بالصحة التي ال  0222لسنة  9، قرار كزير العمؿ رقـ 3الحضانة
بشأف حظر استيراد بعض  0221لسنة  0فييا، كقرار كزير االقتصاد الكطني رقـ يجكز تشغيؿ األحداث 

العاب األطفاؿ كقد جاءت ىذه األنظمة كالمكائح حماية لمطفؿ كحقكقو كتحقيقا لمصمحتو الفضمى بالدرجة 
  .4األكلى

 
تحقيقا ت ة حقكؽ الطفؿ في مختمؼ المجاالكتمارس كزارة الشؤكف االجتماعية الدكر الرئيسي في حماي

الفقرة األكلى(، فيما تتعاكف )لمصمحة الطفؿ الفضمى ككنيا الجية األكثر صمة باألسرة كالمرأة كالطفؿ 

                                                 
، 2010لسنة  19قرار المحكمة العميا الشرعية المنعقدة في القدس رقـ  ; 34الميٌدم قياس، مرجع سابؽ، ص.  - 1

 ، منشكر عمى مكقع المقتفي ) منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف(.28/1/2010تاريخ الفصؿ 
 .2013بنظاـ األسر الحاضنة لسنة  2013( لعاـ 10قرار مجمس الكزراء رقـ ) -2
 ببلئحة تنظيـ دكر الحضانة  2011( لسنة 11قرار مجمس الكزراء رقـ ) -3
 

الحؽ في   –حقوؽ الطفؿ  ،الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف ;مرجع سابؽ ،عاصـ خميؿ كآخركف  - 4
 .78.ص ،مرجع سابؽالحماية، 
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كزارة الشؤكف االجتماعية مع باقي الكزارات كالمؤسسات الحككمية كمؤسسات المجتمع المدني لمنيكض 
 .ني(الفرع الثا)بحقكؽ كمصالح الطفؿ إلى أعمى مستكياتيا كؿ في اختصاصو

 

 دور وزارة التنمية االجتماعية في تحقيؽ مصمحة الطفؿ الفضمى  :الفقرة األولى
 

تتكلى كزارة التنمية االجتماعية المسؤكلية القانكنية كاالجتماعية كاألخبلقية كالمينية لتكفير الرعاية 
لؤلطفاؿ كحمايتيـ مف كافة أشكاؿ العنؼ كاالستغبلؿ كمف كؿ عمؿ مف شأنو أف يعيؽ تعميميـ أك يضر 

التي تندرج  األسرة كالطفكلةدائرة بسبلمتيـ أك بصحتيـ البدنية كالنفسية، كمف ىذا المنطمؽ تـ تأسيس 
عمى عاتقيا مسؤكلية تكفير الرعاية كالحماية كالتأىيؿ لؤلطفاؿ كتقـك ىذه الدائرة بثبلث أدكار رئيسية في 

دارة مراكز )سبيؿ حماية الطفكلة حيث تعمؿ عمى تعييف كتدريب مرشدم حماية الطفكلة  أكال(، كتأسيس كا 
 .ثالثان()حماية الطفكلة  ثانيا( كالتنسيؽ لشبكات)حماية الطفكلة 

 
 مرشد حماية الطفولة –أوال 
عف  في كزارة الشؤكف االجتماعية في قسـ حماية الطفكلة كمسؤكالن  يعمؿ مرشد حماية الطفكلة مكظفان   

لمقانكف كالمكائح المنبثقة عنو،كيندرج عممو في طميعة األعماؿ الرامية  ان متابعة كتقييـ أمكر األطفاؿ كفق
تثقيفية كتكعكية  مف خبلؿ القياـ بدكرات ككرش تكعكيان  يتيـ، كما أنو يمارس دكران إلى حماية األطفاؿ ككقا

 ىذا عدا عف دكرىـ في،1لؤلطفاؿ في المدارس كالمخيمات الصيفية مف أجؿ تعريفيـ بحقكقيـ كمصالحيـ
مجاؿ عدالة األحداث حيث يعتبر مرشد حماية الطفكلة ركنا ن أساسيا الكتماؿ منظكمة العدالة في قضايا 
األحداث، ككدليؿ عمى أىمية الدكر الذم يقكـ بو فقد اكجب القانكف أيضان عمى المحكمة  المختصة 

عمى تقرير خطي  مراقب السمكؾ()بالمحاكمة قبؿ البت في الدعكل أف تحصؿ مف مرشد حماية الطفكلة
يحتكم جميع المعمكمات المتعمقة بأحكاؿ ذكم الطفؿ المادية كاالجتماعية كأخبلقو كدرجة ذكائو كبالبيئة 
التي نشأ كتربى فييا كبمدرستو كتحصيمو العممي كمكاف عممو كحالتو الصحية كمخالفتو السابقة لمقانكف 

                                                 

تعزيز ىيكمية  -متخصص في دولة فمسطيفدعـ إنشاء نظاـ عدالة أحداث :أناييس أنكميف،  ،سيمفي ركككايف  1-
 ;2013فمسطيف-، االتحاد األكركبي، راـ اهللتقييـ ىيكمية حماية الطفؿ داخؿ وزارة الشؤوف االجتماعية -حماية الطفؿ

:تنشأ بكزارة الشؤكف 2001لسنة  7مف قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ  50المادة ; 182.ثائر العدكاف، مرجع سابؽ، ص
ائرة تسمى دائرة حماية الطفكلة تضـ عدد مف مرشدم حماية الطفكلة "، كقد عرفت المادة األكلى مف القرار االجتماعية د
 مفيـك مرشد حماية الطفكلة. 2016لسنة  4بقانكف رقـ 



 31 

الطفكلة ميما لمقاضي ألنو معد مف قبؿ  كبالتدابير المقترحة إلصبلحو، كيككف تقرير مرشد حماية
 .1مختص يدرؾ أىمية تقريره لتحقيؽ مصمحة الطفؿ الفضمى

كيتبادر إلى الذىف بعد قراءة نصكص المكاد المتعمقة بتقرير مرشد حماية الطفكلة أف المحكمة ممزمة 
مى إسباغ الصفة باألخذ بما جاء فيو ككأف العقكبة أك التدبير المناسب قد حدد ليا كيقتصر دكرىا ع

إال أف ىذا األمر غير منطقي كيعتبر مف قبيؿ التدخؿ في  لزامية لما جاء في ىذا التقرير،الرسمية اإل
عمؿ القاضي كصبلحيتو كيجدر القكؿ أف تقرير مرشد حماية الطفكلة بكافة تفاصيمو الميمة شأنو شأف 

 .2ةدث كتحكـ كفقا لقناعتيا الكجدانيئـ لمحتقرير الخبرة غير ممـز بالنتيجة لممحكمة، فيي ترل ما ىك مبل
 

كيمكف القكؿ انو كلكي يككف تقرير مرشد حماية الطفكلة مؤثران في حكـ القاضي فإنو يقع عمى عاتقو أف 
عف إعداد تقريره كإجراء  يبذؿ الجيد المطمكب لتزكيد القاضي بالمعمكمات التفصيمية لكؿ قضية بعيدان 

ركتيني دكف الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة عف الطفؿ كبيئتو االجتماعية بحيث يقدـ تقارير متشابية لكؿ 
كاف ال يككف التقرير مجرد  حاالت األطفاؿ مما يحكؿ دكف تحقيؽ الغاية المنشكدة مف إعداد التقرير

مدل أىميتو في تحديد مصير الطفؿ كحياتو  إجراء شكمي مكمؿ لئلجراءات دكف األخذ بعيف االعتبار
 .المستقبمية

 
( مف قانكف الطفؿ الفمسطيني بأنو "يمكف 37)نصت الفقرة الثانية المادة مراكز حماية الطفولة:  :ثانيا

إيداع الطفؿ  ...مف يقكـ برعايتو أحد التدابير التالية أكلمرشد حماية الطفكلة أف يقترح عمى كالدم الطفؿ 
 .مؤقتان لدل عائمة أك ىيئة أك مؤسسة اجتماعية أك تربكية أك صحية مبلئمة عامة أك خاصة "

 
بشأف حماية األحداث بأنو "  0294( لسنة 2)( مف القرار بقانكف رقـ 21)المادة نص  كما جاء في 

 .." .عترؼ بيا منيايككف إيداع الحدث في إحدل دكر الرعاية االجتماعية التابعة لمكزارة أك الم
 

                                                 
بشأف حماية  2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  25استنادا لممادة  ;105ريـ ابك حساف: مرجع سابؽ، ص. - 1

األحداث حيث جاء في الفقرة الثانية " ال تنعقد المحكمة إال بحضكر مرشد حماية الطفكلة كعضك نيابة األحداث كعمى 
لـ يفند تقرير مرشد  المحكمة قبؿ الفصؿ في أمر الحدث أف تناقش مرشد حماية الطفكلة  كجاء في الفقرة الثالثة " إف

حماية الطفكلة مف قبؿ أطراؼ الدعكل كالمحكمة ذاتيا فإنو يعتبر أساسا لتقدير حالة الحدث كمصمحتو كيجب اف يككف 
مف قكاعد بكيف "عمى انو يتعيف في جميع الحاالت باستثناء الحاالت التي  16كما نصت المادة  ،منتجا ن في الدعكل.

بؿ أف تتخذ السمطة المختصة قرارا ن نيائيا ن يسبؽ إصدار تقصي سميـ لمبيئة كالظركؼ التي تنطكم عمى جرائـ قانكنية كق
يعيش فييا الطفؿ اك الظركؼ التي ارتكب فييا الجريمة كي يتسنى لمسمطة المختصة إصدار حكـ في القضية عف 

 تبصر"
  184مرجع سابؽ، ص. :ثائر العدكاف - 2
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  :كقد أينًشئ مركزاف لحماية الطفكلة يتبعاف لكزارة الشؤكف االجتماعية في الضفة الغربية كىما
 

مقرىا في محافظة راـ اهلل، كميمتيا األساسية رعاية :مؤسسة دار األمؿ لممالحظة والحماية االجتماعية - أ
سنة ( مف كافة  96 -91)األحداث( كالذيف تتراكح أعمارىـ مف )األطفاؿ الذككر المخالفيف لمقانكف 

المحافظات، حيث تقدـ ليـ الدعـ النفسي كتعمؿ عمى تعديؿ سمككيـ مف خبلؿ البرامج التربكية 
كالتثقيفية كالنفسية كالعمؿ الجماعي كالتطكعي، كما تسعى إلعادة إدماجيـ في المجتمع كتأىيميـ إما 

كذل تعميميان  ؾ الف معظـ الدراسات تثبت أف الغالبية العظمى مف األحداث ىـ متسربيف مف أك مينيا ن
المدارس كتعمؿ عمى نشر الكعي كالتسامح فيما بينيـ إثر تعرضيـ لسكء التربية كالظركؼ المعيشية 

 .1كاالقتصادية الصعبة الذيف خمفكا مف خبلليا ضحايا جدد

 

حيث كانت تتبع لكزارة الشؤكف  9736: كمقرىا في بيت جاال تـ إنشاؤىا عاـ دار رعاية الفتيات  - ب
أصبح تابعة لدائرة الشؤكف االجتماعية المكجكدة في اإلدارة  9745كفي عاـ  األردنيةاالجتماعية 

المدنية اإلسرائيمية كفي الكقت الحالي تتبع لكزارة التنمية االجتماعية الفمسطينية، كىدفيا األساسي تكفير 
( كيتـ 96 -91الحماية كالرعاية كاإليكاء كالتأىيؿ لمفتيات الجانحات البلتي تتراكح أعمارىف بيف )

تحكيميف مف قبؿ الشرطة أك مرشدم حماية الطفكلة، كما يكفر الحماية لمفتيات البلتي يتعرضف لكافة 
تيـ أك صحتيـ أشكاؿ العنؼ كاإلساءة كاالستغبلؿ كاإلىماؿ كسكء المعاممة كالتي مف شأنيا تيديد سبلم

 .2أك سبلمتيـ النفسية

 
لتغطية كافة مناطؽ الضفة الغربية كاف ىناؾ حاجة كيجدر القكؿ أف مراكز حماية الطفكلة ال تكفي 

كبيرة إلنشاء عدد اكبر مف دكر الحماية الستيعاب عدد اكبر مف األحداث، ىذا عدا عف أنيا تعاني 
مف محدكدية في المرافؽ إضافة إلى عدـ كجكد أم معيار لتصنيؼ األطفاؿ داخؿ مراكز الحماية سكاء 

يعة الفعؿ المتيـ بارتكابو كما أنيا تفتقد التخصص مما يضعؼ مف أكاف يتعمؽ بالفئة العمرية أك بطب
فاعميتيا فمثبل دار رعاية الفتيات خصصت باألساس لرعاية الفتيات الجانحات البلتي ال تتجاكز 

سنة إال أنيا تستقبؿ أيضا أم حالة لفتاة معنفة بأم شكؿ مف أشكاؿ العنؼ مع العمـ أف  96أعمارىف 
ب أف يككف ليا مراكز خاصة مستقمة عف مراكز األحداث فمكؿ منيا خطة مثؿ ىذه الحاالت يج

                                                 
مسح المؤسسات العاممة في مجاؿ الصحة النفسية والدعـ النفسي عية: كزارة التنمية االجتما ،فمسطيف - 1

، ww.mhpss.ps/ar/organization/girls-care-home/HGcGf91Uu70، االجتماعي في الضفة الغربية
، تاريخ اخر زيارة www.mos.pna.ps ،المكقع الرسمي لكزارة التنمية االجتماعية   20/3/2017آخر مكعد لمزيارة 

20/3/2017  
 فمسطيف،  كزارة الشؤكف االجتماعية، ف.ـ - 2

http://www.mos.pna.ps/
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كمنيجية خاصة إلعادة التأىيؿ كاالندماج كىذا أمر مخالؼ لممعايير الدكلية المتعمقة بأماكف االحتجاز 
كحماية األطفاؿ التي ينبغي تبنييا لتحقيؽ الغاية مف كراء التدبير المتخذ بحؽ الحدث كالرامي إلى 

عادة إدماجو في المجتمع إصبلحو  .1كا 
كيجب التنكيو إلى كجكد مركز رعاية أحداث في قطاع غزة كىي مؤسسة الربيع لرعاية األحداث كقد تـ 

في مدينة غزة في العيد المصرم لتقكـ بالدكر العبلجي كالكقائي كالتأىيؿ  9736افتتاحيا عاـ 
 سنة الذيف ارتكبكا أفعاؿ مخالفة لمقانكف.  96-90لؤلحداث مف سف 

 
 شبكات حماية الطفولة  :ثالثا

 0227تأسست شبكات حماية الطفكلة مف قبؿ كزارة الشؤكف االجتماعية كبدعـ مف اليكنيسيؼ عاـ 
 0292شبكة حماية طفكلة بمعدؿ شبكة كاحدة في كؿ محافظة، كفي أكاخر عاـ  99ككانت عبارة عف 

ي تأسيسيا ناجمة عف تـ تأسيس شبكة حماية الطفكلة في محافظة القدس كالتي كاجيت صعكبات ف
طبيعة المنطقة كتقسيماتيا الجغرافية كالسياسية، كفي الغالب تتألؼ شبكات حماية الطفكلة مف كزارة 
الشؤكف االجتماعية كمجمس القضاء األعمى كمؤسسات المجتمع المدني كالنيابة العامة كالشرطة ككزارة 

ميف مف المحافظات كيعتبر مرشدك حماية الطفكلة الصحة كالعدؿ ككزارة التربية كالتعميـ باإلضافة إلى ممث
منيا، كيتمحكر عمميا ليات تحكيؿ األطفاؿ في خبلؼ مع آفي مجاؿ حماية ككقاية األطفاؿ ك  جزء ن

القانكف أك األطفاؿ في خطر بشكؿ يحقؽ االستخداـ األمثؿ لمخدمات المتكفرة لدل المجتمع المدني 
 .2كالشركاء كبما يمبي مصمحة الطفؿ الفضمى

 
تضافر جيود الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيؽ  :الفقرة الثانية

 مصمحة الطفؿ الفضمى 
 

تعتبر مسؤكلية حماية كرعاية كتأىيؿ األطفاؿ مسؤكلية كطنية تتشابؾ كتتكامؿ فييا كافة الجيكد بشكؿ 
يمبي مصمحة الطفؿ الفضمى مف قبؿ المؤسسات الحككمية كاألىمية، فبعد مركر سنكات مف اضطبلع 

لجيات التي الدكلة بالعبء األكبر في مجاؿ حماية كرعاية األطفاؿ أصبح ىناؾ كعي بضركرة تعاكف ا
                                                 

تقرير أماكف احتجاز األطفاؿ في خالؼ مع القانوف في الضفة الغربية بيف الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ،  - 1
جدير ،9، ص2013، راـ اهلل، في خالؼ مع القانوفالمعايير الدولية والواقع العممي، التقرير الثالث المتعمؽ باألطفاؿ 

بالذكر اف ىناؾ نظارات تكقيؼ خاصة باألحداث في كؿ محافظات الكطف يتـ تكقيفيـ فييا أثناء مرحمة التحقيؽ 
كالمحاكمة إذ اقتضى األمر كىي نكعا ما مفتقرة إلى مقكمات مراكز االحتجاز كفقا لممعايير الدكلية كىي تحت إدارة  

  .الداخمية جياز الشرطة كبالشراكة مع كزارة الشؤكف االجتماعيةكزارة 
 مرجع سابؽ   ،أناييس أنكميف  ،سيمفي ركككايف - 2
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ليا عبلقة باألطفاؿ مف خبلؿ نيج تشاركي، خاصة كأف التنمية الشاممة تتطمب تضافر الجيكد كافة في 
سبيؿ تحقيؽ مفيكـ مجتمع الرفاىية بشكؿ عاـ كتحقيؽ مصمحة الطفؿ الفضمى بشكؿ خاص، كليذا 

انيا( أف تتعاكف في سبيؿ ث)أكال( كالمؤسسات األىمية )السبب كاف لزامان عمى كافة المؤسسات الحككمية 
  1تضمف تحقيؽ مصمحة الطفؿ الفضمى. كتكامميةو  رعاية ىذه الفئة الضعيفة كالعمؿ في شراكةو 

 
 دور المؤسسات الحكومية في تحقيؽ مصمحة الطفؿ الفضمى :أوال ً 

 
أنيا تتعاكف تعتبر كزارة الشؤكف االجتماعية أكثر الكزارات المختصة بحماية حقكؽ الطفؿ المقرة قانكنا إال 

مع العديد مف الكزارات األخرل كالمؤسسات الحككمية في سبيؿ تنفيذ مياميا القانكنية اتجاه الطفؿ عمى 
  .أكمؿ كجو

 
كيعتبر المجمس األعمى لؤلمكمة كالطفكلة الذم قامت السمطة الكطنية الفمسطينية بإنشائو كفقا لممرسـك 

احد 3 0223( لسنة 06)تشكيمو كفقا لممرسكـ الرئاسي رقـكالذم تـ إعادة 2 9777( لسنة 0)الرئاسي رقـ 
 ،أىـ المؤسسات اإلدارية الحككمية التي تيدؼ إلى االرتقاء بالتطكر اإلنساني كتنمية الطفؿ الفمسطيني

كرعاية الطفكلة كاألمكمة كتكفير الدعـ ليا كالعمؿ عمى التعاكف مع المنظمات الدكلية كالمؤسسات 
لمجمس في سبيؿ كضع اك ، طفؿ العربي كميثاؽ األمـ المتحدةيؽ ميثاؽ حقكؽ الاإلقميمية مف اجؿ تطب

في كضع السياسات التشريعية كالخطط البلزمة  ساىـتحقيؽ أىدافو إستراتيجية كطنية لمطفكلة كاألمكمة ك 
 .4ذإلخراج ىذه السياسات حيز التنفي ككذلؾ التنسيؽ مع المؤسسات الحككمية كغير الحككمية

 
في تسجيؿ الجمعيات كالمؤسسات األىمية التي تعنى بحماية كالدفاع  ان كزارة الداخمية دكر  فيما منحت

كلكف دكرىا الرئيسي المرتبط في الطفؿ يتمثؿ في مياـ جياز الشرطة التابع ليا  ،عف حقكؽ الطفؿ
مع  لكزارة الداخمية ككزارة العدؿ بكصفو ضابطة قضائية حيث يتعامؿ جياز الشرطة التابع إداريان 

  .األحداث في جميع المراحؿ مف لحظة القبض عميو حتى لحظة اإلفراج عنو
 

اختصاصاتيا مع باقي الكزارات مف أكثر الكزارات التي  قارنةة التربية كالتعميـ العالي بمكتعتبر كزار 
الركضة ) تمس بقراراتيا كلكائحيا مصمحة الطفؿ كحقكقو، كذلؾ ككف الطفؿ يقضي في نطاقيا

                                                 
  15/3/2017اخر مكعد لمزيارة  ، االجتماعية : أيف نحف مف اتفاقية حقوؽ الطفؿالشؤوف :دنيا الكطف  - 1

األعمى لمطفكلة كاألمكمة.بإنشاء المجمس  6333( لسنة 2لمرسـك الرئاسي رقـ )ا  -2    
 بإعادة تشكيؿ المجمس األعمى لمطفكلة كاألمكمة. 2002( لسنة 22لمرسـك الرئاسي رقـ)ا - 3

   1999لسنة  2مف المرسـك الرئاسي رقـ  4المادة   - 4
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عاـ مف طفكلتو، ليذا كجب أف تتفؽ قراراتيا كالمعايير الدكلية المتعمقة بحماية  92ما يقارب  كالمدرسة(
حقكؽ الطفؿ كتحقيؽ مصمحتو الفضمى كاف اىتماميا بالطفؿ كحقكقو كمصالحو يتمثؿ في عدة محاكر 

ث جاء فيو انو أكليا تنظيميا لعبلقة المعمـ بطمبتو في ميثاؽ أخبلقيات مينة التعميـ كقكاعد السمكؾ حي
يجب أف تككف عبلقة المعمـ بطمبتو قائمة عمى الميف كالحـز كاالحتراـ دكف أم تمييز كاف يبذؿ كافة 
جيده في سبيؿ تنمية قدراتيـ كاف يككف عمى معرفة كدراية كاممة بكافة حقكقيـ كفؽ لؤلنظمة كالقكانيف 

  .1يـالمحمية كالدكلية، كاف يحسف الظف بيـ كيعزز مف ثقتيـ بأنفس
 

تككف في صالح الطفؿ حيث يعتبر تنفيذىا  أفكتسعى كزارة التربية كالتعميـ العالي في كافة قراراتيا 
لمشركع المدارس الصديقة لمطفؿ اكبر مثاؿ عمى دكرىا الفعاؿ في حماية حقكؽ الطفؿ كتحقيؽ 

لمبيئة كىي مصمحتو الفضمى كتعتمد عمى خمس معايير أساسية لتحديد المدارس الصديقة لمطفؿ ك 
كجكد مناخ صديؽ كصحي، تعزيز دكر الطالب كمشاركتو في العممية التعميمية كاستخداـ التعمـ النشط 
كالتفاعؿ مع بيئتو، بيئة خالية مف العنؼ، تفعيؿ دكر المجتمع المحمي في تعزيز كدعـ المدرسة 

 .2شطتيا، كأخيرا معمـ صديؽ لممدرسةكأن
 

يحقؽ بشكؿ مباشر كغير مباشر  ؿه فعا بيه إيجا بية كالتعميـ ىك دكره كزارة التر  ما يجدر قكلو أف دكر
مصمحة الطفؿ الفضمى كيحمي حقكقو كحرياتو المكفكلة لو بمكجب الدستكر كالقكانيف الكطنية كالمكاثيؽ 
الدكلية كال يكجد إمكانية لحصر دكرىا ككنيا مف أكثر المؤسسات الحككمية بعد كزارة التنمية 

 االجتماعية عمى عبلقة كطيدة بالطفؿ. 
 

فيكجد في بركتكككالتيا أحكاـ  أيضان  الطفؿ الفضمى أكلكية رئيسية لكزارة الصحةكتشكؿ مصمحة 
كاضحة تعطي األكلكية لمصمحة الطفؿ، كتحدد مسؤكلية الكالديف األساسية عف رعاية أطفاليـ 

                                                 
، وقواعد السموؾميثاؽ أخالقيات مينة التعميـ كزارة التربية كالتعميـ، ىيئة تطكير مينة التعميـ: ،فمسطيف - 1

   22/3/2017المكقع الرسمي لكزارة التربية كالتعميـ العالي، تاريخ اخر زيارة   ;. 10،ص.2012
كيقصد  ; 56.، ص2013، واقع حقوؽ الطفؿ الفمسطيني :فمسطيف، الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني  - 2

لمكاصفات التي تجعؿ تعمـ الطمبة أكثر متعة حاليا، المدرسة التي تتكافر فييا مجمكعة مف ا”بالمدرسة الصديقة لمطفؿ 
عطاء المنظمة  ،مما يشجع عمى المشاركة كاالنفتاح كالحكار كالقياـ بممارسات ديمقراطية مرغكبة لمطمبة،كفي المستقبؿ كا 

سة صديقة الطفؿ التعميمية الدعـ الفعاؿ كشمكلية التعميـ" "كما سعت كزارة التربية كالتعميـ العالي إلى جعؿ مفيـك المدر 
  .مرتبطا بأجزاء مختمفة مف إستراتيجية كزارة التربية كالتعميـ، بؿ كأف يككف مف مؤشرات التعميـ النكعي في فمسطيني

، كزارة التربية كالتعميـ العالي بالتعاكف مع اليكنسيؼ، الدليؿ اإلجرائي لممدرسة صديقة الطفؿ في المدارس الفمسطينية
 . 9ص ،2013
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مف مذكرة تفاىـ بينيا كبيف  أكثرقامت بتكقيع  0294كتنشئتيـ كحمايتيـ، كما أنيا كفي نياية العاـ 
 األمـخرىا التكقيع مع منظمة آكالتي كاف  عالمية كمنظمة الصحة العالمية كمنظمة اليكنسيؼمنظمات 

تتمثؿ في أف أىدافيا الرئيسية  فييا كالتي جاء 0295المتحدة لمطفكلة عمى خطة العمؿ السنكية لمعاـ 
تأىيؿ األطفاؿ ك ، فكلة المبكرة كدعـ برامج التطعيـتعزيز الرعاية كاالىتماـ بصحة األـ كالطفؿ كالط

تنفيذ برامج تكعية لدعـ الرضاعة الطبيعية، كتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لؤلميات ك  ،ذكم اإلعاقة
الحكامؿ كحديثي الكالدة، إضافة إلى دعـ المستشفيات الحككمية صديقة الطفؿ، كالعمؿ عمى إنشاء 

، ىذا عدا عف مذكرات التفاىـ التي قامت بتكقيعيا مع المؤسسات الكطنية التي .عيادات صديقة لمطفؿ
تعنى بصحة األطفاؿ كمؤسسة إنقاذ الطفؿ كجمعية إغاثة أطفاؿ فمسطيف، كبالتالي يتضح أف دكر 

 .1بو في حماية حقكؽ الطفؿ كتحقيؽ مصمحتو الفضمىيستياف كزارة الصحة ال 
 

ياتو كتحقيؽ مصمحتو الفضمى عمى عاتؽ المؤسسات الحككمية كال تقتصر حماية حقكؽ الطفؿ كحر 
نما جاء ذكرىا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر لعدـ إمكانية تعداد كذكر كافة  المذككرة سالفا ن فقط كا 
المؤسسات الحككمية التي تحمي  حقكؽ الطفؿ في أنشطتيا كقراراتيا التي تصدر عنيا كتمس بشكؿ 

 .الفضمى ىي الخيار األكؿ دائما وأك بأخر الطفؿ كتجعؿ مصمحت
 

 دور المؤسسات األىمية في تحقيؽ مصمحة الطفؿ الفضمى  :ثانيا
باشرت المؤسسات  األىمية لحماية الطفكلة عمميا في فمسطيف منذ أكاخر القرف التاسع عشر عندما تـ 

المقدسية في بيت ـ كىي مؤسسة حضانة العائمة 9661تسجيؿ أكؿ مؤسسة تعمؿ في ىذا المجاؿ عاـ 
المؤسسات غير الحككمية كالتي تيتـ بشؤكف الطفؿ ،  أما اآلف يتميز كاقع الطفؿ الفمسطيني بكثرة 2لحـ

مف نكاح مختمفة فتقدـ خدمات اجتماعية، نفسية، تعميمية، صحية، رياضية، كترفييية فيذه المؤسسات 
فبعضيا يقدـ الخدمات  مات التي تقدميابانتشارىا كتنكعيا كاختبلؼ طبيعة عمميا، كطبيعة الخدتتميز 

المادية كالعينية كالبعض اآلخر يقدـ الدعـ االجتماعي كالقانكني كالنفسي إضافة إلى تكفير مرافؽ في 
بعض الحاالت الستخداـ األطفاؿ، كيقع عمى عاتؽ السمطة الكطنية الفمسطينية دكرا ه رقابيا ن لمتأكد مف 

 .3حقكؽ األطفاؿ كبذات المعايير الكطنية كالدكلية أف ىذه المؤسسات تعمؿ عمى إنفاذ
 

                                                 
 الموقع الرسمي لوزارة الصحة الفمسطينيةفمسطيف،; .13ايكة كاخركف، مرجع سابؽ، ص.عبير حش- 1

http://www.moh.ps/،  24/3/2017تاريخ اخر زيارة 
تعنى تعتبر كزارة التنمية االجتماعية ىي جية االختصاص المسؤكلة عف المكافقة عمى تسجيؿ المؤسسات التي  - 2

 بحقكؽ الطفؿ عند تقديميا طمب لمتسجيؿ لدل كزارة الداخمية.
  118، مرجع سابؽ، صالحؽ في الحمايةالييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف،   - 3

http://www.moh.ps/
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 :ممخص الفصؿ األوؿ

تناكؿ الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث محددات مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى كالذم تمحكر عنو ماىية مبدأ 
مصمحة الطفؿ الفضمى كعند الحديث عف الماىية فإننا نتحدث عف المفيكـ كالمبررات، كبدراسة مفيـك 

كذلؾ  مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى اتضح أنو ليس ىناؾ تعريؼ كاضح لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى
، كتـ تكضيح سمات كخصائص ىذا المبدأ التي باختبلؼ حاجيات كظركؼ كؿ طفؿنظرا الختبلفيا 

تميزه عف غيره مف المبادئ كتبيف أف جميع سماتو تنصب كتدكر حكؿ فكرة كاحدة كىي مركنة مبدأ 
و مصمحة الطفؿ الفضمى، كبخصكص مبررات مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى فاتضح اف الغاية مف إدراج

ىي بالدرجة األكلى لحماية حقكؽ الطفؿ ككنو مبدأ محكريا في تطبيؽ كافة حقكؽ الطفؿ، ىذا باإلضافة 
إلى أنو يعتبر ىدفا كمقصدان بالنسبة لكافة اإلجراءات نظرا لمدكر الكقائي الذم يمعبو كيترتب عنو السير 

 .في اإلجراءات بشكؿ قانكني
 

الفضمى فقد لقي حظو في الدراسة بشكؿ كبير، كذلؾ ألىمية أما بخصكص ميداف مبدأ مصمحة الطفؿ 
ىذه الجزئية نظرا ألنيا مناط ىذا المبدأ كليذا تـ دراسة النطاؽ الشخصي لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى 
كالذم تمخص عنو أف الطفؿ ىك أساس ىذا المبدأ كأنو بانتياء مرحمة الطفكلة ينتيي حقو في إيبلء 

، كمف ثـ تـ التطرؽ لمنطاؽ المكضكعي لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى حيث مصمحتو االعتبار األكؿ
السمطات اإلدارية كمؤسسات الرعاية االجتماعية العامة كالخاصة ك  تبيف أف ىذا المبدأ يشمؿ كافة
 مختمؼ األصعدة التشريعية كالقضائية كالتنفيذيةعمى نطاقو يقع  كالييئات التشريعية كالمحاكـ أم
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 الفصؿ الثاني

_______________________________________________________________ 
  نظاـ مصمحة الطفؿ الفضمى

يتمثؿ نظاـ مصمحة الطفؿ الفضمى بالجانب العممي ليذا المبدأ بعيدان عف النصكص القانكنية الجامدة 
الطفؿ الفضمى ) المبحث األكؿ( كمف ثـ اآلثار كالمجردة كعمى كجو الخصكص في كيفية تقدير مصمحة 

 المترتبة عمى تقديرىا كتطبيقيا ) المبحث الثاني(
 

 :المبحث األوؿ: تقدير مصمحة الطفؿ الفضمى

إف تقدير المصمحة الفضمى التخاذ قرار بشأف إجراء ما يعتمد عمى عدة عناصر ينبغي احتراميا 
( لمداللة عمى  مصمحة الطفؿ الفضمى )كتخصيص كزف لكؿ كاحد منيا، كبشكؿ عاـ يستخدـ مصطمح 

جكد رفاه الطفؿ كيحدد ىذا الرفاه بمجمكعة متنكعة مف الظركؼ الخاصة  كالعمر مثبل، كجكد أك عدـ ك 
الكالديف، مستكل نضج الطفؿ، كبيئة الطفؿ كتجاربو، فإذا كاف الطفؿ طفبل ن مف الناحية البيكلكجية في 
كؿ األزمنة فإف مصمحتو الفضمى ليست ذاتيا في كؿ األزمنة كفي كؿ السياقات الثقافية أم أف تعبير 

عمى تقدير مصمحة الطفؿ المطمب األكؿ(، كيترتب )المصمحة الفضمى يقع تحت تأثير معايير متعددة 
  .المطمب الثاني()الفضمى عبلقة مع بعض الحقكؽ 
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  :المطمب األوؿ: معايير تقدير مصمحة الطفؿ الفضمى

ليس باألمر اليسير مف الناحية العممية تقدير المصمحة الفضمى لطفؿ معيف بدقة بؿ تعتبر ىذه العممية 
مصمحة  صناع القرار كيعكد ذلؾ إلى أف التعامؿ مع مبدأميمة مركبة كمعقدة تحتاج إلى تقييـ مف قبؿ 

الفضمى يتـ عمى أساس أنو ذا طابع ذاتي كأف مضمكنو يتـ تحديده في كؿ حالة لكحدىا مف   الطفؿ
ىؿ مف الضروري جانب الجية المختصة باتخاذ إجراء أك قرار يمس الطفؿ  كالسؤاؿ الذم يثكر ىنا " 

 مى ذا داللة موضوعية ؟ " أف يصبح مبدأ مصمحة الطفؿ الفض

 
بذلت جيكد حثيثة لتحديد مضمكف المبدأ كداللتو عمى أساس مكضكعي ال ذاتي مف خبلؿ إدراج “

تخذ قرار يمس الطفؿ لتحديد مجمكعة مف العناصر التي ينبغي األخذ بيا مف قبؿ الجيات التي ت
محاكلة فعمية طبلؽ متضمنا ن ف المعدؿ لقانكف الالفضمى ففي كندا مثبل جاء مشركع القانك  محتومص

إلعطاء مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى داللة مكضكعية كذلؾ مف خبلؿ إدراج عدد مف المعايير التي 
الفضمى فيما يتعمؽ محتو خذ قرار يمس الطفؿ لتحديد مصينبغي األخذ بيا مف قبؿ الجيات التي ستت

كىناؾ محاكلة أخرل إلضفاء الطابع "،لتي تخص مصيره عقب انفصاؿ كالديوباإلجراءات كالقرارات ا
مف  9762المكضكعي عمى مصمحة الطفؿ الفضمى كىي ما تضمنو قانكف األطفاؿ اإلنجميزم لعاـ 

الطفؿ الفضمى مجمكعة مف األمكر كلكنيا كانت  محةالقاضي بالحسباف بغية تحديد مصكجكب أف يأخذ 
 .1عمى  سبيؿ المثاؿ ال الحصر

  
بدأ مصمحة الطفؿ الفضمى ذا داللة ذاتية كذلؾ الختبلؼ الظركؼ المحيطة كلعؿ مف األسمـ أف يبقى م

بكؿ حالة كاختبلؼ الحؿ المناسب ليا فعندما يصبح مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى ذا داللة مكضكعية 
تصبح الخيارات محدكدة بشكؿ قد يفكت فرصة الحصكؿ عمى الخيار األمثؿ، كال ضير مف ذكر 

  .ؿ ال الحصرالمعايير عمى سبيؿ المثا
 

" إذا  :بأنو 20072لسنة  162كقد جاء في قرار المحكمة العميا الشرعية المنعقدة في القدس رقـ 
تكافرت المسكغات الشرعية لئلذف بقسمة حصص قاصر في عقار كتحققت مصمحة القاصر فإف 
المحكمة تقرر المكافقة عمى إعطاء اإلذف لممستدعية بصفتيا الكصي الشرعي عمى القاصر بإجراء 

ؾ القسمة المذككرة في العقار،كاإلذف ليا بالتكقيع عمى كافة األكراؽ الرسمية كغير الرسمية كتسجيؿ ذل

                                                 
 .29محمد المكسى، مرجع سابؽ، ص.  - 1
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شرط مكافقة باقي الشركاء عمى لدل الدكائر المختصة كخاصة دائرة تسجيؿ األراضي حسب األصكؿ ب
 1 "ذلؾ
 

المسكغات الشرعية لتكفر الذم جاء فيو بأنو: "  2008 لسنة 101ككذلؾ قرارىا في الطمب رقـ 
الثقات الذيف طالما تـ الكشؼ عمى األرض كاإلسكاف مف قبؿ الخبراء ك كتحقؽ مصمحة القاصريف 

أفادكا أف الحظ كالمصمحة متحققة في ىذه القسمة لمقاصريف في قطعة األرض كالعقار الذم خصص 
ليـ، ككافؽ الكرثة البالغكف عمى ىذه القسمة، فإف المحكمة تقرر المكافقة عمى إعطاء اإلذف لمكصي 

رعية ىي العناصر التي كينبغي القكؿ أف المقصكد بالمسكغات الش"، 2عمى القاصريف بإجراء القسمة
حاجة  أككالخكؼ مف تمؼ الماؿ أك ضياعو، ييا في سبيؿ تقدير مصمحة القاصر يتـ االستناد عم
 ى القاصر نتيجة عدـ بيعيا الماؿ. التعميـ أك العبلج، أك احتمالية كقكع الضرر عم أكالقاصر لمنفقة 

 
الطفؿ  مصمحةأم أف ىناؾ معايير مختمفة كمتنكعة يمجأ إلييا القاضي كالجيات صانعة القرار لتحديد 

الفرع األكؿ (كمنيا ما ىك )الفضمى كىي تشمؿ طيفان كاسعا مف المسائؿ منيا ما ىك مرتبط بالطفؿ 
 الفرع الثاني()مرتبط بكالديو كعبلقتيـ بالطفؿ 

 
 الطفؿ الفضمى المرتبطة بالطفؿ  الفرع األوؿ: عناصر تقدير مصمحة

ينبغي فيو االضطبلع بكؿ حالة مف الحاالت في ضكء  صمحة الطفؿ الفضمى نشاطان فريدان يعد تقييـ م
الفقرة  )حماية حقكقو الخاصةلفقرة األكلى( ك  بشكؿ أساسي)الظركؼ الخاصة بكؿ طفؿ مثؿ أرائو 

 .الثانية(
 

 آراء الطفؿ  :الفقرة األولى
 

إف حؽ األطفاؿ في التعبير عف آرائيـ حؽ مكفكؿ ليـ في كافة االتفاقيات الدكلية كالكطنية كتزداد قيمة 
ىذا الحؽ فيما يتعمؽ بتحديد مصمحتيـ الفضمى إذ يجب أف يؤخذ رأييـ بعيف االعتبار كالحسباف فيما 

                                                 
  30/9/2007جرم المكافؽ ىػ1428رمضاف الكريـ لسنة  18حكـ المحكمة العميا الشرعية/القدس الصادر بتاريخ  - 1

 162/2007ميبلدم في الطمب رقـ 
ىجرم المكافؽ  1429جمادل األكلى مف العاـ  8حكـ المحكمة العميا الشرعية/ القدس الصادر بتاريخ  - 2
 101/2008ميبلدم في الطمب رقـ   13/5/2008
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أك مستضعيمسيـ مف أمكر أك ينتمي  ،مياجر ،مريض أك مصاب بعجزؼ )، كككف الطفؿ صغير جدا ن
 .1إلى أقمية ( ال يعني أف يتـ حرمانو مف التعبير عف رأيو كال يقمؿ مف شأف آرائو

 
جعمت مف الطفؿ طرؼ في  حيث أف الكضع القانكني الذم كرستو االتفاقيات المعنية بحقكؽ الطفؿ

مثيمو القانكني كت ،و الفضمى مف خبلؿ إتاحة الفرصة لو في التعبير عف آرائو كأحاسيسوتحمتحديد مص
إال أف االستماع إلى آراء  ،مشاركة يبدأ مف الحؽ في اإلعبلـكالحؽ في ال ،في حاؿ كاف غير مميز

الطفؿ ال يعني بجميع األحكاؿ األخذ بيا كاالستجابة ليا كلكف إعطائو األىمية التي يستحقيا كاحتراـ 
ـ الصادر بالشؤكف التي تخصو إنسانيتو ككضعو ككائف صاحب حقكؽ مف شأنو ضماف حسف تنفيذ الحك

نما لو الحؽ في االشتراؾ في اتخاذ القرارات بشرط أف  ى أف الطفؿ ليس لو الحؽ في تقريربمعن مصيره كا 
إال أف السف كحده ال يمكف أف يحدد أىمية آراء  ي،لمشاركة حقيقية كليست مجرد إجراء شكمتككف ا

اآلخر كما أف مستكيات الفيـ لدل األطفاؿ  الطفؿ حيث أف التككيف البيكلكجي لكؿ طفؿ يختمؼ عف
كمستكيات  ،التكقعات االجتماعية كالثقافية ،التجربة،ليست كاحدة فقد أثبتت الدراسات كاألبحاث أف البيئة

مكانية الطفؿ عمى تككيف رأم خاص بو كليذا يتعيف تقييـ آراء األطفاؿ  الدعـ كميا تساىـ في رفع قدرة كا 
 .2كؿ حالة عمى حدة

 

عمى تقدير الراشديف إال أف ممارسة حؽ ىك نافع لو ليس حكرا ن  كما مصمحة الطفؿ الفضمىأم أف تحديد 
نما تتطمب عمميا ن الطفؿ في التعبير عف رأيو ال تأتي  مساعدتو عند اتخاذ القرارات عمى إطبلقيا كا 

  .الطفؿ الفضمىالصعبة كالمصيرية في حياتو كىك ما يؤكؿ لضركرة تكافر شرط مكمؿ أساسي لمصمحة 
 

( عمى ذلؾ بشكؿ صريح ككاضح 0222)( لسنة 5)( مف  قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ90)كنصت المادة 
حيث جاء في الفقرة الثالثة منيا بعد أف أقرت في الفقرة األكلى حؽ الطفؿ بالتعبير عف رأيو بأنو يجب 

اعية أك ية أك في التدابير االجتمتتاح لمطفؿ الفرصة لئلفصاح عف آرائو في اإلجراءات القضائأف " 

                                                 
" تكفؿ الدكؿ  1989قؿ لسنة مف اتفاقية حقكؽ الط 12نص المادة  16ص  ،مرجع سابؽ ،لجنة حقكؽ الطفؿ  - 1

المتعاقدة لمطفؿ القادر عمى تككيف آرائو الخاصة حؽ التعبير عف ىذه  اآلراء بحرية في جميع المسائؿ التي تمس 
 الطفؿ كتكلى آراء الطفؿ االىتماـ الكاجب كفقا لسف الطفؿ كنضجو"

   36ص  ،مرجع سابؽ ،عائدة اليرماني غرباؿ  - 2
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لسف األمر عمى إطبلقو بؿ حدده كفقا ن إال أنو كفي الفقرة الثانية لـ يجعؿ  ،"التعميمية الخاصة بظركفو
 .1الطفؿ كمدل نضجو

كقد جاء في قرار المحكمة العميا في سانت لكسيا المتعمؽ بالحضانة مع األخذ في االعتبار حؽ األطفاؿ 
قكانيف تكجو المحكمة   آرائيـ في اإلجراءات المتعمقة بيـ انو عمى الرغـ مف عدـ كجكدفي التعبير عف 

 بحت أكثر إدراكان كعمى مدل السنكات القميمة الماضية، أص إال أف المحاكـ لتنفيذ رغبات كمشاعر الطفؿ،
رة االتفاؽ مع ألىمية االستماع إلى كجية نظر األطفاؿ كأخذ آرائيـ بعيف االعتبار، مع انو ليس بالضرك 

ما يريد األطفاؿ أك فعؿ ما يريدكنو، بؿ ىك بمثابة إبداء احتراـ لؤلطفاؿ، خاصة كأف األطفاؿ غالبا ما 
2يككف ليـ تقدير حكؿ أكضاعيـ كىك أمر جدير بالدراسة كاالحتراـ مف قبؿ الكبار بما في ذلؾ المحاكـ

. 
 

أف الفكرة السائدة عند األطفاؿ تقكؿ أف البالغيف ال يصغكف إلييـ كال يحترمكنيـ كال  كيجدر القكؿ
يأخذكنيـ عمى محمؿ الجد كال يبالكف ما يريدكف قكلو كاف مرتبة الطفكلة منخفضة التأثير في حياتيـ 

يـ كاف ليس لؤلطفاؿ سمطة كافية كال رقابة عمى حياتيـ الخاصة، كأنيـ يشعركف بيذا في عبلقات
مما يتطمب السعي كالعمؿ عمى جعؿ آراء الطفؿ ذات  الخاصة مع ذكييـ كفي المدرسة كفي المجتمع

 أىمية فعمية في تقرير شؤكنيـ الخاصة كمستقبميـ كطريؽ حياتيـ. 
 

 حماية حقوؽ الطفؿ  :الفقرة الثانية
 

الثقافية فاألطفاؿ ليسكا فئة متجانسة يتشابو األطفاؿ مف الناحية البيكلكجية إال أنيـ مختمفكف مف الناحية 
ف كاف ليـ حاجات أساسية مشتركة فإف التعبير عف ىذه الحاجات يختمؼ مف شخص آلخر لذا ينبغي  كا 

كالديف كالجنس كاألصؿ كاالسـ  )مراعاة الخصائص الشخصية لمطفؿ عند تقييـ مصمحتو الفضمى
ما يجب مراعاة حقكؽ الطفؿ المختمفة ك، أكال( )كالجنسي( المشمكلة تحت نطاؽ الحؽ في اليكية

حقو في  ،حقو في التعميـ ،المنصكص عمييا في المكاثيؽ الدكلية كالقكانيف الكطنية كحقو في الحماية
 .ثانياً ( )  الصحة

 
                                                 

لكؿ طفؿ الحؽ في حرية الرأم كالتعبير بما  -2004:1لسنة  7قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ مف  12المادة رقـ  - 1
تتاح   -3تؤخذ آراء الطفؿ بما تستحؽ مف االعتبار كفقا لسنو كدرجة نضجو.  2يتفؽ مع النظاـ العاـ كاآلداب العامة. 

 أك التعميمية الخاصة بظركفو.االجتماعية لمطفؿ الفرصة لئلفصاح عف آرائو في اإلجراءات القضائية أك في التدابير 
2-CHILD-FRIENDLY JUSTICE IN THE COURTS, www.crin.org/en/guides/legal/child-
friendly-justice-and-childrens-rights/child-friendly-justice-courts 
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 ىوية الطفؿ :أوال ً 
 
تشمؿ ىكية الطفؿ عدة أمكر منيا الجنسية، الصبلت العائمية، الجنس، الديف، المعتقدات، األصؿ   
( حؽ الطفؿ في صكف ىكيتو التي 6)لقكمي، كالميكؿ الثقافية، كقد كفمت اتفاقية حقكؽ الطفؿ في المادة ا

لذا كتجسيدا لمصمحة الطفؿ االعتيادية كمف أجؿ أف  ،يجب احتراميا كمراعاتيا تقييـ مصمحتو الفضمى
كسابو  يعيش حياة متكازنة طبيعية بعيدة عف العقد النفسية ينبغي تسجيمو فكرا ن بعد سناد اسـ لو كا  كالدتو كا 

الجنسية لذا حرصت جميع الصككؾ الدكلية كالقكانيف الكطنية عمى تأكيد حؽ الطفؿ في نسبو فمجرد 
عمى كافة الحقكؽ حصكؿ تمقائيا ن معرفة الطفؿ لكالديو يمكنو مف معرفة نسبو كأىمو كبالتالي يتمكف مف ال

 .1المندرجة لو دكف أم مشاكؿ أك معيقات
 

مسألة األطفاؿ مجيكلي النسب حيث يقدر اهلل لبعض األطفاؿ أف  ىذا النطاؽ يجب البحث فيكفي 
ينشأ عمى الدنيا دكف أف يعرؼ كالديو لسبب معيف أك ظركؼ معينة كيعيش مراحؿ حياتو بصعكبة 
خاصة مرحمة الطفكلة التي تعتبر أكثر مراحؿ حياتو أىمية كحساسية كرغـ أف الطفؿ مجيكؿ النسب 

حية إال أنو يتـ معاممتو كمتيـ أحيانان ككشخص غير مرغكب فيو مما يعرضو لمضغكطات ىك ض
اىتـ المدافعكف عف حقكؽ اإلنساف بشكؿ عاـ كحقكؽ الطفؿ بشكؿ خاص كقد ، النفسية كاالجتماعي

ظركؼ خارجة عف ية لضح وخاصة أن حماية لمصمحة الطفؿ الفضمى بيذه الفئة بشكؿ كبير،
رادتيا بكضع نظاـ خاص لؤلطفاؿ مجيكلي النسب حيث نظـ  المشرع الكطني قاـكما  ،سيطرتيا كا 

في عدة قكانيف كقانكف الطفؿ عممية منحيـ اليكية كعالج مسألة تسميتيـ ككافة المسائؿ المتصمة بيـ 
  2الفمسطيني، كقانكف األحكاؿ المدنية.

                                                 

تتعيد الدكؿ   -1: " 1989مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة  8المادة  ; 69إيناس بف عصماف، مرجع سابؽ، ص   -1 
األطراؼ باحتراـ حؽ الطفؿ في الحفاظ عمى ىكيتو بما في ذلؾ جنسيتو، كاسمو، كصبلتو العائمية، عمى النحك الذم 

ؿ بعد " يسجؿ الطف 1989مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة  7نص المادة ;يقره القانكف، كذلؾ دكف تدخؿ غير شرعي
كالدتو فكرا كيككف لو الحؽ منذ كالدتو في اسـ كالحؽ في اكتساب الجنسية كيككف لو قدر اإلمكاف الحؽ في معرفة 

إذا حـر أم طفؿ بطريقة غير شرعية مف بعض أك كؿ عناصر ىكيتو، تقدـ الدكؿ األطراؼ -2كالديو كتمقي رعايتيما
مف قانكف الطفؿ الفمسطيني " كفقا  15المادة  ،.ادة إثبات ىكيتوالمساعدة كالحماية المناسبتيف مف أجؿ اإلسراع بإع

مف قانكف الطفؿ الفمسطيني :" لكؿ طفؿ  16المادة   ،لمقانكف يسجؿ الطفؿ  بعد كالدتو فكرا في السجؿ المدني "
 فمسطيني فكر كالدتو الحؽ في جنسيتو الفمسطينية كفقا ن ألحكاـ القانكف الخاص بذلؾ " 

 -نسب األطفاؿ مجيولي النسب في المجتمع الفمسطينيىدل المكاء،   ،53كاربي، مرجع سابؽ، ص عمي الش  -- 2
بشأف األحكاؿ المدنية   1999لسنة  2قانكف رقـ   ،2009، المجمس التشريعي الفمسطيني، فمسطيف، -دراسة قانكنية
إذا عثر عمى طفؿ حديث الكالدة  -1بشأف األحكاؿ المدنية أنو "  1999لسنة  2( مف قانكف رقـ 22نص المادة )

إحدل المؤسسات المعدة الستقباؿ األطفاؿ  -أ-:مجيكؿ الكالديف يسمـ فكران بالحالة التي عثر بيا إلحدل الجيات التالية
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تسميـ طفؿ إلى مؤسسة تكفمو أف يضع عند دراسة مسألة تطمب صكف اليكية الدينية كالثقافية مثبل ن كي"
صاحب القرار في الحسباف إيبلء االعتبار األكؿ إلى الحفاظ عمى تنشئتو الثقافية كالدينية عند تحديد 

إذ يجب بجميع  ،كيصدؽ الشيء نفسو عمى حاالت التبني كانفصاؿ األبكيف ،مصمحة الطفؿ الفضمى
ألكؿ أف يبقى الطفؿ عمى صمة بثقافة بمده كأسرتو األحكاؿ كبإيبلء مصمحة الطفؿ الفضمى االعتبار ا

 "1األصمييف كمنحو فرصة تمقي معمكمات عف أسرتو البيكلكجية.
 

 .ثانيًا: حماية حقوؽ الطفؿ المكفولة بموجب القوانيف
 
تتجسد مصمحة الطفؿ الفضمى في تنشئة الطفؿ بطريقة متكازنة صحيا كفكريان كمعنكيا كىذا يتطمب عند  

ة الطفؿ الفضمى كتقييميا أف يشمؿ ىذا التقييـ حماية لحقكؽ الطفؿ المكفكؿ لو بمكجب تقدير مصمح
االتفاقيات الدكلية كالتشريعات الكطنية، لذا تمتـز الدكلة بتكفير الرعاية كالحماية لمطفؿ مف كافة أشكاؿ 

الفضمى تتحقؽ العنؼ أك الضرر أك االعتداء الجسدم أك النفسي فبل يمكننا القكؿ بأف مصمحة الطفؿ 
إذا تكاجد في بيئة قد يتعرض فييا إلى الخطر أك سكء المعاممة أك التحرش بو جنسيا ن أك تعريضو إلى 
االستغبلؿ الجنسي أك المادم كغير ذلؾ مف ضركب المعاممة المسيئة بؿ يجب في ىذه الحالة أف نكفر 

 2.لو بيئة مناسبة تحتضنو كتكفر لو الرعاية كالحماية
 
مر أيضا فيما يتعمؽ بتكفير الرعاية العاطفية التي تعتبر مف الحاجات األساسية لؤلطفاؿ كيصدؽ األ 

كمف ، البيف كالمتكاصؿ في رعاية الطفؿ ففي حاؿ عدـ تمبية األىؿ ليذه الحاجة كذلؾ مف خبلؿ التقصير
                                                                                                                                                    

جية الشرطة التي عثر عميو  -ب.حديثي الكالدة لرعايتو صحيان كعمى المؤسسة أف تقـك بإخطار جية الشرطة المختصة
عمى الشرطة أك الييئة المحمية تحرير محضر بالمبلبسات  -أ -2 .رئيس الييئة المحمية -ج.ابدائرة اختصاصي

كالظركؼ التي كجد فييا الطفؿ يبيف فيو مكاف العثكر عميو كتاريخو كسف الطفؿ بالتقريب كجنسو )ذكران أك أنثى( كالحالة 
ممبلبس كاألشياء المادية المكجكدة معو كالمكاف التي كجد عمييا كأكصافو كما قد يككف بو مف عبلمات مميزة ككصفان ل

الذم كجد فيو كعمى الشرطة أك الييئة المحمية تسميـ الطفؿ كالمحضر إلى دار رعاية معتمدة مف كزارة الشؤكف 
تقـك دار الرعاية بالتعاكف مع كزارة الشؤكف االجتماعية باتخاذ اإلجراءات الخاصة بقيده في السجؿ  -ب .االجتماعية

ني باسـ رباعي كىمي كتثبت ديانتو مسممان بعد مضي ثبلثة أشير مف العثكر عميو ما لـ تدؿ القرينة عمى خبلؼ المد
إذا كاف المكلكد الذم  -3.ذلؾ كما تقـك باتخاذ اإلجراءات الخاصة بالحضانة بما يتبلءـ مع مصمحة الطفؿ الفضمى

ير محضر بذلؾ مرفؽ بتقرير الطبيب الشرعي حكؿ عمر عثر عميو ميتان فعمى الشرطة أك رئيس الييئة المحمية تحر 
الطفؿ ككقت كفاتو كأسباب الكفاة كترسؿ الشرطة أك رئيس الييئة المحمية ببلغان عف الكفاة مع صكرة عف المحضر إلى 

 .2الدائرة المختصة لقيده في سجؿ خاص
   17ص  ،مرجع سابؽ ،لجنة حقكؽ الطفؿ  - 1
2
    29ص  ،مرجع سابؽ ،- الحؽ في الحماية –حقوؽ الطفؿ  :المستقمة لحقكؽ المكاطففمسطينية الييئة ال - 
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شؤكنو فإنو مظاىره اعتياد ترؾ الطفؿ دكف متابعة أك رقابة كالتخمي عف إرشاده كنصحو كالسير عمى 
كتطبيقا لمصمحة الطفؿ الفضؿ يجب اتخاذ تدابير تمكف الطفؿ مف الحصكؿ عمى الرعاية العاطفية عمى 

حكؿ تدابير الحماية التي يمكف اتخاذىا  تباط بجية معينة تٌكفر لو األمافأكمؿ كجو كذلؾ مف خبلؿ االر 
 1.المختصة لحماية الطفؿ مما يتيددهمف قبؿ الجيات 

 
( المعدؿ بالقرار بقانكف رقـ  0222)( لسنة 5)( مف قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ 36)ادة قد نصت المك 

" إذا ثبت لمرشد حماية الطفكلة كجكد ما ييدد سبلمة الطفؿ البدنية أك  :عمى أنو 0290لسنة  97
قرر رفع النفسية يتخذ بشأنو اإلجراء المناسب كذلؾ باقتراح تدابير مبلئمة ذات الصبغة االتفاقية أك ي

 ."األمر إلى القاضي المختص
 
مف اإلعبلف  03في تقييـ مصمحتو الفضمى ككٌرستو الماٌدة ؽ الطفؿ في الصحة أمران أساسيا ن يعد حك 

التي تضٌمنت أٌف الٌدكؿ األطراؼ تعترؼ مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ  02ماٌدة العالمي لحقكؽ اإلنساف كال
عادة التأىيؿ و صٌحة كبحقبحٌؽ الطفؿ في التمٌتع بأعمى مستكيات ال في مرافؽ عبلج األمراض كا 

لذا يجب حفظ الشركط األساسية لمصحة ككضع مصمحة الطفؿ الفضمى في صميـ جميع  الصٌحي،
القرارات المتعمقة بصحتو كنمائو، كتمتعو بأعمى مستكل صحي يمكف بمكغو كبذؿ قصارل الجيد حتى 

العمؿ عمى اتخاذ التدابير البلزمة مف ، كما يجب صحيةيتمتع بكافة الخدمات كال يحـر مف الرعاية ال
أجؿ خفض نسبة كفيات الرضع قدر اإلمكاف كذلؾ مف خبلؿ رعاية األميات قبؿ الكالدة كتقديـ اإلرشاد 
كالتكعية لمكالديف، ىذا باإلضافة إلى كضع كتنفيذ السياسات كالتدخبلت التي تؤثر في المحددات 

كانت نتيجة العبلج غير متى كيجد أكثر مف عبلج ممكف لحالة صحية أك  لكف األساسية لصحة الطفؿ
حيث كجبت المكازنة بيف جميع العبلجات الممكنة كجميع المخاطر كاآلثار الجانبية الممكنة،  مؤكدة

مكتعتبر ص الفضمى كتحديدىا عندما يتعمؽ األمر  محتوانات عبلجو جزءان مف تقييـ مصحة الطفؿ كا 
 .2مثؿ منح رخصة اإلقامة لدكاع إنسانية()القرارات الميمة بأنكاع أخرل مف 

 
كتجنبان لمخاطر األمية كالجيؿ كما ليما مف آثار سمبية عمى مستقبؿ الطفؿ فقد نص القانكف األساسي 
عمى حؽ الطفؿ في التعميـ الذم ال يعتبر مف حقكؽ الطفؿ فقط إنما يعتبر مف مصالحو األساسية التي 

مكف إسقاطيا أك التنازؿ عنيا كجعمو إلزاميا حتى نياية المرحمة األساسية عمى األقؿ ال غنى عنيا كال ي
                                                 

  19لجنة حقكؽ الطفؿ، مرجع سابؽ، ص   29  - 1
.  31، الفقرة 24المادة  حؽ الطفؿ في التمتع بأعمى مستوى صحي يمكف بموغوعمى  152013التعميؽ العاـ رقـ  -2

مف اتفاقية حقكؽ  24المادة  ،اإلنساف اإلعالف العالمي لحقوؽمف  25ة الماد 55مرجع سابؽ، ص  ،عمي ا الشكاربي
 الطفؿ 
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يمـز أف يتكفر لدل الدكؿ األطراؼ جيدا ن  كما أقر القانكف بمبدأ مجانية التعميـ، كلكي يتمقى الطفؿ تعميمان 
ئة مبلئمة لؤلطفاؿ، معممكف كغيرىـ مف المينييف العامميف في شتى السياقات مدربكف تدريبان جيدان، كبي
المستقبؿ فحسب بؿ  كأساليب تعميـ كتعٌمـ مناسبة؛ كيجب أف تراعي أيضان ككف التعميـ ليس استثماران في

فرصة أيضان لمزاكلة أنشطة بييجة، كالحصكؿ عمى احتراـ اآلخريف، كالمشاركة كتحقيؽ الطمكحات. كمف 
 بمسؤكلياتيـ كي يتخطكا العقبات المترتبة عمى جميعؿ الفضمى استيفاء ذلؾ الشرط كاالرتقاء طفال صمحةم

 .1منيا اأشكاؿ االستضعاؼ التي قد يعانك 
 

  :الفرع الثاني: عناصر تحديد مصمحة الطفؿ الفضمى المرتبطة بأسرتو

تعد األسرة لبنة المجتمع كالبيئة الطبيعية لنمك أفرادىا خاصة األطفاؿ كذلؾ لطبيعة الطفؿ كحاجتو إلى 
باألمف العاطفي كاالستقرار النفسي مف خبلؿ انتمائو ألسرة مستقرة متحابة متفاىمة كقد أشارت الشعكر 

، مف أجؿ أف تنمك شخصيتو نمكا كامبلن كمتناسقان  9767ليذا الحؽ ديباجة اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة 
رة األكلى( إال الفق)لذلؾ يعد الحفاظ عمى عبلقة الطفؿ بأسرتو مف أىـ معايير تقدير مصمحتو الفضمى 

انو كفي حاالت استثنائية قد تجد الجيات المختصة كتماشيان مع مصمحة الطفؿ الفضمى ضركرة فصؿ 
 الفقرة الثانية (.    )الطفؿ عف كالديو كمحيطو األسرم 

 
 الحفاظ عمى العالقات األسرية  :الفقرة األولى

 
تعد الكقاية مف انفصاؿ األسرة كالحفاظ عمى كحدتيا مككنيف ميميف لنظاـ حماية الطفؿ كتضمف 
لما لمعائمة مف دكر في حسف  االتفاقيات الدكلية كالتشريعات الكطنية عدـ فصؿ الطفؿ عف كالديو مبدئيا ن

ية حقكؽ الطفؿ تستمـز ( مف اتفاق7)تربيتو كرعايتو كتأىيمو لمحياة األفضؿ، فالفقرة األكلى مف المادة 
عدـ فصؿ الطفؿ عف كالديو عمى كره منيما، كنظرا ن لخطكرة آثار فصؿ الطفؿ عف كالديو فبل يجكز 

في حاؿ كاف ىذا  بخطر محدؽ أكان ركرة القصكل كأف يككف الطفؿ ميددمخالفة ىذا األمر إال لمض
عف كالديو أك أحدىما  الفصؿ ضركرم لصكف مصمحة الطفؿ الفضمى مع السماح لمطفؿ الذم يفصؿ

االحتفاظ بصكرة منتظمة بعبلقات شخصية كاتصاالت مباشرة بكبل كالديو، كال يقتصر صكف البيئة 
األسرية عمى كالدم الطفؿ بشكؿ خاص بؿ قد يقصد بو المعنى األكسع الذم يشمؿ األسرة المكسعة 

                                                 
مف القانكف األساسي  24الفقرة األكلى مف المادة  ;  79الفقرة  21ص  ،لجنة حقكؽ الطفؿ، مرجع سابؽ  - 1

لزامي حتى نياية المرحمة األساسية عمى األقؿ كمجاني في المدارس كالمعاىد  الفمسطيني " التعميـ حؽ لكؿ مكاطف، كا 
 كالمؤسسات العامة. 
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قاء، كالمدرسة، كالمحيط العاـ، مثؿ األجداد، كاألعماـ/العمات كاألٍخكاؿ/الخاالت، إضافة إلى األصد
 .1ف كيعيشاف في مكانيف مختمفيفت التي يككف فييا الكالداف منفصبلكتنطبؽ بكجو خاص عمى الحاال

 
( 92)كيجب كذلؾ مف قبيؿ حماية كينكنة األسرة العمؿ عمى لـ كجمع شمؿ األسرة لذا أكجبت المادة 

مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ عمى الدكؿ األطراؼ بالعمؿ عمى لـ شمؿ األسر بالنظر بشكؿ إيجابي كفعاؿ 
كالداه لدخكؿ أك مغادرة دكلة معينة بيدؼ جمع شمؿ  أككسريع إلى الطمبات التي يقدميا الطفؿ 

 .2األسرة
 

سرم حيث جاء في المادة كأكد المشرع الفمسطيني أيضا عمى ضركرة اإلبقاء عمى الطفؿ في محيطو األ
بشأف حماية األحداث بأنو " يجب أف ييدؼ كؿ قرار يقع  0294( لسنة 2)( مف القرار بقانكف رقـ 1)

اتخاذه بشأف األحداث إلى إبقاء الطفؿ في محيطو األسرم مع إعطاء االعتبار لمعمؿ الكقائي داخؿ 
بيف لمسمطة القضائية أف ىذا الفصؿ العائمة كعدـ فصؿ الطفؿ عف كالديو أك متكلي أمره إال إذا ت

 ".3.. .ضركرم لصيانة مصمحة الطفؿ الفضمى
 

   .فصؿ الطفؿ عف والديو حفاظاً عمى مصمحتو الفضمى  :الفقرة الثانية
 

محميما في رعايتو  يعرؼ أف األصؿ ىك بقاء الطفؿ في محيطو األسرم كبرفقة كالديو أك مف يحؿ
رة فصؿ الطفؿ عف كالديو عمى ىذا المبدأ فقد قررت القكانيف ضرك كاالعتناء بو إال أنو كاستثناءن 

أك إىماليما لو أك أم مبرر آخر  لمصمحتو الفضمى في حالة إساءة الكالديف معاممة الطفؿ مثبلن تحقيقا ن 
كافي التخاذ القرار بفصمو عف كالديو، عمما ن أف المبررات التي تـ النص عمييا في االتفاقيات الدكلية 

يعات الكطنية ىي مبررات تكضيحية كليست جامعة كال شاممة، مع إمكانية الطعف القضائي في كالتشر 
قرار الفصؿ كاف يبقى لمطفؿ الحؽ في االحتفاظ بشكؿ مستمر كمنتظـ بعبلقة شخصية مع إحدل أك كبل 

( 0222)( لسنة 5)كالديو بما ال يخالؼ مصمحتو الفضمى كىذا ما جاء بو قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ 
كال يجكز أف ينسب الطفؿ  ،( بأف " لمطفؿ الحؽ في معرفة كالديو كتمقي رعايتيـ02)حيث نصت المادة 
مع مراعاة : "( بأنو09)أحدىما فنصت المادة  في حالة انفصاؿ الطفؿ عف كالديو أكلغير كالديو " أما 

                                                 
 .53.عمي الشكاربي، مرجع سابؽ، ص ;  .18.ص،مرجع سابؽ ،لجنة حقكؽ الطفؿ  - 1
 . 10، ص.2007، دار الجامعة الجديدة لمنشر، مركز الطفؿ في القانوف الدولي العاـحادة أحمد زيداف: فاطمة ش  - 2
 .بشأف حماية األحداث 2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  3المادة  - 3
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حتفاظ بعبلقات شخصية مصمحة الطفؿ الفضمى لمطفؿ المنفصؿ عف كالديو أك عف أحدىما الحؽ في اال
  ."1 .كاتصاالت مباشرة مع كبل كالديو كبصكرة منتظمة

 
أخطر االنتياكات الصارخة التي يمكف ارتكابيا بحؽ  أحدالطفؿ عف كالديو دكف مبرر  فيما يعتبر فصؿ

معقكلة األطفاؿ كليذا تـ التشديد عمى ضركرة تقييـ أسباب الفصؿ بحيث يجب أف تككف ىذه األسباب 
األضرار  :كتعرض الطفؿ لسكء المعاممة الشديدة أك اإلىماؿ بصكر مختمفة مثؿ بالحسباف ة كجديرةكجدي

الجسدية أك النفسية الخطيرة الناجمة عف التعرض لمضرب المبرح كالتيديد بالقتؿ كالتشكيو أك الحبس 
يككف فصؿ الطفؿ كذلؾ أعماؿ االعتداء كاالستغبلؿ الجنسي، كيجب أف  ،لفترة طكيمة مف قبؿ الكالديف

عف كالديو المبلذ األخير ال يتـ اتخاذه في حاؿ كاف ىناؾ تدابير أقؿ قسكة مف شأنيا تكفير الحماية 
فبل يمكف مثبل تبرير فصؿ  الطفؿ الفضمى محةأم بديؿ أك خيار آخر لتحقيؽ مصلمطفؿ أك أف ىناؾ  

تعٌكقو أك تعٌكؽ  ببعف كالديو بسكما ال يجكز أيضا فصؿ الطفؿ  ،الطفؿ عف كالديو ألسباب اقتصادية
كالديو كال يجكز النظر في الفصؿ إال في الحاالت التي ال تككف فييا المساعدة لؤلسرة فٌعالة بما يكفي 

فمف حيث المبدأ ال يشكؿ فقر  ،لتفادم مخاطر إىماؿ الطفؿ أك التخمي عنو أك تعريض سبلمتو لمخطر
ؿ عف كالديو كلكف إذا عرقؿ ىذا الفقر نمكه الطبيعي فربما الكالديف لكحده أك بذاتو سببا ن لفصؿ الطف

 .2الفضمى محتوكيأتي في باب المحافظة عمى مص يككف مف مصمحة الطفؿ
 

كينطبؽ األمر كذلؾ في حاؿ كاف الكالديف محتجزاف أك محركماف مف حريتيما خاصة إذا تـ احتجازىما 
الحاالت قد تحقؽ مصمحة الطفؿ الفضمى في في ظركؼ ال إنسانية كلكف كمف جية أخرل في بعض 

  .3مصاحبتو ألمو في السجف خاصة إذا كاف الطفؿ رضيع أك صغيرا جدا في السف
 

كيقع عمى عاتؽ الدكلة في حاؿ تـ فصؿ الطفؿ عف كالديو إيجاد كسط عائمي بديؿ لمطفؿ المحرـك 
عمى ذلؾ كفرضت عمى الدكؿ  بصفة مؤقتة أك دائمة مف ىذه البيئة كقد أكدت اتفاقية حقكؽ الطفؿ

األطراؼ في االتفاقية أف تكجد ىذا الكسط كفقا لتشريعاتيا كقكانينيا مع العمـ أنيا راعت مكقؼ الدكؿ 
اإلسبلمية مف التبني كلـ تجعمو الخيار الكحيد لمرعاية البديمة ككنو مخالؼ ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

                                                 
سى، محمد المك    ;. 60منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص. حماية الطفولة واألمومة،محمد عبد الجكاد محمد:   - 1

 .67.عبير حشايكة كآخركف، مرجع سابؽ، ص ; .14.مرجع سابؽ، ص
   36ص  ،مرجع سابؽ ،مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف - 2
  35ص  ،مرجع سابؽ ،محمد المكسى  - 3
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في أك عند الحاجة الممحة اإلقامة  ائؿ لمرعاية البديمة،كأقرت ليا نظاـ الكفالة كنظاـ الحضانة ككس
   .1مؤسسات مناسبة لرعاية األطفاؿ

كيجدر القكؿ أف معايير تحديد مصمحة الطفؿ الفضمى التي جاءت بيا القكانيف الكضعية مف اتفاقيات 
كلكنيا ال تتفؽ معيا دكلية كتشريعات كطنية تتفؽ نكعا ما مع المعايير التي نادت بيا الشريعة اإلسبلمية 

بشكؿ كمي، فإف ما نادل بو المشرعيف كالجيات المختصة بضركرة حماية األسرة كحؽ الطفؿ في 
االنتساب إلييا كأىـ كأبسط الحقكؽ الممنكحة لو، كمراعاة حالة األطفاؿ المحرميف مف كسطيـ العائمة 

 .2يعة اإلسبلمية مف قبميـ،عمى ما جاءت بو الشر  كتكفير رعاية بديمة ليـ ما ىك إال تأكيدان 
 

مبدأ  عمى خبلؼ 3عي كالطفؿ غير الشرعيالشريعة اإلسبلمية لـ تساكم بيف الطفؿ الشر  فمثبل إف
ففي الكقت الذم سمحت فيو الشريعة اإلسبلمية أف ينسب الطفؿ الشرعي التي نادت بيا القكانيف  المساكاة

ككأنو يتـ معاقبة الطفؿ عمى فعؿ لـ يرتكبو  إلى أمو حرمتو مف االنتساب إلى أبيو حتى كلك كاف معركفا ن
كاف رد الدكؿ  كقد“كمساسان بمصمحتو الفضمى نظران لحاجتو في أف يكبر كيترعرع في أسرة مستقرة، 

                                                 
لمطفؿ المحرـك بصفة مؤقتة أك دائمة مف بيئتو العائمية أك الذم ال   -1مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ : "  20المادة  - 1

يسمح لو، حفاظا عمى  أف تشمؿ ىذه الرعاية، في جممة أمكر، الحضانة، أك الكفالة الكاردة في القانكف اإلسبلمي، أك 
ؿ، ينبغي إيبلء االعتبار التبني، أك، عند الضركرة، اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفاؿ. كعند النظر في الحمك 

مف  اتفاقية  21المادة ;الكاجب الستصكاب االستمرارية في تربية الطفؿ كلخمفية الطفؿ اإلثنية كالدينية كالثقافية كالمغكية."
حقكؽ الطفؿ :" تضمف الدكؿ التي تقر ك/أك تجيز نظاـ التبني إيبلء مصالح الطفؿ الفضمى االعتبار األكؿ كالقياـ بما 

تضمف أال تصرح بتبني الطفؿ إال السمطات المختصة التي تحدد، كفقا لمقكانيف كاإلجراءات المعمكؿ بيا كعمى  -يمي: أ
أساس آؿ المعمكمات ذات الصمة المكثكؽ بيا، أف التبني جائز نظرا لحالة الطفؿ فيما يتعمؽ بالكالديف كاألقارب 

اء، قد أعطكا عف عمـ مكافقتيـ عمى التبني عمى أساس كاألكصياء القانكنييف كأف األشخاص المعنييف، عند االقتض
تعترؼ بأف التبني في بمد آخر يمكف اعتباره كسيمة بديمة لرعاية الطفؿ، إذا  -المشكرة، بحصكليـ عمى ما قد يمـز مف 

مف، تض -تعذرت إقامة الطفؿ لدم أسرة حاضنة أك متبنية، أك إذا تعذرت العناية بو بأم طريقة مبلئمة في كطنو، ج
 -بالنسبة لمتبني في بمد آخر، أف يستفيد الطفؿ مف ضمانات كمعايير تعادؿ تمؾ القائمة فيما يتعمؽ بالتبني الكطني، د

تتخذ جميع التدابير المناسبة آم تضمف، بالنسبة لمتبني في بمد آخر، أف عممية التبني ال تعكد عمى أكلئؾ المشاركيف 
، عند االقتضاء، أىداؼ ىذه المادة بعقد ترتيبات أك اتفاقات ثنائية أك متعددة تعزز -فييا بكسب مالي غير مشركع، ىػ 

األطراؼ، كتسعى، في ىذا اإلطار، إلى ضماف أف يككف تبنى الطفؿ في بمد آخر مف خبلؿ السمطات أك الييئات 
 82ؿ الميدد صراجع المبحث الثاني أثار تطبيؽ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى تحت عنكاف حماية الطف ،المختصة."

، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 2، ج القانوف الدولي لحقوؽ اإلنسافمحمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ مكسى:   - 2
 . 543، ص.2007مصر،

إذا ثبت أف الطفؿ كلد خارج فراش الزكجية المشركع فإف نسبو في الشريعة سيككف مف أمو أما مف أبيو فيناؾ  - 3
إال أف المجتمعات المسممة ركجت لمرأم المانع مف نسبو ألبيو كىي رأم الجميكر كأصبح  اختبلؼ عمى ىذه المسألة

  كأنو المكقؼ الكحيد لمفقو اإلسبلمي
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أف  ة التي ال تعتبر معارضة الشريعة ليذه المسألة مخالفة لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى ىكاإلسبلمي
مختمفة لحماية ىذه الفئة مف األطفاؿ كبشكؿ يتفؽ مع ـ كمؤسسات قانكنية الشريعة اإلسبلمية أكجدت نظ

طفاؿ األيتاـ حيث يجكز لممسمميف أف يكفمكا األالكاقع كأحكاـ القانكف الدكلي المعاصر كنظاـ الكفالة 
برأييـ حؿ فٌعاؿ لممشكمة كالمكلكديف خارج الزكاج كغيرىـ مف األطفاؿ الذيف يحتاجكف مف يرعاىـ كىك 

 .1كيحقؽ في ذات الكقت مصمحة الطفؿ الفضمى
 

كلعؿ مف األسمـ القكؿ أف القرار الذم يجدر اتخاذه بشأف كيفية تقدير مصمحة الطفؿ الفضمى يككف    
في الغالب كليس ىناؾ إجابة كاحدة بشكؿ كاضح كحاسـ كذلؾ ألف مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى  صعبان 

 ىك مبدأ كاسع كفضفاض كيتكقؼ تفسيره لكؿ حالة عمى حدة كفقا لمظركؼ كالعكامؿ الخاصة بيا. 
 

  :المطمب الثاني: عالقة مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى بالمصالح والحقوؽ األخرى

ؽ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى عمى الطفؿ كحده، فبل شؾ إف تطبيؽ ىذا المبدأ جاء ال يقتصر آثر تطبي
فالحفاظ عمى البيئة األسرية قد يتعارض مع لصالح الطفؿ إال أنو كفي الكقت ذاتو قد يمس اآلخريف 

مع االعتداء عمى يد الكالديف أم أنو قد  الحاجة إلى حماية الطفؿ مف مخاطر العنؼ أك  يأتي متعارضا ن
الفرع األكؿ(، كمف جانب آخر قد يأتي تطبيؽ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى )مصالح كحقكؽ أخرل 

  .() الفرع الثانيمتكافقان مع مبادئ كحقكؽ أخرل 
 

  :الفرع األوؿ: تعارض مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى مع مصالح وحقوؽ أخرى

أـ كاف قاض ينبغي عمى صانع القرار في كؿ كضع يطمب بو أف يتخذ قراران سكاء يا ن أـ مكظفان إداريا ن
كلكف قد يتعارض مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى  ،ىالطفؿ الفضم محةلمص أف يكلي أىمية خاصة مشرعان 

ك الناس عندما يخضع لعممية تقييمو أك تحديده مثؿ مصالح أطفاؿ آخريف أك اآلباء أأخرل مع مصالح 
تعني أنو ال يجكز النظر في ( ضمى االعتبار األكؿمحة الطفؿ الفيبلء مص)إ عامة أك إلى ذلؾ، فعبارة

مصمحة الطفؿ في المستكل نفسو الذم ينظر فيو إلى جميع االعتبارات األخرل كذلؾ نظران لكضع الطفؿ 
الخاص مف حيث االعتماد عمى الغير كالنضج كالكضع القانكف كفي حاالت كثيرة عدـ تمكنو مف التعبير 

االعتبار الكحيد أك األكلكية حصرا ن لمصمحة الطفؿ فيذه المصمحة ال تمنع  أف ال تعنيكلكنيا  2عف رأيو،
األخذ بأية مصالح أخرل مثؿ مصمحة الكالديف أك الدكلة أك المجتمع، كاألخذ بغير مصمحة الطفؿ في 

 محةك ينتقص منو بؿ كضعت فكرة المصحاالت معينة ال يجب يفسر عمى أنو يضعؼ ىذا المبدأ أ
                                                 

 . 77ص. ،.41إيناس بف عصماف، مرجع سابؽ، ص. - 1
 .12، مرجع سابؽ، ص.14/2013لجنة حقكؽ الطفؿ، التعميؽ رقـ  - 2
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فالعبلقة ما بيف مصمحة الطفؿ الفضمى كمصالح اآلخريف ليست عبلقة  ،يا المناسبالفضمى في مكان
الطفؿ اعتبارا ن أكال ن دكف محة تمنح مص عمكدية تسمك فييا المصمحة الفضمى إنما ىي عبلقة أفقية بحيث

 .1.أف تستبعد ما عداىا مف مصالح
تراعى بشكؿ فردم كمصالح مجمكعة  كيتعيف إيجاد حؿ ليذا التعارض المحتمؿ بيف مصمحة الطفؿ التي

مف األطفاؿ أك األطفاؿ بكجو عاـ عمى أساس كؿ حالة عمى حدة كذلؾ عف طريؽ تحقيؽ التكازف بيف 
 . 2المصالح المتعارضة كالتكصؿ إلى حؿ كسط كمناسب لجميع األطراؼ

 
مع حقكؽ  حة الطفؿكيجب أف يككف القرار المتخذ في الحاالت التي تتنازع أك تتعارض فييا مصم

لممراجعة خاصة إذا رجح  مع مكضكعات إنسانية أك اقتصادية أخرل خاضعان  أك كمصالح اآلخريف
القاضي كفة حقكؽ كمصالح اآلخريف عمى كفة مصمحة الطفؿ، كذلؾ ألنو ال يجكز تقدير مصمحة 

ف حيث الطفؿ الفضمى في المستكل ذاتو التي تقدر فيو باقي المصالح ككف الطفؿ يتمتع بكضع خاص م
اعتماده عمى الغير كعدـ نضجو كتمكنو مف التعبير عف رأيو بشكؿ جيد كبالتالي فإف الفرص المتاحة لو 

مكانيـ الدفاع عف مف اجؿ الدفاع عف مصمحتو أقؿ مف الفرص المتاحة لآلخريف البالغيف الذيف بإ
اتؽ السمطات كصانعي أما إذا تعذر تحقيؽ المكاءمة بيف ىذه المصالح فيقع عمى ع ،مصالحيـ بضراكة

القرار أف يقكمكا بتحميؿ كتقدير حقكؽ جميع األشخاص  مع األخذ بعيف االعتبار أف مف أىـ حقكؽ 
الفضمى يعني إيبلء األكلكية العميا لمصمحة الطفؿ كليس مجرد  محتور األكؿ لمصالطفؿ إيبلء االعتبا

 .3النظر إلييا عمى أنيا اعتبار مف بيف عدة اعتبارات أخرل
 
حتاج الطفؿ إلى ممثؿ قانكني مناسب عند إحالتو إلى أم جياز إدارم أك قضائي يبت في أم مسألة ي

أف كلي أمر الطفؿ أك مف يمثمو  أكتمسو  تخصو كشخص يمثؿ آراءه عند تنازع األطراؼ كقد ذكر سالفا ن
ر مباشر في اإلجراءات القانكنية التي تشترط حضكره قد يككف خصـ في الدعكل بشكؿ مباشر أك غي

كبالتالي تتعارض مصالحو مع مصمحة الطفؿ الفضمى بحيث يسعى إلى تفسير حقكؽ الطفؿ مف أجؿ 
تحقيؽ مصالحو كليس مصمحة الطفؿ خاصة في دعاكم الطبلؽ كاالنفصاؿ حيث يتـ استخداـ األطفاؿ 

اكـ دكف أدنى كأدكات لمنزاع بيف األزكاج كالمنفصميف كمكاضيع لمعديد مف القضايا التي تسجؿ في المح
مراعاة لمصمحة الطفؿ الفضمى ىذا مف جية، كمف جية أخرل قد يككف الكلي أك الممثؿ القانكني يرتكب 
انتياكات ضد الطفؿ بشكؿ يخالؼ القانكف كلذلؾ كألنو ليس مف المنطؽ أف يككف أحد  األطراؼ خصـ 

ية استبعاد اآلباء أك الممثميف كممثؿ قانكني في ذات الكقت قررت التشريعات بما فييا القكانيف الكطن
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القانكنيف الذيف ترل أف ىناؾ تعارض بيف مصالحيـ الخاصة كمصمحة الطفؿ الفضمى كتعييف كصي 
 . 1الممثؿ القانكني في مثؿ ىذه الحاالت لممكازنة بيف المصالح المتعارضة أكمخصص ليحؿ محؿ الكلي 

 
لممكازنة بيف مصمحة الطفؿ الفضمى التي تتعارض مع مصمحة األسرة في الحالة التي تقرر  كتحقيقان 

الجية المختصة فصؿ الطفؿ يتعيف عمى الجية التي اتخذت قرار الفصؿ أف تمكنو مف االتصاؿ بعائمتو 
 .2ثلقرار بقانكف بشأف حماية األحدا( مف ا09)بشكؿ منتظـ كطبيعي كفقا لما جاء في نص المادة 

 
كيفترض المكازنة بيف المصمحة العامة كمصمحة الطفؿ الفضمى كذلؾ، كعمى سبيؿ المثاؿ ما جاء في 

قكاعد بكيف( بخصكص حفظ ) مف قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية إلدارة شؤكف األحداث 09المادة 
في  لمبدأ حماية خصكصيات الحدث سجبلت األحداث في سرية تامة كحظر االطبلع عمييا تطبيقان 

ألم ضرر قد يكاجيو بشكؿ يتعارض مع مصمحة الطفؿ الفضمى إال انو كبالمقابؿ  جميع المراحؿ تفاديا ن
كالتي تتعامؿ مع الحدث بصفة مباشرة مف خبلؿ سماحيا لمجيات المعنية  حافظت عمى المصمحة العامة

  .3ا عمى أكمؿ كجوكالنيابة العامة كالشرطة( باالطبلع عمى السجبلت لممارسة الدكر المطمكب مني)
 

في جميع  مبدأ إعطاء األكلكية لمصمحة الطفؿ ال يمكف أف يتـ تطبيؽكلعؿ مف األسمـ القكؿ أنو 
، ففي بعض األحياف ىناؾ اعتبارات أخرل قد تطغى عمى مصمحة كعمى كجو الخصكص إذا ؼالظرك 

القرار اعتبارات المصمحة كانت حقكقية المنحى فيناؾ حاالت استثنائية يجب أف يتخطى فييا صانعك 
عمى سبيؿ المثاؿ كضع طفؿ يعاني مف مرض السؿ بعيدة أسرة حاضنة قد يككف مف ف لمطفؿ الفضمى

                                                 
، 2013، الدكرة الخامسة كالعشركف، وصوؿ األطفاؿ إلى العدالةمفكضة األمـ المتحدة السامية لحقكؽ اإلنساف:   - 1

إف كالية الكلي تككف إما عمى  ; .24.ص،مرجع سابؽ ،2013لسنة  14لجنة حقكؽ الطفؿ: التعميؽ رقـ ;. 16ص.
ما عمى الماؿ كتسمب الكالية عمى النفس ألسباب عدة منيا مثبل إذا حكـ عؿ الكلي في جريمة اغتصاب لك  ،النفس كا 

أما الكالية  ،أك الحكـ عميو بجنحة أك جناية كقعت عمى مف تشمميـ الكالية ،ىتؾ عرض عمى أحد المشمكليف بالكالية
محمد العبادم: مرجع سابؽ،  ;ـ سمبيا أك الحد منيا بحكـ قضائي إذا أصبحت أمكاؿ القاصر بخطرعمى الماؿ فيت

 .  180ص.
 . 33ص. ،محمد المكسى : مرجع سابؽ  - 2
تحفظ سجبلت   -1 مف قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف األحداث  قكاعد بكيف: " 21المادة  - 3

المجرميف األحداث في سرية تامة كيحظر عمى الغير االطبلع عمييا. كيككف الكصكؿ إلى ىذه السجبلت مقصكران عمى 
األشخاص المعنييف بصفة مباشرة بالتصرؼ في القضية محؿ البحث أك غيرىـ مف األشخاص المخكليف حسب 

إلجراءات المتعمقة بالبالغيف في القضايا البلحقة التي يككف ال تستخدـ سجبلت المجرميف األحداث في ا -2األصكؿ. 
 نفس الجاني مكرطان فييا" 
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مصمحتو الفضمى عمى المدل القصير إال أف مف شأف ذلؾ أف يؤدم إلى انتقاؿ العدكل إلى أفراد العائمة 
 1في حاؿ انتقالو لئلقامة معيا قبؿ معالجتو

 
تعارض المصالح ىناؾ إمكانية لحصكؿ تعارض بيف عناصر تحديد مصمحة الطفؿ  كباإلضافة إلى

الفضمى عند النظر في حالة بذاتيا كمبلبساتيا فالحفاظ عمى البيئة األسرية كأحد عناصر تحديد مصمحة 
الطفؿ الفضمى قد يتعارض مع حؽ الطفؿ في الحماية مف العنؼ األسرم كفي ىذه الحالة أيضا ن ينبغي 

زنة بيف العناصر المتعارضة كاختيار الحؿ المناسب الذم يحقؽ مصمحة الطفؿ الفضمى بشكؿ أكبر المكا
الطفؿ يجب أخذ ىذه  صمحةكأفضؿ مع مراعاة أف قدرات الطفؿ سكؼ تتطكر لذلؾ كعند تحديد كتقييـ م

عف اتخاذ  عكضان  ،النقطة بعيف االعتبار مع مراعاة التدابير التي يمكف مراجعتيا كتكييفيا كفؽ ذلؾ
قرارات نيائية ال رجعة فييا كىذا كمو يتطمب عدـ االكتفاء بتقييـ االحتياجات البدنية كالنفسية كالعاطفية 

نما يجب أيضا ن فقط عند اتخاذ قرار تحديد كتقييـ مصمح مراعاة التصكرات المستقبمية ة الطفؿ الفضمى كا 
مصمحة الطفؿ عمى المدل القصير كالبعيد  الممكنة المتعمقة بنمك الطفؿ كبعد ذلؾ اتخاذ قرار يحقؽ

 .2بحيث يككف ىناؾ استمرارية كاستقرار في كضع الطفؿ في الحاضر كالمستقبؿ
 

 :الفرع الثاني: مصمحة الطفؿ الفضمى وعالقتيا بمبادئ أخرى

دئ أرست المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية كالقكانيف الكطنية مجمكعة مف المبادئ األساسية التي تعتبر مبا
تفسيرية كتكجييية خاصة بتحديد داللة كمضاميف الحقكؽ المعترؼ بيا لمطفؿ كعمى رأسيا مصمحة 

الطفؿ الفضمى مع مصالح كحقكؽ أخرل إال  محةي الكقت الذم قد تتعارض فيو مصالطفؿ الفضمى فف
يمكف لمصمحة مف حيث الكجكد كالعدـ فبل  كثيقان  أنيا تتفؽ مع مبادئ عامة أخرل كترتبط بيا ارتباطان 

الطفؿ الفضمى يجب أف يراعي  محةتحديد مص دالطفؿ أف تتحقؽ إال مف خبلؿ االلتزاـ بتمؾ المبادئ كعن
          :ككثيرا ما يعبر عف ىذه المبادئ بالرسـ التالي  ،الشخص أك المحكمة أك أم سمطة أخرل ىذه المبادئ

 الطفؿ الفضمى مصمحة                                      
 

 عدـ التمييز                                                 المشاركة                         
 
 
 

                                                 
 . 74مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف: مرجع سابؽ، ص.  - 1
   22ص  ،84فقرة  ،مرجع سابؽ ،لجنة حقكؽ الطفؿ  - 2
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 الطفؿ الفضمى وحقو في عدـ التمييزصمحة : مأوال ً 
بأف التمييز ىك " أية  ( بشأف عدـ التمييز96)لمجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف في تعميقيا رقـ اأكضحت  

تفرقة أك استبعاد أك تقييد أك تفضيؿ يقـك عمى أم سبب كالعرؽ أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك 
الرأم السياسي أك غير السياسي أك األصؿ القكمي أك االجتماعي أك الثركة أك النسب أك غير ذلؾ مما 

ع األشخاص عمى قدـ المساكاة بجميع الحقكؽ أك يستيدؼ أك يستتبع تعطيؿ أك عرقمة االعتراؼ لجمي
 ".1التمتع بيا أك ممارستيا...

 
كيقصد بيذا المبدأ بشأف األطفاؿ ىك التزاـ احتراـ كضماف احتراـ الحقكؽ المعترؼ فييا لؤلطفاؿ دكف 

قد عف الجنس كالديف كالمعتر ض النظأم المساكاة بيف كافة األطفاؿ في العالـ بغ ،تمييز ألم سبب كاف
كال فرؽ بيف األطفاؿ  ،أك الطائفة أك األقمية التي ينتمكف إلييا ،كاف الرأم السياسي أك االجتماعيكأيا ن 

 .2األثرياء أك الفقراء كما ال تمنح لؤلطفاؿ المعاقيف نفس الحقكؽ الممنكحة لؤلطفاؿ األصحاء
 

أشكاؿ التمييز بيف األطفاؿ  بحظر جميعيس فقط التزاما سمبيا ن كيصح القكؿ أف الحؽ في عدـ التمييز ل
بؿ يقع عمى الدكلة التزاما إيجابيان مف خبلؿ اتخاذ الدكلة تدابير مسبقة لتكفير ذات الفرص لجميع 

 محةصانعي القرار عند تحديد مص عاتؽ عمىكيقع ، األطفاؿ لكي ينعمكا بجميع الحقكؽ المكفكلة ليـ
  .ؽ المساكاة بيف األطفاؿالطفؿ الفضمى كتقييدىا االلتزاـ بيذا المبدأ كتحقي

 
 الطفؿ الفضمى وحقو في الحياة والنمو والبقاء  محة: مصثانيا
أصؿ الحقكؽ كسيدىا كمحكر باقي الحقكؽ األخرل كحماية  لطفؿ في الحياة كالبقاء كالنمكحؽ ا يعتبر

كاالمتناع عف األفعاؿ  ،حؽ الحياة لمطفؿ يشتمؿ عمى كؿ األفعاؿ اإليجابية التي تحافظ عمى حياة الطفؿ
كتضفي كممة البقاء معنى دينامكيا عمى الحؽ في الحياة  ،السمبية التي تيدر حؽ الحياة ليذا الطفؿ

نكعيا ن تشمؿ الحاجة إلى العمؿ الكقائي كالتمقيح مثبل ن  يفترض تنمية ، أما كممة النمك فتضفي بعدا ن
 3.شخصية الطفؿ كمكاىبو كقدراتو

 
كثيقان بحياة الطفؿ الراىنة كمما ال شؾ فيو أف بقاء الطفؿ كنمكه يتقاطع فؿ ارتباطا ن نمك الط ةفكر  كترتبط

نمكه يعمؿ مع مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى ألف كؿ إجراء يتـ اتخاذه لحماية حياة الطفؿ كتحقيؽ بقائو ك 
                                                 

 ،الدكرة السابعة كالثبلثكف ،عدـ التمييز ،18 المجنة المعنية بالحقكؽ المدنية كالسياسية : التعميؽ العاـ رقـ  - 1
 .15،ص.60الفقرة  ،1989

 65.ص ،إيناس بف عصماف: مرجع سابؽ  - 2
 .53، ص.1998، كرشة المكارد العربية، : دليؿ التدريب عمى اتفاقية حقوؽ الطفؿاالتحاد الدكلي لغكث األطفاؿ - 3
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بمكجب  كالغايات التي ييدؼ صانعك القرار بالكصكؿ إلييا ،الطفؿ الفضمى محةعمى تعزيز كتحقيؽ مص
قراراتيـ ىي ذات الغايات في جميع المبادئ كالحفاظ عمى الكرامة اإلنسانية فإيجاد بيئة ضامنة ألقصى 
حد ممكف لنمك الطفؿ كبقائو بما في ذلؾ نمكه العقمي كالجسدم كالركحي كالنفسي ىي إحدل صكر 

كىي  ة في المجتمع في آف كاحدرديكما تعده لحياة ف تامان  مة اإلنسانية كتتفؽ معيا اتفاقان الحفاظ عمى الكرا
 1.ميما ن لبمكغيا كتحقيقيامصمحة الطفؿ الفضمى كتشكؿ أساسا ن غايات تتفاعؿ مع 

 
  :فؿ الفضمى وحقو في المشاركةمحة الط: مصثالثاً 

 
أىـ العناصر التي يسترشد بيا صانعك القرار في تحديد مصمحة الطفؿ الفضمى ىي  مف تمت اإلشارة أف
الطفؿ الفضمى احتراـ حقو في التعبير عف آرائو بحرية،  محةيجب أف يشمؿ تقييـ مصآراء الطفؿ، أم 

 .2كتقدَّر تمؾ اآلراء حؽ التقدير في جميع المسائؿ التي تيمو
 
أم أف ،إداريا أكك يمسو سكاء كاف إجراءن قضائيا ن أع إلى الطفؿ بأم أجراء متعمؽ بو يرتبط مبدأ االستماك 

دائرة اإلجراءات التي تدخؿ ضمف دائرة االستماع إلى الطفؿ كاسعة فيي تشمؿ اإلجراءات المدنية 
غدك كما تشمؿ اإلجراءات الجزائية كاإلدارية التي تمس الطفؿ في ،كالتبني ،الحضانة ،الخاصة كالطبلؽ

حماية  ،الصحة ،البيئة ،األمف ،المبدأ شامبل ن لكافة الجكانب كالقرارات التي تخص الطفؿ  كالتعميـ
ذا كاف مبدأ االستماع إلى الطفؿ يعد مشمكالن بالمقاربة التشاركية لحقكؽ  كعدالة األحداث، ،الطفؿ كا 
مطفؿ كالتداخؿ بيف ىذيف فإف مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى يندرج ضمف المقاربة الحمائية ل "،الطفؿ

مكضع التطبيؽ يحتـ عمى القاضي أف يضعيما معا ن المبدأيف يؤكد التكامؿ بيف ىاتيف المقاربتيف مما 
   .3"وكتنمية قدراتو كشخصيت محتواألنسب لحماية الطفؿ كلصكف مصبغية التكصؿ إلى القرارات 

 

التخاذ القرارات بصرؼ الطفؿ شخص مخكال ن الطفؿ باعتبار كيمـز المبدآف متخذم القرارات التي تمس 
النظر عف سنو كأف ييسرا مشاركتو في اتخاذ القرارات كذلؾ مف خبلؿ االلتزاـ بعدد مف الشركط أكليا ىك 
حؽ الطفؿ في المعرفة إذا يجب تزكيد الطفؿ بالمعمكمات الكافية البلزمة لتمكينو مف إبداء الرأم 

كما يتكجب عمى الدكلة مراقبة التنفيذ السميـ لمقانكف كالتأكد  ،نسب لوالمناسب أك تحديد الخيار المتاح األ
 4مف التكاصؿ بيف الطفؿ كالجيات المعنية باإلضافة إلى المساكاة كعدـ التمييز.

                                                 
 .53ص.االتحاد الدكلي لغكث االطفاؿ، نفس المرجع،  - 1
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كيصح القكؿ بأف مجتمعنا الفمسطيني ال زاؿ يعاني مف عدـ االكتراث كقمة االىتماـ برأم الشباب 
كخطط مف أجؿ تعزيز مشاركة األطفاؿ في القضايا التي تخصيـ كتخص كاألطفاؿ، كعدـ كجكد برامج 

المجتمع ىذا ناىيؾ عف غياب رأم الطفؿ كتعبيره عف نفسو عمى الرغـ مف أف ىذا الحؽ كفمتو المكاثيؽ 
الدكلية كالدستكر كالقكانيف الكطنية، كمع أف ىناؾ بعض البرامج التي تسعى إلى مشاركة األطفاؿ في 

يا ليست بالمستكل المطمكب بعد خاصة في المناطؽ الميمشة التي يعاني األطفاؿ فييا مف المجتمع كلكن
 غياب مشاركتيـ في صنع القرار مما يشكؿ مخالفة صريحة ككاضحة لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى.

 
كما يمكف قكلو أف مصمحة الطفؿ الفضمى ىي المحكر األساسي لممبادئ المشار إلييا أعبله كال يمكف 

بدأ مصمحة الطفؿ الفضمى أف يتحقؽ إال مف خبلؿ االلتزاـ بمبدأ المشاركة كحؽ الطفؿ في البقاء لم
 .كالنمك كالحياة كمبدأ عدـ التمييز
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 المبحث الثاني: آثار تطبيؽ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى 

 
آثار تطبيقو  المفركغ منو أفإف مصطمح مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى ال يحتاج إلى تفسير كاألمر 

(، كبالنتيجة تمتد آثاره عمى األطفاؿ الجانحيف )المطمب األكؿعمى األطفاؿ بشكؿ عاـ تنصب أكال كأخيرا ن 
 .()المطمب الثانيليتمتعكا بتدابير خاصة بيـ منذ المحظة األكلى العتقاليـ حتى ما بعد إصدار الحكـ 

 
  :لطفؿ الفضمى عمى الطفؿالمطمب األوؿ: آثار تطبيؽ مبدأ مصمحة ا

يترتب عمى تطبيؽ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى آثار كأبعاد مختمفة بالنسبة لمطفؿ حيث أنيا تمقي  
مف الكصكؿ إلى حيث أف تطبيؽ ىذا المبدأ يمكنيـ ختمؼ المجاالت المتعمقة بالطفؿ بظبلليا عمى م

 .الفرع الثاني()الحماية لؤلطفاؿ الميدديف يكفر )الفرع األكؿ( ك العدالة 
 

  :الفرع األوؿ: تمكيف األطفاؿ مف الوصوؿ إلى العدالة

تمثؿ إمكانية كصكؿ الطفؿ إلى العدالة تطبيقان إيجابيان لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى كحتى يتسنى لمطفؿ 
مف يمثمو الدفاع عف حقكقو يجب أف يككنكا عمى دراية مسبقة بيا لذلؾ يتطمب مبدأ مصمحة الطفؿ  أك

 .الفقرة الثانية()الفقرة األكلى( كمف ثـ المطالبة بيا )مى زيادة الكعي بحقكؽ األطفاؿ الفض
 

 زيادة الوعي بحقوؽ األطفاؿ   :الفقرة األولى
يرمي مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى إلى ضماف التمتع الكامؿ كالفعاؿ بكافة الحقكؽ المكفكلة لمطفؿ 

يجاد ثقافة منفتحة لحماية كممثمييـ بالحقكؽ المكفكلة ليـ  كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ زيادة كعي األطفاؿ كا 
األطفاؿ كمف خبلؿ عدة إجراءات ينبغي اتخاذىا مف جانب الدكلة كالسمطات العامة كمف جانب 

   .1المؤسسات المعنية بحقكؽ اإلنساف عامة كبحقكؽ الطفؿ خاصة
 

المبدأ إعماالن كامبلن تتمثؿ بداية بإدراجو في كافة كتمتـز الدكؿ بالقياـ بمجمكعة مف التدابير إلعماؿ ىذا 
الدساتير كالقكانيف التشريعات الكطنية الناظمة لحقكؽ الطفؿ كالعمؿ عمى استعراض كافة القكانيف 

جراءات مف خبلؿ كضع كافة اإل كامبلن  المحمية كتعديميا إذا اقتضى األمر كمف ثـ كفالة تنفيذه تنفيذان 

                                                 
، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير الحماية الدستورية لحقوؽ الطفؿ في الجزائر وآليات تطبيقياكالي عبد المطيؼ:   - 1

 .67، ص.2008كمية الحقكؽ، الجزائر -جامعة الجزائرفرع القانكف الدستكرم كعمـ التنظيـ السياسي،  –في القانكف 
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نشاء مؤسسات كدكائر رسمية مختصة بإعماؿ حقكؽ الطفؿ  اتالبلزمة لذلؾ مف تشريع ثانكية كا 
المؤسسات الخاصة التي تقدـ الحماية كالرعاية لؤلطفاؿ لمتأكد مف أنيا تعمؿ بما ينسجـ  ىكالرقابة عم

مع التشريعات ذات العبلقة، كذلؾ ألف كصكؿ األطفاؿ إلى العدالة يتطمب أف تككف النظـ القانكنية 
رة عمى قبكؿ كمعالجة الشكاكل المقدمة مف األطفاؿ أك نيابة عنيـ، مع احتراـ حقكقيـ الكطنية قاد

 .1كحمايتيا ككفالتيا بصكرة كاممة
 

كيقع عمى عاتؽ الدكلة بعد ذلؾ إتاحة المعمكمات لؤلطفاؿ حكؿ حقكقيـ بطريقة تراعي سنيـ كنضجيـ 
ؿ كالتعامؿ مع الكبار كذلؾ ألف ليـ عف االتصا كظركفيـ حيث أف التعامؿ مع األطفاؿ يختمؼ كميان 

عف البالغيف لذا يستمـز االتصاؿ بيـ بعض خاصة كما أف احتياجات  قدراتيـ تختمؼ اختبلفا كميا ن
كبمغة كمفاىيـ تناسب عمرىـ كمستكل  مؿ معيـ بأسمكب يشعرىـ باالرتياحالتعاكمبات الخاصة المتط

مية مراعية لمطفؿ كتقديـ عركض في المدارس نضجيـ كثقافتيـ، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ خدمات إعبل
كتكفير معمكمات كخدمات استشارة عمى الشبكة العنكبكتية كنشر كتكزيع كتيبات تراعي مصمحة األطفاؿ 

كمف أجميـ كذلؾ  كالمعمميف كالعامميف مع األطفاؿ كما ينبغي إتاحة المعمكمات لآلباء ،كتناسب أعمارىـ
طفؿ كالدفاع عف حقكقو ككف الطفؿ ضعيؼ البنياف كغير مكتمؿ النضج ال ألنيـ الفئة المخكلة بحماية ال

 .2بدنيا كال عقميا ن كغير قادر عمى حماية حقكقو أك الدفاع عف نفسو
 

كتمتـز مؤسسات المجتمع المدني أيضا بتقديـ سبؿ المعرفة كاإلعانة القانكنية لؤلطفاؿ كتكفؿ حماية 
مؤسسات عديدة في فمسطيف تقكـ بتزكيد الخدمات كالعكف حقكقيـ كثمة برامج كخدمات مقدمة مف 

تعزيز معرفتيـ بحقكقيـ ككيفية المطالبة بيا ألف األطفاؿ في العادة يككنكا  ىالقانكني لؤلطفاؿ كالعمؿ عم
في كضع غير مبلئـ لمتعامؿ مع النظاـ القانكني بسبب السف كقمة الخبرة كلذلؾ ىـ بأمس الحاجة 

 .3النظـ القانكنية المعقدة التي كضعت باألصؿ لمبالغيف ىالقانكنية لمكصكؿ إللمحصكؿ عمى المساعدة 
 

كيمكف القكؿ بأنو حتى تتمكف الجيات المختصة  المتمثمة في جميع األشخاص الذيف يتعاممكف مع 
كالقضاة، المحامييف، الشرطة، األخصائييف االجتماعييف، كالمينييف ( مف زيادة  )األطفاؿ كمف أجميـ 

                                                 
  20معف ادعيس كاخركف، مرجع سابؽ، ص  ; 7،ص15لجنة حقكؽ الطفؿ، مرجع سابؽ، الفقرة  - 1
مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ:"  5كجاء في المادة  ;9مفكضة األمـ المتحدة السامية لحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص  - 2

كليات كحقكؽ ككاجبات الكالديف أك عند االقتضاء أعضاء األسرة الممتدة أك الجماعة حسبما تحتـر الدكؿ األطراؼ مسؤ 
ينص عميو العرؼ المحمي  أك األكصياء أك غيرىـ مف األشخاص المسؤكليف قانكنا عف الطفؿ في أف يكفركا بطريقة 

 الحقكؽ المعترؼ بيا في االتفاقية تتفؽ مع قدرات الطفؿ المتطكرة التكجيو كاإلرشاد المبلئميف عند ممارسة الطفؿ
 .108ريـ ابك حساف:مرجع سابؽ، ص.  -3
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عي لدل األطفاؿ كممثمييـ بحقكؽ الطفؿ فإف ىذا يتطمب أف يككنكا مدربيف في التشريعات ذات الصمة الك 
كىذا أمر ينقص ىذه  باألطفاؿ كفي جميع التخصصات كيممككف ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ مع األطفاؿ

ت التي عمى الرغـ مف حصكليـ عمى بعض التدريبات إال أنيا ليست كافية في ظؿ التحدياالجيات 
يتعرض ليا األطفاؿ في الكقت الحاضر كىذا بحاجة إلى تضافر جيكد كبيرة ليككف ىناؾ فئات مختصة 

 حاصمة عمى تدريبات كافية لمتعامؿ مع ىذه الفئة الضعيفة كقادريف عمى حماية حقكقيـ. 
 

  :المطالبة بحقوؽ الطفؿ :الفقرة الثانية
 

فضمى عمى دعـ األطفاؿ لممطالبة بحقكقيـ مف خبلؿ يعمؿ التطبيؽ السميـ لمبدأ مصمحة الطفؿ ال
 .ثانيان()أكال( أك مف خبلؿ آليات تسكية نزاع بديمة )ضماف التقاضي ليـ 

 
  :أوال: ضماف التقاضي

 
لحماية حقكقيـ كالدفاع يحؽ لؤلطفاؿ في القضايا المدنية اتخاذ إجراء قانكني أك التماس إجراءات إدارية 

األب أك الكلي أك )صكرة مباشرة أك عف طريؽ ممثميـ القانكني إما بكيتـ ذلؾ  ىالفضم محتيـعف مص
القانكنيكف الممثمكف  الكصي ( كفي حاؿ تعارضت المصالح أك كاف اآلباء أك األكصياء القانكنيكف أك

ف في تمثيؿ األطفاؿ الضحايا في المحكمة، بإمكانيـ المجكء إلى جيات أخرل ك ف أك غير راغبك غير قادر 
محصكؿ عمى اإلنصاؼ بما في ذلؾ المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف كالمراكز القانكنية كالجيات ل

العامة لمدفاع عف األطفاؿ كفي جميع األحكاؿ يجب عمى المحاكـ أف تراعي مصمحة الطفؿ الفضمى في 
بذلؾ كبذلت  كافة القرارات التي تتخذىا سكاء كانت ذات طابع إجرائي أـ مكضكعي كاف تثبت أنيا قامت

الجيد المطمكب إذا كاف الممثؿ القانكني ىك المعتدم ففي ىذه الحالة فإف النيابة العامة ىي مف تقـك 
 1.بتمثيؿ القاصر أماـ المحكمة استنادا إلى قاعدة أف النيابة العامة ىي كلي مف ال كلي لو

 
  :ثانيًا: اآلليات البديمة لتسوية النزاع

 
خاصة بالنظر إلى ، في اإلجراءات القضائية بمشاكؿ لوشاىدان أك ضحية يتسبب مثكؿ الطفؿ بكصفو 

حساسية سنو كطبيعتو اليشة لذلؾ تـ إيجاد آليات بديمة كمراعية لمصمحة الطفؿ الفضمى لتسكية 

                                                 
ؽ رقـ لجنة حقكؽ الطفؿ، التعمي ; 16مفكضية األمـ المتحدة السامية لحقكؽ اإلنساف: مرجع سابؽ، ص. - 1
 27راجع الصفحة  ;.16، مرجع سابؽ، ص.14/2013
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أكجبت عمى الدكؿ أف تقكـ بتطكير آليات 1( مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ 22)النزاعات، حيث أف المادة 
محؿ اإلجراءات الجنائية الرسمية كتحتـر حقكؽ الطفؿ كتككف مراعية بدرجة أكلى فعالة بديمة تحؿ 

ة األطفاؿ كحقكؽ لمصمحتو الفضمى كإيجاد آلية بديمة مراعية لؤلطفاؿ لتسكية المنازعات المتعمقة بحضان
تقمة عف أجكاء المحاكـ، كما حثت لجنة حقكؽ الطفؿ الدكؿ عمى إنشاء مؤسسات كطنية مسالزيارة بعيدا ن 

لحقكؽ اإلنساف كأمانات مظالـ لؤلطفاؿ تككف لدييا سمطة تمقي الشكاكل الفردية المقدمة مف أطفاؿ أك 
تاحة سبؿ انتصاؼ فعالة لممبلحقة عمى انتياكات حقكؽ الطفؿ جراء التحقيقات، كا   .2نيابة عنيـ، كا 

                                                 
تعترؼ الدكؿ األطراؼ بحؽ كؿ طفؿ يدعي أنو انتيؾ . 1" 1989( مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ 40نص المادة )- 1

قانكف العقكبات أك يتيـ بذلؾ أك يثبت عميو ذلؾ في أف يعامؿ بطريقة تتفؽ مع رفع درجة إحساس الطفؿ بكرامتو كقدره، 
ريات األساسية كتراعي سف الطفؿ كاستصكاب تشجيع إعادة كتعزز احتراـ الطفؿ لما لآلخريف مف حقكؽ اإلنساف كالح

كتحقيقا لذلؾ، كمع مراعاة أحكاـ الصككؾ الدكلية ذات الصمة، تكفؿ .2.اندماج الطفؿ كقيامو بدكر بناء في المجتمع
ذلؾ أ( عدـ إدعاء انتياؾ الطفؿ لقانكف العقكبات أك اتيامو بذلؾ أك إثبات ) :الدكؿ األطراؼ، بكجو خاص، ما يمي

ب( يككف لكؿ طفؿ )عميو بسبب أفعاؿ أك أكجو قصكر لـ تكف محظكرة بمكجب القانكف الكطني أك الدكلي عند ارتكابيا،
افتراض براءتو إلى أف تثبت إدانتو كفقا "1":يدعي بأنو انتيؾ قانكف العقكبات أك يتيـ بذلؾ الضمانات التالية عمى األقؿ

 لمقانكف،
تيـ المكجية إليو، عف طريؽ كالديو أك األكصياء القانكنييف عميو عند االقتضاء، كالحصكؿ إخطاره فكرا كمباشرة بال "2"

قياـ سمطة أك ىيئة قضائية مختصة " 3"عمى مساعدة قانكنية أك غيرىا مف المساعدة المبلئمة إلعداد كتقديـ دفاعو،
، بحضكر مستشار قانكني أك بمساعدة كمستقمة كنزيية بالفصؿ في دعكاه دكف تأخير في محاكمة عادلة كفقا لمقانكف

في غير مصمحة الطفؿ الفضمى،  مناسبة أخرل كبحضكر كالديو أك األكصياء القانكنييف عميو، ما لـ يعتبر أف ذلؾ
عدـ إكراىو عمى اإلدالء بشيادة أك االعتراؼ بالذنب، كاستجكاب أك " 4"سيما إذا أخذ في الحسباف سنو أك حالتو،كال

إذا اعتبر "5"شيكد المناىضيف ككفالة اشتراؾ كاستجكاب الشيكد لصالحو في ظؿ ظركؼ مف المساكاة،تأميف استجكاب ال
أنو انتيؾ قانكف العقكبات، تأميف قياـ سمطة مختصة أك ىيئة قضائية مستقمة كنزيية أعمى كفقا لمقانكف بإعادة النظر 

مساعدة مترجـ شفكم مجانا إذا تعذر عمى الطفؿ  الحصكؿ عمى "6"،كفى أية تدابير مفركضة تبعا لذلؾفي ىذا القرار 
 .تأميف احتراـ حياتو الخاصة تماما أثناء جميع مراحؿ الدعكل "7"،يـ المغة المستعممة أك النطؽ بياف

جراءات كسمطات كمؤسسات منطبقة خصيصا عمى األطفاؿ الذيف  لتعزيزتسعى الدكؿ األطراؼ  .3 إقامة قكانيف كا 
أ( تحديد سف دنيا ):كف العقكبات أك يتيمكف بذلؾ أك يثبت عمييـ ذلؾ، كخاصة القياـ بما يمييدعى أنيـ انتيككا قان

ب( استصكاب اتخاذ تدابير عند االقتضاء )يفترض دكنيا أف األطفاؿ ليس لدييـ األىمية النتياؾ قانكف العقكبات،
قكؽ اإلنساف كالضمانات القانكنية احتراـ لمعاممة ىؤالء األطفاؿ دكف المجكء إلى إجراءات قضائية، شريطة أف تحتـر ح

 .كامبل
تتاح ترتيبات مختمفة، مثؿ أكامر الرعاية كاإلرشاد كاإلشراؼ، كالمشكرة، كاالختبار، كالحضانة، كبرامج التعميـ  .4

رفاىيـ كتتناسب مع  تبلءـكالتدريب الميني كغيرىا مف بدائؿ الرعاية المؤسسية، لضماف معاممة األطفاؿ بطريقة 
 .ركفيـ كجرميـ عمى السكاءظ
في ىذا الصدد، انظر أيضان التقرير  ;11،ص23مفكضة األمـ المتحدة السامية لحقكؽ اإلنساف: مرجع سابؽ، فقرة  - 2

 .2013تعزيز العدالة التصالحية لؤلطفاؿ، المقدـ مف الممثمة الخاصة لؤلميف العاـ المعنية بالعنؼ ضد األطفاؿ، 
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لحقكؽ  الييئات المستقمةاىتـ المجتمع الدكلي بمكضكع إنشاء آليات مراعية لمصمحة الطفؿ ككجكد كما 
عف أم حكادث عنؼ ضد  في إسداء المشكرة كاستقباؿ الشكاكم كالتبميغاتاإلنساف التي ينصب عمميا 

الكصكؿ إلييا بسيكلة أكبر ألالطفؿ مف أجؿ التصدم ليا خاصة انو يمكف عم ف إجراءاتيا أقؿ كما ن
اني كال يتطمب االستعانة بمحاـ يا مجشكمية بالمقارنة مع اإلجراءات القضائية، ىذا عدا عف أف تظمم

كتقكـ بدكر حاسـ في نشر المعمكمات كزيادة كعي األطفاؿ كمف ثـ تمكينيـ مف أجؿ الكصكؿ إؿ 
 .1العدالة

 
 كيصح القكؿ أنو عمى الرغـ مف الميزات اإليجابية التي تتمتع بيا اآلليات البديمة لتسكية النزاعات بعيدان 

مف بعض السمبيات التي قد تشكبيا فقد يككف األشخاص الذيف يتصرفكف  عف القضاء إال أنيا ال تخمك
بصفة شبو قضائية ال يطبقكف االتفاقيات الدكلية لحقكؽ األطفاؿ مف ناحية اإلجراءات الراسخة عند 
التعامؿ مع األطفاؿ أك مف ناحية العقكبات المفركضة التي قد ال تتناسب مع الفعؿ المرتكب أك تنطكم 

بيف األطفاؿ ألم سبب كاف، لذلؾ يجب أف تبقى ىذه البدائؿ تحت الرقابة كاإلشراؼ الدائماف عمى تمييز 
 لضماف مكافقتيما لمضمانات المنصكص عمييا في االتفاقيات الدكلية.

 
 :الفرع الثاني: حماية الطفؿ الميدد

سبلمتو البدنية أك حكؿ الطفؿ الذم يمر في حاالت صعبة تيدد صحتو أك  مكضكع تيديد الطفؿيتمحكر 
المعنكية نتيجة لظركؼ معينة يمر بيا كفقدانو كالديو أك أحدىما كبقاءه دكف سند عائمي، أك تعرضو 
لئلىماؿ كسكء المعاممة، كالتقصير الكبير في التربية كالرعاية، أك استغبللو جنسيا أك اقتصاديا كغيرىا 

الطفؿ الميدد متماشية مع االتفاقيات الدكلية التي  كبيران بحماية كقد اىتمت التشريعات الكطنية اىتمامان 
تضمنت مجمكع مف األحكاـ الخاصة بحماية الطفؿ كألزمت الدكؿ األطراؼ اتخاذ كافة التدابير 

 .2التشريعية كالقضائية كاإلدارية في سبيؿ إنفاذ األحكاـ
                                                 

الممثمة الخاصة لؤلميف العاـ المعنية بالعنؼ ضد األطفاؿ، كالمقرر الخاص المعني  تقرير مشترؾ صادر عف - 1
إنشاء آليات مأمونة ومراعية لمطفؿ إلسداء المشورة بمسألة بيع األطفاؿ كبغاء األطفاؿ كاستغبلليـ في المكاد اإلباحية:

  .19.ص ،2012، وتقديـ الشكاوى واإلبالغ مف أجؿ التصدي لحوادث العنؼ ضد األطفاؿ
، مداخمة في الممتقى الثػػػػػػػاني حكؿ الحماية االجتماعية لؤلطفاؿ الطفؿ بيف التيديد والجنوحشكرم بف صالح:   -2

" يقصد باإلىماؿ: تعريض سبلمة الطفؿ البدنية، العقمية أك ;. 7، ص.2013الميدديف كفي نزاع مع القانكف، تكنس
 ;رفض الطفؿ قبكؿ كبلىما خاصة في حالة الطبلؽ كصدكر قرار الحضانة "النفسية لمخطر إما بتخمي كالديو عنو، أك 

مف قانكف الطفؿ الفمسطيني يعد مف الحاالت الصعبة التي تيدد سبلمة الطفؿ أك صحتو البدنية أك النفسية  44المادة 
التقصير البيف  .3. تعريضو لئلىماؿ كالتشرد.2فقدانو لكالديو كبقاؤه دكف سند عائمي. .1كيحظر تعمد تعريضو ليا: 

اعتياد سكء معاممتو كعدـ إحاطة مف يقـك برعايتو بأصكؿ التربية السميمة. .4كالمتكاصؿ في تربيتو كرعايتو. 
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كالعقمية تكفير آليات كيستكجب كجكد الطفؿ في ظركؼ تعرضو لمخطر كتيدد سبلمتو البدنية كالنفسية 
 .الفقرة الثانية ()الفقرة األكلى( كاليات الحماية القضائية )حماية لو تتمثؿ في آليات الحماية االجتماعية 

 
 الفقرة األولى: آليات الحماية االجتماعية 

 
دماجو  تتطمب حماية الطفؿ الميدد إلى اتخاذ مجمكعة مف اإلجراءات كالتدابير اليادفة إلى إعادة تكازنو كا 

أكالن( كالتي تمارس )في المجتمع كزيادة ثقتو بنفسو كرفع قدراتو الشخصية تبدأ بإشعار الجيات المختصة 
()صبلحيتيا في التدخؿ الكقائي كالعبلجي لحماية الطفؿ الميدد بالخطر  .ثانيا ن

 
 :أوال: واجب اإلشعار

 
تيدد  الطفؿ إلى العنؼ أك إلى أية ظركؼيستمـز تبميغ الجيات المتخصصة بأم حالة يتعرض فييا 

( مف قانكف الطفؿ الفمسطيني، كيعتبر ىذا التبميغ كجكبيان عمى المربيف 31)سبلمتو بمكجب المادة 
المعمكمة في ىذه الحالة أحكاـ السر الميني ألف مف كاألطباء كاألخصائييف االجتماعييف كال ينطبؽ عمى 

يبلء مصمحتو االعتبار األكؿ كفي حاؿ مخالفتو يعاقب بالغرامة  .1شأنيا إنقاذ الطفؿ كا 
 

كما جعؿ األمر كجكبيان عمى كؿ شخص بالغ يطمب منو الطفؿ إببلغ الجيات المختصة بما يتيدده 
عو عف إشعار الجيات المختصة بذلؾ، ىذا مع حفاظ كيحكـ عميو بالغرامة في حاؿ تقاعسو أك امتنا

                                                                                                                                                    

اعتياده مغادرة محؿ إقامتو أك تغيبو عنو بدكف .6استغبللو جنسيا أك اقتصاديا أك في اإلجراـ المنظـ أك في التسكؿ. .5
مف قانكف الطفؿ الفمسطيني: يعتبر الطفؿ معرضا لخطر  47المادة  ;.بدكف سبب انقطاعو عف التعميـ.7إعبلـ. 

االنحراؼ إذا: أ. كجد متسكال أك يمارس ما ال يصمح كسيمة شرعية لمتعيش. ب. كاف خارجا عف سمطة أبكيو أك مف 
ر معدة لئلقامة أك يقـك عمى رعايتو. ج. تكرر ىركبو مف البيت أك المدرسة أك المعيد. د. ألؼ النـك بأماكف غي

المبيت. ىػ. تردد عمى األماكف المشبكىة أخبلقيا أك اجتماعيا أك خالط المتشرديف أك الفاسديف. ك قاـ بأعماؿ تتصؿ 
-19بالدعارة أك الفسؽ أك بإفساد األخبلؽ أك القمار أك المخدرات أك نحكىا أك بخدمة مف يقكمكف بيا...، راجع المكاد 

 .1989كؽ الطفؿ لعاـ مف اتفاقية حق 20-32-34
لكؿ شخص إببلغ مرشد حماية الطفكلة كمما تبيف لو أف ىناؾ ما ييدد -1مف قانكف الطفؿ الفمسطيني  53المادة  - 1

يككف اإلببلغ كجكبا عمى المربيف كاألطباء كاألخصائييف االجتماعييف -2سبلمة الطفؿ أك صحتو البدنية أك النفسية. 
يعاقب بغرامة ال تزيد عمى مائتي دينار أردني كال تقؿ عف مائة -3األطفاؿ كالعناية بيـ.  كغيرىـ ممف تعيد إلييـ حماية

 أعبله  2دينار أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا كؿ مف يخالؼ أحكاـ البند 
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المشرع عمى السرية التامة لممخبر، كقد سعى المشرع عند إقراره ضركرة اإلشعار أف يؤكد حرصو عمى 
  .1ضركرة تحميؿ المكاطف مسؤكلية اجتماعية ىامة مف شأنيا حماية الطفؿ مف أم خطر يتيدد سبلمتو

 
 :ثانيا: تدخؿ الجيات المختصة

 
ع عمى عاتؽ الجيات المختصة دراسة كؿ ببلغ مطركح بجدية كأخذ اإلجراءات كالتدابير الكقائية يق

الحاالت التي تيدد سبلمة الطفؿ أك صحتو البدنية أك  كالعبلجية البلزمة في أسرع كقت ممكف كذلؾ في
حمبلت تكعية حكؿ النفسية، فعمى مستكل اإلجراءات الكقائية فإف مرشدك حماية الطفكلة يقكمكف بتنظيـ 

حقكؽ الطفؿ كمصمحتو الفضمى حيث يتـ عقد لقاءات مع األطفاؿ في المدارس كالمخيمات الصيفية 
بيدؼ رفع الكعي بيف األطفاؿ مف خبلؿ استخداـ العديد مف الكسائؿ الفعالة كاألفبلـ كاأللعاب، أما فيما 

الطفؿ ككلي أمره أك التكجو إلى مكاف  يتعمؽ باإلجراءات العبلجية يقكـ مرشد حماية الطفكلة باستدعاء
جراء التحقيقات البلزمة كالتأكد مف كجكد خطر يتيدد الطفؿ كسبلمتو كمصالحو،  2كجكده لدراسة الحالة كا 

، أما إذا 3فإذا تبيف لو عدـ كجكد خطر يتيدد الطفؿ فإنو يعمـ بذلؾ الطفؿ ككلي أمره كمف قاـ باإلببلغ
خطر يتيدد سبلمة الطفؿ بحيث يحؽ لو اتخاذ اإلجراء المناسب إما  تبيف لمرشد حماية الطفكلة كجكد

 .امو باتخاذ تدابير ذات صفة عاجمةباقتراح تدابير ذات صبغة اتفاقية أك قي

                                                 
حماية عمى كؿ شخص بالغ مساعدة أم طفؿ يطمب منو إببلغ مرشد .1مف قانكف الطفؿ الفمسطيني  54المادة  - 1

مف ىذا  44الطفكلة بمعاناة ذلؾ الطفؿ أك أحد أخكتو أك أم طفؿ آخر مف إحدل الحاالت الصعبة المبينة بالمادة 
يعاقب بغرامة ال تزيد عمى مائتي دينار أردني كال تقؿ عف مائة دينار أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا .2القانكف. 

مف قانكف الطفؿ الفمسطيني:ال يجكز لمرشد الحماية أك ألم شخص آخر  55مادة ال ;كؿ مف يخالؼ أحكاـ ىذه المادة 
شكرم بف صالح، ; .اإلفصاح عف ىكية مف قاـ بكاجب اإلببلغ إال برضا المبمغ أك في الحاالت التي يحددىا القانكف

 8مرىجع سابؽ، ص
الصبلحيات التالية: أ. استدعاء الطفؿ يتمتع مرشد حماية الطفكلة ب -1مف قانكف الطفؿ الفمسطيني   56المادة - 2

كالقائـ عمى رعايتو لبلستماع إلى أقكاليـ كردكدىـ حكؿ الكقائع مكضكع اإلببلغ. ب. الدخكؿ بمفرده أك مصطحبا بمف 
ذا تعذر عميو الدخكؿ يمكف  يرل فيو فائدة إلى أم مكاف يكجد فيو الطفؿ مع كجكب إظيار بطاقة تثبت صفتو، كا 

قضائي عاجؿ كلك باالستنجاد بالقكة العامة. ج. إجراء التحقيقات كأخذ التدابير الكقائية المبلئمة في الحصكؿ عمى إذف 
يعاقب بغرامة ال تزيد عمى خمسمائة دينار أردني كال تقؿ عف مائتي دينار أك ما يعادليا بالعممة .2شأف الطفؿ. 

ميامو أك يعرقؿ سير التحقيقات كاإلدالء بمعمكمات خاطئة المتداكلة قانكنا كؿ مف يمنع مرشد حماية الطفكلة مف القياـ ب
أك تعمد إخفاء الحقيقة بشأف كضع الطفؿ، مع عدـ اإلخبلؿ بالعقكبات المنصكص عمييا في قانكف العقكبات الخاصة 

 .بجرائـ االعتداء عمى مكظؼ عاـ أثناء قيامو بمياـ كظيفتو
بت لمرشد حماية الطفكلة عدـ كجكد ما ييدد سبلمة الطفؿ أك صحتو مف قانكف الطفؿ الفمسطيني:" إذا ث  57المادة - 3

 .البدنية أك النفسية، يعمـ بذلؾ الطفؿ كالقائـ عمى رعايتو كمف قاـ باإلببلغ
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لتقديره أف ديد البسيطة كغير العاجمة كفقا ن يحؽ لمرشد حماية الطفكلة في حاالت التيالتدابير االتفاقية:  -9
زالة التيديد أك الخطر كباالتفاؽ مع كالدم الطفؿ أك يتخذ مجمكعة مف التدابير بي دؼ إصبلح الكضع كا 

متكلي أمره كأف يقرر مثبل ن إبقاء الطفؿ مع كالديو بشرط حمايتو كرعايتو مف أم خطر يتيدده كمنع 
اتصالو مع أم شخص قد يشكؿ لو مصدر تيديد أك خطر كتقديـ المساعدة كالخدمة االجتماعية لمطفؿ 

يداعو بشكؿ مؤقت لدل ك ،كلعائمتو ما بإمكاف مرشد حماية الطفكلة أف يقرر فصؿ الطفؿ عف كالديو كا 
شراؼ مرشد حماية  مؤسسة اجتماعية أك تربكية أك صحية مبلئمة،ىذا كمو مع بقائو تحت رقابة كا 
 الطفكلة كالجيات المختصة كالمكمفة بحمايتو كعميو أف يقكـ بتدكيف فحكل االتفاؽ كتبلكتو عمى الطفؿ
ككالديو مع احتفاظ الطفؿ في حاؿ تجاكز عمره الثالثة عشر أك كالديو بحقيـ في رفض أم تدبير يقترحو 

 .1مرشد حماية الطفكلة

 

يتـ اتخاذ التدابير العاجمة المؤقتة في حاالت التشرد كاإلىماؿ بشرط الحصكؿ عمى التدابير العاجمة:  -2
ة صفة مأمكر ضبط قضائي مما يحؽ لو االستعانإذف قضائي خاصة أف مرشد حماية الطفكلة تـ منحو 

في حالة الخطر الممـ، أما في حاؿ كاف ىناؾ خطر محدؽ ييدد حياة ك بالقكة الجبرية إذا لـز األمر 
الطفؿ أك سبلمتو أك صحتو البدنية أك النفسية بشكؿ ال يمكف تبلفيو بمركر الكقت يحؽ لمرشد حماية 

ماية الطفؿ مف الخطر المحيط بو بدكف إذف قضائي بشرط أف يتـ الطفكلة اتخاذ اإلجراءات العاجمة لح
ساعة كىذا اإلذف بمثابة إقرار  02صاىا خبلؿ مدة أق معجؿؿ عمى إذف قضائي الحؽ لمتدبير الالحصك 

 .2ةحكمي لمكسيمة العاجم

 

                                                 
مف قانكف الطفؿ الفمسطيني:" يمكف لمرشد حماية الطفكلة أف يقترح عمى كالدم الطفؿ أك مف يقـك عمى   59المادة - 1

إبقاء الطفؿ في عائمتو شريطة: أ. التزاـ كالدم الطفؿ أك مف يقـك عمى رعايتو .1ير االتفاقية التالية: رعايتو أحد التداب
بقائو تحت رقابة دكرية مف مرشد حماية الطفكلة. ب. تنظيـ  باتخاذ اإلجراءات البلزمة لرفع الخطر المحدؽ بالطفؿ كا 

دمات كالمساعدة االجتماعية البلزمة لمطفؿ كعائمتو. ج. طرؽ التدخؿ االجتماعي مف قبؿ الجيات المعنية بتقديـ الخ
أخذ االحتياطات البلزمة لمنع كؿ اتصاؿ بيف الطفؿ كاألشخاص الذيف مف شأنيـ أف يتسببكا لو فيما ييدد سبلمتو أك 

مبلئمة إيداع الطفؿ مؤقتا لدل عائمة آك ىيئة أك مؤسسة اجتماعية أك تربكية أك صحية .2صحتو البدنية أك النفسية. 
إذا قرر مرشد حماية الطفكلة اتخاذ التدابير المبلئمة ذات ”.مف قانكف الطفؿ الفمسطيني: 60المادة  ;عامة أك خاصة"

الصبغة االتفاقية يقـك باالتصاؿ بالطفؿ كبكالديو أك بمف يقـك برعايتو بقصد الكصكؿ إلى اتفاؽ جماعي يتناسب مع 
كتبلكتو عمى مختمؼ األطراؼ بمف في ذلؾ الطفؿ  تدكينوفي حاؿ الكصكؿ إلى اتفاؽ يتـ، .2حالة الطفؿ كاحتياجاتو. 

مف قانكف الطفؿ الفمسطيني:" ب عمى مرشد حماية الطفكلة إعبلـ كالدم  62المادة  ;إذا بمغ سنو الثالثة عشر عاما"
شكرم  ;ي رفض التدبير المقترح عمييـ."الطفؿ أك مف يقـك عمى رعايتو كالطفؿ الذم بمغ سنو الثالثة عشر عاما بحقيـ ف

  8بف صالح، مرجع ساب، ص
 مف قانكف الطفؿ الفمسطيني  2011،65،66راجع المكاد  - 2



 65 

لحماية ركز عمى تدابير ا كاف ايجابيان كفعاالى في ىذا الجانب حيث كيصح القكؿ أف المشرع الفمسطيني
كالكقاية التي يقكـ بيا مرشد حماية الطفكلة ككضحيا بشكؿ  شامؿ ال يحتاج إلى تفسير، كما نظـ 

حماية كرعاية األطفاؿ مجيكلي النسب كغير الشرعييف، كاألطفاؿ فاقديف المشرع الفمسطيني مكضكع 
اصة منصكص الرعاية األسرية مف خبلؿ تكفير أسر حاضنة ليؤالء األطفاؿ ضمف شركط كمعايير خ

 .0291بنظاـ األسر الحاضنة لسنة   0291( لسنة 92)عمييا في قرار مجمس الكزراء رقـ 
 

  :آليات الحماية القضائية :الفقرة الثانية
 

إذا تبيف لمرشد حماية الطفكلة بأنو ال إمكانية لمقياـ بتدابير حماية اتفاقية مع كالدم الطفؿ أك محيطو  
لبلتخاذ التدابير القضائية المناسبة كالكفيمة بإنقاذ الطفؿ مف الخطر أك  فأنو يقرر رفع األمر لمقاضي

( مف قانكف الطفؿ الفمسطيني: " عمى مرشد 41 )التيديد الذم يتعرض لو، حيث جاء في نص المادة
كصكؿ إلى اتفاؽ خبلؿ عشريف العدـ  -9حماية الطفكلة رفع األمر إلى القاضي المختص في حالة:

نقض االتفاؽ مف قبؿ الكالديف أك مف يقكـ برعايتو أك مف قبؿ  -0تعيده بيذه الحالة يكـ مف تاريخ 
 .الطفؿ الذم بمغ سف الثالثة عشر عاما"

 
كينبغي عمى القاضي عند تأكده مف كجكد حالة تيديد أك خطر تحيط بالطفؿ كتعذر معالجتو بتدخبلت 

ير المناسب المتفؽ مع  مصمحة الطفؿ الفضمى أخرل كاالتفاؽ مع الكالديف أف يقكـ باتخاذ قرار بالتدب
كأف يشرؼ عمى تنفيذ القرار في أسرع كقت، كلمقاضي أيضا الحصكؿ عمى ممخص شيرم مف مرشد 

القاضي حماية الطفكلة بكافة الممفات المتعيد بيا كتدابير كآليات الحماية المتخذة فييا ما لـ يطمب 
 .1كجكب رفع كامؿ الممؼ إليو

 
قاـ بتحديد القاضي المختص بالنظر في حالة الطفؿ المعرض أف المشرع الفمسطيني كيجدر القكؿ 

( لسنة 2( مف القرار بقانكف رقـ )04لمخطر كالتيديد بأنو قاضي األحداث حيث جاء في نص المادة )
:     " تختص المحكمة دكف غيرىا بالنظر في أمر األحداث أك األطفاؿ المكجكديف في أحدل 0294

الصعبة التي تيدد سبلمة الطفؿ البدنية أك النفسية أك المعرضيف لخطر االنحراؼ كفقا الحاالت 
 .2ألحكاـ قانكف الطفؿ النافذ."

                                                 
 .  13.ص ،2011مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف: مرجع سابؽ،  - 1
أف القاضي  1995التكنسية لعاـ  الطفؿ مايةمجمة ح مف 83ك المادة  35المادة ذكر المشرع التكنسي في   -2 

المعرض لمخطر ىك قاضي األسرة المختص بالنظر ترابيان كيجب أف يككف  أكالمختص بالنظر في حالة الطفؿ الميدد 
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ترؾ األمر مفتكحا ن أماـ القاضي المشرع الفمسطيني بتحديده لقاضي األحداث إال انو  كحسنا فعؿ 
ؿ التدابير التي بإمكاف القاضي المختص بنظر دعاكل الطفؿ الميدد كلـ يذكر كلك عمى سبيؿ المثا

اتخاذىا بشأف الطفؿ الميدد، كأف ىذه السمطة التقديرية الكاسعة الممنكحة لمقاضي قد تحد أحيانا مف 
 حقكؽ األطراؼ اآلخريف كتؤثر عمى  تحديد مصمحة الطفؿ الفضمى. 

 

 :المطمب الثاني: آثار تطبيؽ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى عمى عدالة األطفاؿ

أدركت المجتمعات الحديثة أف األحداث الجانحيف ىـ مجرد ضحايا ظركؼ اجتماعية أدت بيـ إلى 
ساءة السمكؾ، كأف الضماف األساسي إلصبلحيـ ىك مف  خبلؿ معاممتيـ معاممة خاصة كفقان  االنحراؼ كا 

عي، فتكصمكا عف دائرة الجريمة كالعقاب كاالىتماـ بالجانب االجتمابعيدا ن  لظركفيـ كأعمارىـ كشخكصيـ
إلى ما يعرؼ بعدالة األحداث التي تـ تكثيقيا عمى كجو الخصكص في إطار قكاعد األمـ المتحدة الدنيا 
النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث التي تعرؼ بقكاعد بكيف، كفي قكاعد األمـ المتحدة بشأف األطفاؿ 

حيث ,بر حجر األساس في عدالة األحداث كىذه القكاعد تعت 1المجرديف مف حريتيـ كتعرؼ بقكاعد ىافانا
انعكس أثرىا عمى تشريعاتنا الكطنية التي جاءت لتتكاءـ مع النصكص الدكلية كقد جاء في قرار محكمة 

جراءات كعقكبات  027/9770التمييز األردنية رقـ  بأف " قانكف األحداث كقانكف خاص أكرد تدابير كا 
ف لمصمحة الطفؿ الفضمى االعتبار ، 2ي قانكف العقكبات"خاصة باألحداث خبلفا لمعقكبات الكاردة ف كا 

الفرع األكؿ( أك )األكؿ في جميع اإلجراءات المتصمة بعدالة األحداث سكاء اإلجراءات ما قبؿ المحاكمة 
 الفرع الثاني(.)اإلجراءات التي تتـ أثناء المحاكمة 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    

مف الرتبة الثانية) عشر سنكات خبرة عمى األقؿ( ليتمتع باألقدمية كالتجربة الكافيتيف لتأىيمو التخاذ تدابير قضائية إلنقاذ 
 ، جدان  نو يتمتع بكضع حساسالطفؿ كك 

(، أكصى باعتمادىا مؤتمر األمـ ) قواعد ىافانا بشأف حماية األحداث المجرديف مف حريتيـ قكاعد األمـ المتحدة  - 1
 1990أيمكؿ/سبتمبر  7آب/أغسطس إلى  27د في ىافانا مف نعقالم المتحدة الثامف لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف

 األكؿكانكف  14المؤرخ في  113/45 المؤل بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدةكما اعتمدت كنشرت عمي 
1990  

المبادئ القانكنية لمحكمة  ،منشور في مجموعة األحكاـ الجزائية 209/1992قرار محكمة التمييز األردنية رقـ   - 2
  22،ص1996الجزء األكؿ، ككالة التكزيع األردنية،،التمييز في القضايا الجزائية، محمد خبلد كيكسؼ خبلد
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  :المحاكمةالفرع األوؿ: آثار مصمحة الطفؿ الفضمى في مرحمة ما قبؿ 

أرست كؿ التشريعات كاألنظمة الدكلية تدابير خاصة لمتعامؿ مع األحداث في مرحمة قبؿ المحاكمة، 
كيحرص المشرع الفمسطيني المتفاعؿ مع الحركة العالمية لحماية حقكؽ الطفؿ إلى ضماف مصمحة 

مف خبلؿ التضييؽ مف صبلحيات الضابطة العدل ف كاف جانيا ن ية في مرحمة جمع الطفؿ الفضمى حتى كا 
الفقرة ) النيابة العامة بإجراءات كتدابير خاصة في مرحمة التحقيؽ كأفرادالفقرة األكلى( ) االستدالالت

  .الثانية(
 

 :التضييؽ مف صالحيات الضابطة العدلية في مرحمة جمع االستدالالت :الفقرة األولى
 

أف  “عمى بيكيف( )( مف قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث90 )نصت المادة
ضباط الشرطة الذيف يتعاممكف كثيران مع األحداث أك الذيف يخصكف لمتعامؿ معيـ أك الذيف يتناكلكف 

ليـ أداء بالدرجة األكلى ميمة منع جرائـ األحداث, يجب أف يتمقكا تعميمان كتدريبان خاصيف لكي يتسنى 
، كجاء ”مياميـ عمى أفضؿ كجو. كينبغي إنشاء كحدات شرطة خاصة لذلؾ الغرض في المدف الكبيرة

في التعميؽ عمى ىذه المادة بأنيا دعت إلى ضركرة إنشاء شرطة خاصة باألحداث تتعامؿ بطريقة الئقة 
أعبله أف المشرع  كمستنيرة بعد أف تخضع لتدريب متخصص بيدؼ إنفاذ القانكف عمى أكمؿ كجو، كجاء

الكطني سعى إلى تطبيؽ القكاعد الدكلية في مجاؿ حماية األحداث كنص عمى إنشاء شرطة خاصة 
  .1لمتعامؿ مع األحداث

 

التضييؽ في الصبلحيات المخكلة ألعضاء الضابطة العدلية في تعامميا مع األطفاؿ  كيتضح جميا ن
الجانحيف أسكة بالتشريعات الغربية مقابؿ التكسيع في ضمانات الممنكحة لؤلحداث أماميـ كذلؾ مف 

سماع إفادة خبلؿ اشتراط إببلغ متكلي أمر الحدث كمرشد حماية الطفكلة فكر القبض عميو كال يحؽ ليا 
بأنو "  9216/0225الحدث إال بحضكرىـ،كبيذا الخصكص جاء في قرار محكمة التمييز األردنية رقـ 

 0220لسنة  (99)مف قانكف األحداث كفؽ ما عدلت بالقانكف رقـ  (93ك 91)يستفاد مف نص المادتيف 
معانا في إضفاء الحماية عمى الحدث حتى ال يقع عميو أم ضغط مؤ  ثر أك إكراه أثناء أف المشرع كا 

التحقيؽ معو كاإلدالء بإفادتو أكجب عمى المحقؽ الشرطي ابتداءن أف يستدعي كليو أك كصيو أك الشخص 
المسمـ إليو بكاسطة مذكرة دعكل كأف يتـ إشعار مراقب السمكؾ، كعميو فإف النصكص قد كردت عمى 

                                                 
قكاعد األمـ المتحدة  ;.355، مرجع سابؽ، ص.التجربة العالمية في مجاؿ عدالة األحداثمؤلؼ جماعي:  -1

 النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث قكاعد بكيف.
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 طبلف عمى مقتضى أحكاـ المادةصفة الكجكب بمعنى أنو ال يجكز مخالفتيا كأف مخالفتيا تكرث الب
 ".1 ف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائيةم (5/9)
 

ك اشترط المشرع أيضا كنكع مف التضييؽ في صبلحيات شرطة األحداث أف يتـ عرض الحدث عمى 
ساعة مف لحظة القبض عميو كال يحؽ ليـ اتخاذ أم إجراءات أك  02نيابة األحداث في مكعد أقصاه 

صبلحيات الممنكحة لشرطة األحداث في مرحمة جمع االستدالالت ىي كبالتالي فأف التدابير أخرل معو 
 .2صبلحيات محددة محدكدة مقابؿ ضمانات كاسعة لمحدث منحت لو أماـ أعضاء الضابطة القضائية

 
  :خصوصية أعماؿ نيابة األحداث في مرحمة التحقيؽ :الفقرة الثانية

 
لكافة الدعاكل الجزائية، إال أف  كمحركان أساسيان  ان رئيسي بصفتيا طرفان حافظت النيابة العامة عمى مكانتيا 

دكرىا ىذا يكتسي بعض الخصكصية في مجاؿ عدالة األحداث فقد جعؿ المشرع مصمحة الطفؿ 
جراءات خاصة، حيث يتميز التحقيؽ مع  ان أساسي ان الفضمى معيار  في مرحمة التحقيؽ كذلؾ عبر مبادئ كا 

نفرد ألنو يتطمب مراعاة إجراءات التحقيؽ الكاردة في قانكف اإلجراءات األحداث بكضع خاص كم
الجزائية كىي ذات اإلجراءات التي تستخدـ أثناء التحقيؽ سكاء مع بالغ أك مع حدث مف استدعاء 
الشيكد إلى إحضار  المتيميف كاستجكابيـ كما إلى ذلؾ مف إجراءات الكشؼ كندب الخبراء، ىذا عدا 

لمتميزة كالمخصصة لمتحقيؽ مع األحداث كفقا لبلتفاقيات الدكلية المتعمقة بعدالة عف اإلجراءات ا
 .3األحداث كالتشريعات الكطنية المتخصصة باألحداث

 
تتعامؿ نيابة األحداث بصفتيا حامية لممتيـ الحدث كحريصة عمى مصمحتو الفضمى بخبلؼ القضايا 

لممتيـ كحامية لمحؽ العاـ كالييئة االجتماعية، كتتمثؿ  تككف فييا النيابة العامة خصما ن العادية التي 
أمف المشرع لمحدث ظركؼ استجكاب اإلجراءات الخاصة في معاممة األحداث مف بداية التحقيؽ حيث 

                                                 
  13/12/2007الصادر بتاريخ  ،ماسيةىيئة خ  1438/2007قرار محكمة التمييز األردنية بصفتيا الجزائية رقـ   -1

 ،2009عماف  ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى ،- دراسة مقارنة–قضاء األحداث زينب عكيف :   - 2
في حاؿ القبض عمى الحدث في حالة التمبس يتـ  -1" 2016لسنة   4مف القرار بقانكف رقـ  18المادة ;.108ص.

عمى شرطة األحداث إعبلـ متكلي أمره كمرشد حماية الطفكلة فكر القبض عميو أك  -2اث تسميمو فكرا ن لشرطة األحد
ساعة  مف لحظة  24يجب عرض الحدث المقبكض عميو عمى نيابة األحداث خبلؿ مدة  -3تسممو كفقا لمفقرة السابقة 

 46راجع الصفحة  ;القبض عميو"
، الطبعة األكلى، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، رعاية األحداث السياسة الجنائية في قانوفبراء منذر عبد المطيؼ: - 3

 . 94، ص.2009عماف،األردف
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كر مرشد حماية الطفكلة كمحامي الحدث تسكدىا الطمأنينة كالراحة النفسية مف خبلؿ اشتراطو حض
رض ذلؾ مع مصمحتو الفضمى لما في ذلؾ مف أثر في التيدئة مف كمتكلي أمره االستجكاب ما لـ يتعا

باإلضافة إلى ضركرة دراسة شخصية الحدث مف  ،ركعو كشحذ عزائمو بشكؿ يحقؽ مصمحتو الفضمى
قبؿ مرشد حماية الطفكلة كتقديـ تقرير بحالة كسمكؾ الحدث كذلؾ ألف عضك النيابة كقاضي األحداث 

 .1ي تتعمؽ بشخصية الحدث الماثؿ أمامو كما يحيط بو مف مؤثراتبحاجة إلى معرفة المعمكمات الت
 

كما سعى المشرع الفمسطيني إلى تجنيب الحدث قدر اإلمكاف اإلجراءات السالبة لمحرية إال في حدكد 
ضيقة كحاالت الضركرة القصكل كعدـ كجكد خيار آخر يحؽ حينيا لنيابة األحداث تكقيؼ المتيـ 

حدل دكر الرعاية االجتماعية كتحت إشراؼ كرقابة مرشد حماية الطفكلة كلمدة أثناء فترة التحقيؽ في إ
ساعة ما لـ تأمر المحكمة بمدىا كفقا لقكاعد التكقيؼ، كما يحؽ ليا إخبلء سبيمو كتسميمو  26أقصاىا 

 .2لمتكلي أمره عمى أف يقكـ بإحضاره إلى النيابة العامة حاؿ الطمب
 

حديثة في التعامؿ مع األحداث المنحرفيف مف قبؿ النيابة العامة إلى كقد اتجيت السياسة الجنائية ال
اعتماد أحد السبيميف فبداية يحؽ لمنيابة العامة حفظ التيمة كعدـ مبلحقة الحدث أماـ المحكمة في جرائـ 

ضائي أكال( أك تحكيؿ الحدث إلى الجياز القتنجح في إجراء الكساطة ) أفت بعد الجنح كالمخالفا
  (.)ثانيان إذا لـ تنجح في إجراء الكساطة   أكص في جرائـ الجنايات المخت

                                                 
بشأف حماية األحداث:" تخصص بمكجب أحكاـ ىذا القرار  2016لسنة  4( مف القرار بقانكف رقـ 16المادة ) - 1

باألحداث كاألطفاؿ المعرضيف لخطر بقانكف نيابة لؤلحداث كاألطفاؿ المعرضيف لخطر االنحراؼ كتتكلى كؿ ما يتعمؽ 
التحقيؽ طبقا لئلجراءات المقررة بقانكف اإلجراءات الجزائية النافذ ما لـ تتعارض مع أحكاـ  -2االنحراؼ لدل المحكمة 

ىذا القرار بقانكف، كيقكف عضك النيابة مباشرة بتكميؼ مرشد حماية الطفكلة بجميع األعماؿ كاألبحاث االجتماعية 
  تكصؿ إلى إظيار الحقيقة كمعرفة شخصية الطفؿ كالكسائؿ المناسبة إلصبلحو كحمايتو.البلزمة لم

أف حماية األحداث:"ال يجرم استجكاب الحدث إال بحضكر شب 2016لسنة  4القرار بقانكف رقـ مف  19المادة  - 2
إذا اقتضت مصمحة الطفؿ  مرشد حماية الطفكلة كمتكلي أمره كمحامية، كيجكز إجراء التحقيؽ دكف حضكر متكلي أمره

بشأف حماية األحداث:" يتابع مرشد  2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  20المادة  ;الفضمى أك ظركؼ الدعكل ذلؾ"
حماية الطفكلة الحدث مف مرحمة التحقيؽ كحتى المحاكمة كيقدـ تقريرا اكليا لعضك النيابة عف حالة كسمكؾ الحدث، 

ال  -1:" 2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  20المادة  ;محكمة عند إحالة الدعكل إلييا"باإلضافة إلى تقرير مفصؿ لم
يجكز تكقيؼ الحدث إال أنو إذا كانت ظركؼ الدعكل تستدعي خبلؼ ذلؾ جاز لنيابة األحداث األمر بتكقيفو في إحدل 

ند كؿ طمب، عمى أال تزيد مدة التكقيؼ دكر الرعاية االجتماعية تحت مبلحظة مرشد حماية الطفكلة المتابع، كتقديمو ع
 -2ساعة ما لـ تأمر المحكمة بمدىا كفقا لقكاعد التكقيؼ المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية النافذ 48عف 

يجكز بدالن مف اإلجراء المنصكص عميو في الفقرة السابقة األمر بتسميـ الحدث إلى أحد كالدم أك متكلي أمره لممحافظة 
 كتقديمو عند كؿ طمب..."  عميو
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 :تفادي المالحقة الجزائية :أوال

 
بقاء الطفؿ خارج إطار القضاء الجزائي ألف ذلؾ  تتبع النيابة العامة سمطتيا التقديرية في عدـ المبلحقة كا 

ة النيابة المصمحة العامة، كسمطجراء مع يصب في مصمحتو كيحقؽ رفاىو بشرط عدـ تعارض ىذا اإل
مطمقة في ذلؾ في حاؿ عدـ ثبكت التيمة المسندة إلى الطفؿ أك عدـ كجكد الدليؿ الذم يربطو  العامة

فييا كفي حاؿ عدـ تكفر األركاف القانكنية لمجريمة كعند انقضاء الدعكل الجزائية مف خبلؿ اقتراح 
كىي مف مظاىر الصمح بيف المتنازعيف كمف شأنيا إيقاؼ مفعكؿ المبلحقة الجزائية أك  1الكساطة

 .2المحاكمة أك التنفيذ
 

في جرائـ الجنح  حداث مف تمقاء نفسيا عرض الكساطةكاكجب المشرع الفمسطيني عمى نيابة األ
ككنيا مف أنجع  مف ينكب عنو كقبؿ تحريؾ الدعكل الجزائية أككالمخالفات بيف المتضرر كالحدث 

حيث تكمف أىمية الكساطة في نزع فتيؿ األزمة بيف لتحمي مصمحة الطفؿ الفضمى  تالكسائؿ التي شرع
مثكؿ الطفؿ أماـ السمطات القضائية كتجنبو االنعكاسات السمبية التي تحدث نتيجة المجني عميو كالحدث 

عف االحتجاز عبر إعادة بحيث يعيش الطفؿ في برنامج من تفادم تسميط عقكبات زجرية عميوك  ظـ بعيدا ن
لزاـ الطفؿ فييا  لزاـ األسرة بكاجبات معينة كا  إدماجو في المجتمع مف خبلؿ برامج دعـ نفسي كاجتماعي كا 

 .3تراؼ الحدث بالكاقعة المنسكبة لوشريطة اع " كؿ ذلؾ 
 

إلجراء إصبلح الضرر الحاصؿ اكاشترط المشرع الفمسطيني إلجراء الكساطة أف يككف مف شأف ىذا 
الجريمة أك أف يؤدم إلى اإلسياـ في  أحدثتوبالمجني عميو أك أف يؤدم إلى إنياء االضطراب الذم 

 .4تأىيؿ الحدث الجاني
                                                 

لـ تضع معظـ التشريعات اإلجرائية الجزائية التي تبنت الكساطة بكصفيا إجراءن بديبلى في حؿ المنازعات الجزائية  - 1
بالطرؽ التقميدية تعريفا ليا كاكتفت ببياف أحكاميا كأطرافيا كآليات حؿ النزاع بكاسطتيا إال اف قانكف اإلجراءات  

بقكلو " أنيا إجراء يقرره مدعي عاـ  1993يناير  4الصادر في  2-93( مف القانكف رقـ 41في المادة ) الفرنسي عٌرفيا
الجميكرية قبؿ إثارة الدعكل العامة لتأسيس إصبلح الضرر الكاقع عمى الضحية ككضع نياية لممعاناة المتكلدة عف 

الوساطة الجزائية ودروىا في إنياء د الحميد، أشرؼ رمضاف عب  ;الجريمة أك المساىمة في إعادة تأىيؿ مرتكبيا "
 .  16، ص.2004، دراسة مقارنة، مصرالدعوى العمومية

، منشكرات الحمبي الحقكقية، الحدث المنحرؼ أو الميدد بخطر االنحراؼ في التشريعات العربيةمصطفى العكجي: - 2
 .184، ص.2015لبناف -بيركت

مكقع النيابة العامة في دكلة فمسطيف، نتائج دراسة ميدانية حكؿ مدل تطبيؽ الكساطة في نظاـ عدالة األحداث  - - 3
  6/8/2017اخر مكعد لمزيارة  ،http://www.pgp.ps/ar/NC/LN/Pagesفي فمسطيف، 

 بشاف حماية األحداث الفمسطيني  2016( لسنة 4نكف رقـ )( مف القرار بقا23/1المادة ) - 4

http://www.pgp.ps/ar/NC/LN/Pages
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ع تأىيمو م الحدث تتناسب تجاه تدابير معينةفي حاؿ نجاح الكساطة تحرير محضر بذلؾ مع اتخاذ يتـ ك 
أك الخضكع  فيذ التزاـ أك أكثر كإصبلح الضررد ىك أك متكلي أمره بتنف يتعيأما عدا تدبير اإليداع ك

لمعبلج أك منع االتصاؿ بشخص ما أك ارتياد أماكف محددة خبلؿ مدة أقصاىا ثبلث سنكات، كيترتب 
عمى نجاح الكساطة كتنفيذ اتفاقيا انقضاء الدعكل الجزائية بشكؿ ال يمس الحقكؽ المدنية لممتضرر مف 

حاؿ اإلخبلؿ ببنكد الكساطة كبالتدابير المتفؽ عمييا يحؽ لممتضرر السير في إجراءات الجريمة كفي 
الدعكل الجزائية مرة أخرل مع األخذ بعيف االعتبار ما تـ تنفيذه مف قبؿ الحدث، غير انو ال يعتد حينيا 

 .1باعتراؼ الحدث أثناء إجراءات الكساطة بعد إحالتو لممحكمة المختصة
 

الجزائية عمى األسمكب الرضائي التكفيقي حيث أنيا ال تطبؽ إال بعد عرضيا عمى طرفي كتقكـ الكساطة 
النزاع كمكافقتيما عمييا إذ ال تفرض عمييما مطمقان كيتـ السعي مف خبلليا لمخركج بحؿ كدم تكافقي 

اع يحقؽ مصمحة الطرفيف مف خبلؿ إيجاد حؿ متكازف لمنزاع المعركض بشكؿ يحقؽ إنصافان لطرفي النز 
كيقكم الركابط االجتماعية بينيما بمعزؿ عف الخبلؼ كىذا ما ال يمكف تحقيقو عف طريؽ إجراءات 

 .2يف طرفي النزاعبالمحاكمة العادية ألنيا تمثؿ نقطة فصؿ 
 

كيصح القكؿ أف الكساطة ال يمكف إجراؤىا في الجنايات ألنو ال يمكف تصكر انقضاء الدعكل الجزائية 
لمتصالح في الجنايات كلك كاف مرتكبيا طفؿ كذلؾ لخطكرة الفعؿ كبالمقابؿ خطكرة النتائج  نظران 

المترتبة عميو التي يصعب إصبلح الضرر فييا مف قبؿ المعتدم كىك ما يجعؿ ىذا التدبير ينطبؽ 
 .عمى الجنح كالمخالفات كال يتعداىا إلى غيرىا مف أصناؼ الجرائـ الخطيرة منطقيان 

 
عممية نقؿ الدعكل مف القضاء الجزائي إلى خدمات الدعـ المجتمعي كأف يتـ  منيابة العامةكما يحؽ ل

محض  رعايةمعٌيف لبلعتناء بو كتكلي رعايتو  كتدبير  ارمـ مثبل إلى مرجع اجتماعي أك إدإحالتي
ارؾ كتـ معالجة كتد إلدانة خاصة إذا كاف الجـر بسيطان كذلؾ لتجنيب الطفؿ كصمة الطفؿ المنحرؼ با

مف قبؿ المدرسة أك مؤسسات الرقابة غير الرسمية حينيا يصبح الحؿ  آكاألمر بشكؿ جدم مف األىؿ 
التشريعات التي  أفاألمثؿ ىي اإلحالة إلى مرجع اجتماعي منذ البداية دكف تدخؿ القضاء، غير 

                                                 
 230. ص.،، عدد يناير1999، مجمة القضاء كالتشريع، تكنستطور قضاء األطفاؿالعجمي بالحاج حمكدة:   - 1
 بشأف حماية األحداث. 2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  23المادة ;

-دراسة تحميمية مقارنة -في نظاـ عدالة األحداثالحركة العالمية لمدفاع عف الطفؿ:الكساطة  - 2
 .12،ص.2017فمسطيف
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عميو  نصت عمى مثؿ ىذا التدبير اشترطت الحصكؿ عمى مكافقة مف قبؿ الحدث اك مف لو الكالية
 . 1كذلؾ لتفادم سكء التقدير أك التعسؼ في استعماؿ ىذا الحؽ 

ف يظيركف عيكبو طة الجزائية كأم نظاـ قانكني مؤيديف يبرزكف محاسنو كرافضيكيكجد لنظاـ الكسا
كمثالبو، حيث يستند أصحاب االتجاه الرافض لفكرة الكساطة الجزائية إلى عدة حجج كأسانيد كقكليـ أف 

كأنو شرع إلفبلت األغنياء مف قبضة نظاـ الكساطة يمثؿ إخبلالن بمبدأ العدالة كالمساكاة أماـ القانكف 
ع اإلفبلت مف العقكبة المقررة قانكنان لو القانكف فمف يممؾ إصبلح الضرر الناجـ عف الجريمة يستطي

بشكؿ يمس جكىر كفمسفة القانكف الجزائي كيسمب قانكف العقكبات أحد أىـ خصائصو التي تميزه عف 
باقي القكانيف األخرل كالمتمثمة باقترانو بعنصر الجزاء، ىذا عدا عف قكليـ باف الكساطة الجزائية تنتيؾ 

)المتيـ( كعمى رأس ىذه الضمانات ىك حؽ الجاني المتيـ في  الحقكؽ كالضمانات المقررة لمجاني
افتراض براءتو حيث يعتبر قبكؿ الجاني إلجراءات الكساطة إقراران صريحان منو بجريمتو كتنازالن عف حقو 
بافتراض براءتو كأنيا تشكؿ مساسان بجكىر عمؿ السمطة القضائية حيث تعد مف أشكاؿ خصخصة 

 .2مف االنتقادات المتعقمة بإرادة األطراؼ كحجـ التعكيض كمصدره الدعكل الجزائية كغيرىا 

 

كيذىب الرأم الغالب في الفقو الجزائي إلى تأييد نظاـ الكساطة الجزائية عمى الرغـ مف سيؿ 
االنتقادات المكجية مف الفريؽ المعارض كذلؾ لما يحققو ىذا النظاـ مف مزايا كفكائد قد ال يصؿ إلييا 

 .3كمف كرائو كافة إجراءات الدعكل الجزائية التقميديةالحكـ الجزائي 
 

حسنان في منظكمة العدالة التكفيقية اإلصبلحية  كيصح القكؿ أف نظاـ الكساطة الجزائية يعتبر نمكذجا ن
عادة إدماجو في المجتمع كيعمؿ عمى إعادة العبلقة بيف طرفي  التي تقـك عمى فكرة إصبلح الجاني كا 

عميو عف الضرر المترتب عمى الجريمة كيكفر الكقت كالجيد كالماؿ إذا ما تـ  النزاع كتعكيض المجني
كما انو بديؿ جيد عف فكرة تطبيؽ العقاب يؤدم إلى تجنيب  ،السير في  الدعكل الجزائية أماـ القضاء

الحدث سيئات الدخكؿ في إجراءات المحاكمة خاصة في ظؿ تراجع القيمة العقابية لمعقكبة السالبة 
ة نتيجة اآلثار السمبية التي تتركيا عمى الحدث مف مختمؼ النكاحي، كقد أحسف المشرع لمحري

 الفمسطيني صنعا ن بتبنيو ىذا النظاـ لما يتميز بو مف فكائد تنعكس عمى الحدث كالقضاء كالمجتمع.

 

 
 

                                                 
 . 196مصطفى العكجي، مرجع سابؽ، ص. ;.243رندة الفخرم عكف، مرجع سابؽ، ص. - 1
 . 61الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ، الكساطة في نظاـ عدالة األطفاؿ، مرجع سابؽ، ص.- 2
 .65اؿ، نفس المرجع، ص.الحركة العالمية لمدفاع عف األطف - 3
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  :اإلحالة إلى المحكمة المختصة :ثانيا
في مكاد داث المختصة ببلئحة اتياـ كذلؾ إلى محكمة األحيتخذ ككيؿ النيابة العامة قراران بإحالة المتيـ 

الجنح كالمخالفات التي لـ ينجح عضك النيابة مف إتماـ الكساطة فييا، كفي مكاد الجنايات يكجو قرار 
قبؿ  درجة ثانية لمتحقيؽ تحاؿ عمييا القضايا الجنائية كجكبان اتياـ إلى جية االتياـ المختصة باعتبارىا 

جراءات لمحكمة المختصة بعد المصادقة عمى قرار االتياـ، إحالتيا إلى ا كمثمما أكجد المشرع تدابير كا 
خاصة بالحدث في مرحمة التحقيؽ تماشيان مع مصمحتو الفضمى فإنو لـ يتخمى عف الحدث في مرحمة 

 .1مثكلو أماـ الييئات القضائية بؿ شممو كأحاطو برعاية خاصة
 

  :الطفؿ الفضمى في مرحمة المحاكمةالفرع الثاني: آثار مبدأ مصمحة 

 تتخذ محاكمة األحداث طابعان خاصا يستمـز كجكد محكمة مختصة بمحاكمتيـ عمى رأسيا قاضو 
مختص بشؤكنيا كاف يمارس صبلحيتو بشكؿ يرمي إلى إصبلح الحدث كتقكيمو بما يتكافؽ مع 

ية لظركؼ معينة تحيط بو مصمحتو الفضمى بعيدان عف زجره كمعاقبتو ككنو يمثؿ أماميا بصفتو ضح
كبالتالي تنفرد محكمة األحداث تماشيان مع مصمحة الطفؿ  ،دفعت إلى ارتكاب أفعاؿ مخالفة لمقانكف

 (.الفقرة الثانية )الفقرة األكلى(كبأحكاـ كتدابير خاصة )الفضمى بإجراءات خاصة
 

 أماـ محكمة األحداثالفقرة األولى: آثار مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى عمى اإلجراءات المتبعة 
 
يتمتع قاضي األحداث عند نظر الدعكل بسمطات كاسعة في مجاؿ اإلجراءات الخاصة بالمحاكمة،  

ع عند نظر القضايا مف التقيد أك االلتزاـ بالقكاعد اإلجرائية العادية كاجبة اإلتباان فقد حرره القانكف تمام
ظاىر طبيعة حمائية يضفييا عمى الدعكل يسعى أف يككف لقاضي األحداث كعمى نحك كالمشرع بذلؾ 

أكالن( كأف )عمى أف تتـ المحاكمة بصكرة سرية  مما يبعث في نفس الحدث كعائمتو الثقة كاالطمئناف
 2ثانيا(. )تتخذ طابعان اجتماعيا 

 

 
 

                                                 
1- Mohammad al-trawneh and Issa al-marazi: juvenile criminal justice in Jordan, the 
national center for human rights, amman 2013, p.9.  

التشريعات دراسة مقارنة في  -قانوف الطفولة الجانحة والمعاممة الحنائية لألحداثمحمكد سميماف مكسى:   - 2
  .410، ص.2006مصر -، منشاة المعارؼ، االسكندريةالوطنية والقانوف الدولي
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 سرية الجمسات  :أوال ً 
 

مف التجرد كعدـ  تجرم بصكرة عمنية حتى يتكفر أكبر قدرجمسات المحاكمة أف تنص القاعدة العامة 
التسمط كمراعاة حقكؽ أطراؼ الدعكل دكف تمييز أك تفضيؿ كذلؾ بفضؿ رقابة الجميكر الحاضر 

لمجميكر لحضكر كالمقصكد بالعمنية أف تفتح أبكاب قاعة الجمسة  1،كالمتابع لممحاكمات الجزائية
كيمكف لمجناة مف ف تطكر األطفاؿ يختمؼ عف البالغيف كيعتبر سمككيـ مرف المحاكمة، كلكف كأل

األحداث أف يتـ تأىيميـ بنجاح كألف مصمحة الحدث تعتبر مف المصالح الرئيسة التي ترجح عمى 
االعتبارات األخرل تـ النص كبشكؿ استثنائي عمى نظاـ محاكمة خاص لمحاكمة األحداث يراعى فيو 

ميو مف غير خصكصية كضع األحداث كتككف إجراءات المحاكمة سرية لتجنيب كضع كصمة عار ع
مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث عمى  (6)داع، كقد نصت المادة 

يحتـر حؽ الحدث في حماية خصكصيتو في جميع  -9حماية حؽ الحدث في الخصكصية كجاء فييا:"
ال  -0اؼ الجنائية. المراحؿ تفاديا ألم ضرر قد ينالو مف جراء دعاية ال لزـك ليا أك بسبب األكص

يجكز مف حيث المبدأ نشر أية معمكمات يمكف أف تؤدم إلى التعرؼ عمى ىكية المجـر الحدث" كقد 
لسنة  2( مف القرار بقانكف رقـ 12 )احتراـ المشرع الفمسطيني ىذا المبدأ حيث جاء في نص المادة

 ".2" تنعقد جمسات المحكمة بصكرة سرية تحت طائمة البطبلف...0294
 
أف المشرع عندما أكجب ( 039/9755)ية بصفتيا الجزائية رقـ جاء في قرار محكمة التمييز األردنك 

في المادة العاشرة مف قانكف األحداث إجراء محاكمة الحدث سران إنما ىدؼ إلى رعاية النظاـ العاـ 
ف مما يؤثر كاآلداب العامة حتى ال يتعرض الصغار الكقكؼ أماـ الجميكر بمظير المجرميف المتيمي

 ."3في نفكسيـ كأخبلقيـ
 

األصؿ في محاكمة الحدث أف تجرم في جمسة سرٌية فإنو ال يجكز أيضا أف يتـ اإلعبلف عف  كككف
( مف القرار بقانكف 7)اسـ الحدث أك عنكانو أك أم شيء يؤدم إلى معرفة ىكيتو حيث نصت المادة

                                                 
( مف قانكف السمطة القضائية الفمسطيني بأف :تككف جمسات 15كىذا ما نصت عميو الفقرة األكلى مف المادة ) - 1

عمى أف " تجرم المحاكمة  ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني237المحاكـ عمنية " ككذلؾ نصت المادة )
 بصكرة عمنية " 

ىناؾ تكجو آخر يرل  ،.217مصطفى العكجي، مرجع سابؽ، ص. ;.41ريـ أبك حساف، مرجع سابؽ، ص.  - 2
كجكب إجراء محاكمة األحداث بصكرة عمنية كالمشرع اإليطالي كتفسيره لذلؾ أف الحدث قد يككف متأكد مف براءتو 

 كيرغب في إطبلع الجميع عمييا.
 .29/7/1977بتاريخ  ،ىيئة خماسية ،251/1977قرار محكمة التمييز األردنية بصفتيا الجزائية رقـ   - 3
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باألحداث ممفات سرية، يحظر نشرىا أك تعتبر الممفات الخاصة -9عمى أنو:" 0294لسنة ( 2)رقـ 
السماح لغير محامي الحدث أك متكلي أمره أك مرشد حماية الطفكلة االطبلع عميو دكف إذف خاص مف 

يحظر نشر اسـ كصكرة الحدث أك أم  -0المحكمة أك نيابة األحداث إذا كاف الممؼ قيد التحقيؽ.
حاكمة أك ممخصيا في أم كسيمة مف كسائؿ معمكمات تدؿ عمى شخصيتو أك نشر كقائع التحقيؽ كالم

النشر، كيجكز لممحكمة السماح بنشر الحكـ النيائي، عمى أال يذكر فيو سكل األحرؼ األكلى مف اسـ 
 ".1الحدث أك كنيتو أك لقبو

 
اعتمد المشرع أيضا مبدأ التفريؽ بيف األحداث كالبالغيف عند حدكث جرائـ اشترككا فييا فتفصؿ كما  

اؿ صكرة عف الممؼ إلى محكمة األحداث بينما يحاؿ ممؼ المحكمة العادية لمحاكمة الدعكل كتح
( مف 04/0)البالغيف كىذا يعتبر أيضا تجسيدا ن لمبدأ خصكصية محاكمة األحداث فقد جاء في المادة

"إذا كاف الفعؿ المجـر المسند لمحدث باالشتراؾ مع بالغ كجب محاكمة 0294لسنة  2القرار بقانكف رقـ 
 ".2المحكمة أماـالحدث كحده 

 
 ف ظاىرىما التعارض أكليما المصمحة في أف تجرم المحاكمة عمنان يكيصح القكؿ أف ىناؾ مصمحت

كالمصمحة األخرل ىي رعاية الحدث بإبعاده عف جك المحاكمة ، ة مف العبلنيةحتى تتحقؽ الحكم
عادة بناء التقميدم كالذم قد يؤثر عمى نفسيتو كيمحؽ الضرر بو بشكؿ يعيؽ  عممية إصبلحو كتربيتو كا 

مبدأ ف كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ تطبيؽ يف المتعارضتيشخصيتو، كينبغي أف يتـ المكازنة بيف المصمحت
الذم يكفؽ بيف اعتبارات العبلنية كبيف مقتضيات مصمحة الطفؿ الفضمى كمؤدل ىذا  العالنية المقيدة

حدث جمسات المحاكمة بعد الحصكؿ عمى المبدأ جكاز حضكر بعض األشخاص ممف ييميـ أمر ال
 إذف خاص مف المحكمة.

 
  :ثانيا: الطابع االجتماعي لمجمسات

 
يمتاز قضاء األحداث بالرسالة االجتماعية العبلجية التي يسعى إلى إيصاليا كفي سبيؿ ذلؾ تـ إتاحة 
مجمكعة متنكعة مف تدابير التصرؼ المرنة ذات الطابع االجتماعي كالتي تسمح إلى أقصى قدر 

د تتمثؿ ىذه التدابير في كجكب حضكر كلي أمر الحدث كمرشممكف بتحقيؽ مصمحة الطفؿ الفضمى 
مف القرار بقانكف سالؼ الذكر أنو  12/9حماية الطفكلة جمسات المحاكمة حيث جاء في نص المادة 

                                                 
  141براء منذر عبد المطيؼ، مرجع سابؽ، ص - 1
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 "... ال يجكز محاكمة الحدث إال بحضكر متكلي أمره أك مرشد حماية الطفكلة باإلضافة إلى محاميو "
قيد باإلجراءات .. عمى المحكمة الت." 0223لسنة  07كقد جاء في قرار محكمة النقض الفمسطينية رقـ 

الذم أكجب عمى المحكمة في حاؿ اتياـ حدث  9732المنصكص عمييا في قانكف األحداث لسنة 
بارتكاب جـر أف تكمؼ كالده أك كصيو بالحضكر أماميا كأف تصدر ما تراه ضركريا مف األكامر لتأميف 

لمعمكمات جميع اعمى كم تيحكؾ بتزكيد المحكمة بتقرير خطي يمـز مراقب السم، كما ك 1حضكره"
ذكيو المادية كاالجتماعية كصفاتو الشخصية حيث يعتبر ىذا التقرير كأحكاؿ المتعمقة بأحكاؿ الحدث 

إذا ما أعد بشكؿ جدم كدقيؽ مف العكامؿ المساعدة لمقاضي في اتخاذ التدبير المناسب لمحدث بشكؿ 
  2.يحقؽ كبتكافؽ مع مصمحتو الفضمى

 
نصت عميو قكاعد األمـ المتحدة  قدبالتحقيؽ االجتماعي ك  الطفكلة يعرؼ ما يقكـ بو مرشد حمايةك 

بأنو" يتعيف في جميع الحاالت باستثناء الحاالت التي تنطكم عمى  94النمكذجية الدنيا في المادة 
جرائـ قانكنية كقبؿ أف تتخذ السمطة المختصة قراران نيائي بسبؽ إصدار الحكـ إجراء تقصي سميـ لمبيئة 

تي يعيش فييا الحدث أك الظركؼ التي ارتكب فييا الجريمة، كي يتسنى لمسمطة المختصة كالظركؼ ال
مف القرار بقانكف (12/4)إصدار حكـ في  القضية عف تبصر."، كعمى المستكل الكطني في المادة 

:"تسمع المحكمة تقرير مرشد حماية الطفكلة، كيجكز لمحدث أك متكلي أمره باإلضافة سالؼ الذكر أنو
 3محامية أف يناقش مرشد حماية الطفكلة كأف يفند تقريره، كما يجكز لممحكمة ذلؾ."" إلى
 

كيمنح المشرع المحكمة أيضا الحؽ في إعفاء الحدث مف حضكر كؿ أك بعض جمسات المحاكمة إذا 
رأت في ذلؾ ما يحقؽ مصمحتو، كىذا اإلجراء الخاص باألحداث يكشؼ عف مظير آخر مف مظاىر 

األحداث كخصكصيتو كينسجـ مع غاياتو كأىدافو في رعاية الجكانب النفسية كالمعنكية استقبلؿ قضاء 
لمحدث، فإذا كاف مف الممكف أف يترتب عمى حضكر الحدث بعض أك كؿ جمسات المحاكمة أم أذل 

                                                 

المنشكر عمى منظكمة القضاء  ،22/6/2005الصادر بتاريخ  2005لسنة  29قرار محكمة النقض الفمسطينية رقـ 1 -
 كالتشريع في فمسطيف  المقتفي

ميزاف مجمكعة القانكف مف اجؿ حقكؽ  دراسة حوؿ قانوف األحداث األردني،سيير الطكباسي:  - 2
 .18ص.،2004اإلنساف،عماف

المحاكمة بأنو بخصكص كجكب حضكر كلي أمر الحدث  140/1993كرد في حكـ محكمة التمييز األردنية رقـ - 3
ف كاف حضكر كلي أمر الحدث  "ال يشكؿ مخالفة تستدعي نقض الحكـ عدـ حضكر كلي أمر الحدث المحاكمة، ألنو كا 
شرطا لصحتيا إال أف تككيمو لمحامي ينكب عنو في حضكر المحاكمة يحقؽ الغاية مف أف يككف الحدث مف يدافع 

قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية الدنيا إلدارة   ;أك بكاسطة محامي عنو، إذ أنو لمشخص أف يقـك بنفسو بالعمؿ القانكني
 بشأف حماية األحداث 2016لسنة  4القرار بقانكف رقـ  ;شؤكف األحداث قكعد بيكيف 
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نفسي أك معنكم كجب عمى المحكمة كعمى الفكر مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى تكصية مف مرشد 
ك مف نيابة األحداث أف تأمر بإعفائو مف الحضكر أك إخراجو في أم كقت إذا كاف حماية الطفكلة أ

بشأف حماية  0294لسنة  2( مف القرار بقانكف رقـ 12/5)ذلؾ لمصمحتو حيث كرد في نص المادة 
.. عمى أنو ال يجكز إخراج .بأنو:" لممحكمة أف تأمر بإخراج الحدث مف الجمسة بعد سؤالواألحداث 
الحدث أك مرشد حماية الطفكلة،كما ال يجكز الحكـ باإلدانة إال بعد إفياـ الحدث بما تـ في محامي 

غيبتو مف إجراءات، كلممحكمة إعفاء الحدث مف حضكر المحاكمة بنفسو إذا رأت مصمحتو تقتضي 
أك مف نيابة األحداث، كفي ىذه الحالة  يعتبر مى تكصية مف مرشد حماية الطفكلة ذلؾ أك بناءن ع
 ".1الحكـ حضكريان 

 

كأكصى المشرع بضركرة أف تتـ إجراءات محاكمة األحداث بصكرة كبصفة مستعجمة لما لذلؾ مف أثر 
كبير في التقميؿ مف االنعكاسات التي يتعرض ليا الحدث أثناء فترة المحاكمة كبالتالي حماية مصمحتو 

دماجو في المجتم مف ( 6)ع كقد جاء في نص المادةالفضمى مف خبلؿ اإلسراع في معالجتو كتقكيمو كا 
بشأف حماية األحداث بأنو" تعتبر قضايا األحداث مف القضايا  0294( لسنة 2رقـ ) القرار بقانكف
.."، كنتيجة لذلؾ أجاز القانكف أف تنعقد المحكمة أياـ العطؿ الرسمية كالعطؿ األسبكعية .المستعجمة

 .2الطفؿ ذلؾكفي الفترات المسائية إذا اقتضت الضركرة كمصمحة 
 

أنو ال يمكف في معرض البحث ىذا أف يتـ إجماؿ كافة ضمانات المتيـ أثناء المحاكمة  كيجدر القكؿ
كذلؾ ألف مثؿ ىذه الجزئية بخاصة إلى بحث متفرد فييا كلكف يصح القكؿ أنو تـ ذكر أىـ اإلجراءات 

ر الضمانات التي تتعمؽ الحساسة كالفعالة كالضمانات المتعمقة بالمحاكمة كليس ىناؾ حاجة لذك
 بشخصية الحدث.   

 

 :الفقرة الثانية: آثار مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى عمى الحكـ الصادر مف محكمة األحداث
 

ال تتكقؼ آثار تطبيؽ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى عند حد اإلجراءات المتميزة في مرحمة التحقيؽ 
رس مداددت متميزة تتعمؽ في الحكـ الصادر، فقد شكالمحاكمة بؿ تتعداىا إلى كجكد قكاعد قانكنية 

عممت السياسة الجنائية الحديثة  بيف الجريمة كالعقاب، لذا ماالمكازنة الدفاع االجتماعي عمى ضركرة 
في تشريعات األحداث عمى التكفيؽ بيف مصمحة الطفؿ المؤسسة عمى الحماية كاإلصبلح كبيف 

إلى فرض تدابير إصبلحية ؼ كمعاقبة المجرميف كدعت رامصمحة المجتمع في التصدم لظاىرة االنح
                                                 

 .402محمكد سميماف مكسي، مرجع سابؽ،ص - 1
  20سيير الطكباسي، مرجع سابؽ،ص  - 2
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حسبما يتراءل لممحكمة أنو مناسب لمحالة إال أنو ككقاعدة عامة ال  (ثانيان )عقكبات مخففة  أك( أكالن )
 . 1يجكز أف يحكـ عمى الحدث بعقكبة اإلعداـ أك بالعقكبات المالية 

 أوال: التدابير غير السالبة لمحرية 
 

تتضمف التشريعات الخاصة باألحداث مجمكعة مف التدابير التي تكفؿ تحقيؽ اإلصبلح كالتربية 
كاإلدماج في المجتمع، كذلؾ ألف المجتمع أتقف فف معاقبة المجرميف كالمخالفيف لمقانكف كىك اآلف 

تمع مف بحاجة إلى العمؿ عمى إيجاد بدائؿ كتدابير لمحد مف عدد المجرميف كالسعي إلى تحسيف المج
خبلؿ تسميط الضكء عمى األطفاؿ المخالفيف لمقانكف حتى ال يعتادكا عمى اإلجراـ في كبرىـ بحيث 

 أفف التدابير غير السالبة لمحرية التي يمكف ا  ك ،2كالكقائية كالتأىيميةلمكسائؿ التربكية  األكلكيةتعطى 
تتخذ بحؽ الحدث تطبؽ عمى الحدث الذم لـ يتـ الخامسة عشر مف عمره، كالحدث الذم أتـ الخامسة 

 :عشر مف عمره كارتكب جناية أك جنحة، كالتدابير ىي التالية
 
كىي كسيمة فعالة مف الكسائؿ المعنكية كالنفسية التي قد تترؾ أثرىا اإليجابي في نفسية  :التوبيخ-1

الحدث خصكصا األحداث الذيف يعيشكف في بيئة عائمية سميمة كيقصد بو تكجيو المحكمة المـك 
 .3كالتأنيب إلى الحدث عمى ما صدر منو، كتحذيره أف ال يعكد إلى مثؿ ىذا السمكؾ مرة أخرل

 
: يقصد مف ىذا التدبير حماية الحدث مف االنحراؼ كالحيمكلة دكف عكدتو إلى الجريمة سميـالت-2

حيث ال تكجد ضركرة إلى المجكء إلى التدابير األخرل األكثر صرامة، حيث يتـ تسميـ الحدث إلى ذكيو 
ف يككف أىبلن كأبكيو أك مف لو الكالية أك الكصاية عميو فإذا لـ يكف ليـ الصبلحية لتربيتو سمـ إلى م

لؤلحكاـ الكاردة  د بتربيتو كفقايلذلؾ مف أفراد أسرتو، فإذا لـ يكجد سمـ إلى أسرة بديمة مكثكؽ بيا لتتع
 .4في قانكف الطفؿ

 

                                                 
بشاف حماية االحداث:" ال يحكـ عمى الحدث بعقكبة اإلعداـ أك  2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  7/2المادة  - 1

بالعقكبات المالية" بخصكص عدـ جكاز فرض الغرامة ألنو ال جدكل مف فرضيا النيا غالبا ن ما تدفع مف قبؿ كالديو، 
 كذلؾ مف شأنو معاقبة األسرة بأكمميا ألنيا ىي التي سيقع عمييا عبء الغرامة. 

2 Howraed Zher and Ali Gohar. The Little book of restorative Justice, P.16, 
http://www.unicef.org/tdad/littlebookrjpakaf.pdf 
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تجدر اإلشارة أف المشرع الفمسطيني استثنى مف المتعمقة بالتكبيخ أك بتسميـ الحدث لكالديو مف 
ف االستئناؼ حيث ال يجكز استئنافيا إال  إذا كاف االستئناؼ كراد عمى البطبلف الذم يرافؽ الدعكل، كا 

مكفؽ المشرع الفمسطيني مف ذلؾ ىك تحقيقا لمصمحة الطفؿ الفضمى كذلؾ ألنو كازف مصمحة الطفؿ 
في إعطائو الحؽ في استئناؼ الحكـ الصادر بالتكبيخ أك التسميـ كبيف مصمحتو في عدـ المثكؿ أماـ 

 .1ءات المحاكمةالقضاء كحمايتو مف إجرا
 

: حيث تعيد المحكمة في قرارىا إلى الحدث بااللتحاؽ بإحدل المراكز اإللحاؽ بالتدريب الميني-3
المتخصصة بالتأىيؿ الميني كتحدد المدة التي يجب عميو البقاء في مركز التأىيؿ بشرط أف ال تزيد 

 .2سنكات 1عف 
 

الحدث القياـ بكاجبات معينة لمدة معينة ال تقؿ : حيث تحكـ المحكمة عمى اإللزاـ بواجبات معينة-4
كأف تحظر عميو ارتياد مكاف معيف، أك تكجب عميو الحضكر في  ،سنكات 1أشير كال تزيد عف  4عف 

أكقات محددة أماـ أشخاص أك ىيئات محددة أك المكاظبة عمى بعض االجتماعات التكجييية، أك غير 
  .3رذلؾ مف القيكد التي تحدد بقرار مف الكزي

 

شراؼ مرشد حماية االختبار القضائي-5 : يقصد بذلؾ كضع الحدث في بيئتو الطبيعية تحت تكجيو كا 
سنكات كفي  1زيد مدة االختبار عف تال  أفالطفكلة مع االلتزاـ بالكاجبات المفركضة عمى عاتقو بشرط 

 .4حاؿ فشؿ الحدث في االختبار يحؽ لممحكمة فرض تدبير مناسب آخر حسبما تراه
 

شراؼ مرشد حماية الطفكلة لتأميف حسف  :المراقبة االجتماعية-6 كىي كضع الحدث تحت رقابة كا 
ذا خالؼ الحدث المكضكع تحت الرقابة  3 لمدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عف سمكؾ الحدث سنكات، كا 

قابة كتطبيؽ االجتماعية شرط مف شركط الرقابة أك أديف بجـر أثناء سرياف الرقابة يجكز إلغاء تدبير الر 
  .5أم تدبير آخر مناسب كالحالة التي تنطبؽ عميو

 

                                                 
بشأف حماية األحداث " ال يجكز استئناؼ األحكاـ التي  2016( لسنة 4( مف القرار بقانكف رقـ )34/2المادة ) - 1

 تصدر بالتكبيخ أك بتسميـ الحدث لكالديو أك لمتكلي أمره إال لبطبلف في الحكـ أك في اإلجراءات" 
 ثبشأف حماية األحدا 2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  39المادة  - 2
 بشأف حماية األحداث 2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ 40مادة  - 3
 بشأف حماية األحداث 2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  41مادة  - 4
 بشأف حماية األحداث 2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  42مادة  - 5
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كلعؿ مف األسمـ القكؿ أف المحكمة عند تقديرىا لمتدبير يجب أف تكازف ما بيف الجريمة الكاقعة   
كالتدبير المناسب ليا بشكؿ يحقؽ مصمحة الطفؿ الفضمى كذلؾ ألف كضع مصمحة الطفؿ الفضمى في 

صانعي القرار عمى اتخاذ التدبير المناسب، كبمعنى آخر إف لمصمحة الطفؿ عيف االعتبار يساعد 
الفضمى دكران حيكيان في اتخاذ القرارات التي تمس الحدث عمى أرض الكاقع فبل ترتبط ىذه القرارات بكاقع 

 الحدث بقدر ما ترتبط برفاىيتو كسبلمتو كفي ضكء احتياجاتو كالظركؼ المحيطة بو.
 

  :المخففة ثانيًا: العقوبات
 

و حريتو كذلؾ ألف  تتطمب إعادة تكييؼ الحدث الجانح كمعالجتو أحيانا إلى فرض تدبير تسمب بمكجب
بأف الحبس ىك المبلذ األخير كألقصر فترة ممكنة تككف كافية إلصبلح الحدث  ان النص جاء كاضح

ات بقاعدة تخفيؼ العقكبات كتطبيؽ البرامج التربكية اليادفة إلعادة إدماجو في المتجمع، تأخذ التشريع
ف المشرع الفمسطيني أخذ بمعيار السف  التي ينص عمييا القانكف بالنسبة لمجرائـ التي يرتكبيا الحدث، كا 

 (0)( أك  فرض عقكبة سالبة لمحرية اختياريان 9)لمتفريؽ بيف فرض عقكبة سالبة لمحرية كجكبا
 
 وجوب فرض عقوبة سالبة لمحرية  -1

الخامسة عشر مف عمره  أتـي إلى األخذ بيذا األسمكب إذا أرتكب الحدث الذم يتجو المشرع الفمسطين
كلـ يتـ الثامنة عشر مف عمره جناية كلكف بعقكبات مخففة عمى النحك األتي فإذا ارتكب الحدث جريمة 

سنكات،إذا ارتكب جريمة عقكبتيا الحبس  7تستحؽ عقكبة اإلعداـ يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد عف 
ذا ارتكب ج 5المؤبد يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف  التي تستحؽ   ناية مف الجناياتسنكات، كا 

 .1سنكات 3عقكبات أخرل فإنو يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف 
 

 جواز فرض عقوبة سالبة لمحرية -2

  

يجكز لممحكمة فرض عقكبة سالبة لمحرية عمى الحدث الذم تجاكز الخامسة عشر مف عمره كلـ 
ال تزيد عف ثمث  أفلحبس، بشرط يتجاكز الثامنة عشر مف عمره ككاف قد ارتكب جنحة يعاقب عمييا با

مدة العقكبة المنصكص عمييا في القانكف، أما بالنسبة لمحدث الذم لـ يتـ الخامسة عشر مف عمره 
 .2 فيجكز لممحكمة الحكـ عميو بالحبس مدة ال تزيد عف خمس سنكات في حاؿ ارتكابو جناية

 
                                                 

 األحداثبشأف حماية  2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  46المادة  - 1
  2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ  43كالمادة  46/2المادة  - 2
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يحكـ باإلعداـ كال بالسجف المؤبد كال " ال بالتالي: 4803/80كقد جاء قرار محكمة النقض المصرية 
جاكز سنو الثامنة عشرة سنة ميبلدية كاممة كقت ارتكاب تلـ ي مبالسجف المشدد عمى المتيـ الذ

إذا ارتكب الطفؿ الذم تجاكزت سنو  ،مف قانكف العقكبات 17الجريمة. كمع عدـ اإلخبلؿ بحكـ المادة 
ذا  ،المؤبد أك السجف المشدد يحكـ عميو بالسجف خمس عشرة سنة جريمة عقكبتيا اإلعداـ أك السجف كا 

كيجكز لممحكمة بدالن  .كانت الجريمة عقكبتيا السجف يحكـ عميو بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير
( مف 101( مف المادة )8مف الحكـ بعقكبة الحبس أف تحكـ عميو بالتدبير المنصكص عميو في البند )

 "1.ىذا القانكف
 

ياسة الجنائية الحديثة عمى إيقاع تدابير بديمة لمحبس أك عقكبات الحبس المخففة عمى مثمما تقكـ الس
األحداث فإف ىذا االتجاه ىك بالفعؿ الذم تقكـ عميو معاممة األحداث الجانحيف في القانكف الجنائي 

دكد اإلسبلمي فيـ ال يخضعكف أيضا عمى أم نحك لمعقكبات المقررة لمبالغيف في نطاؽ الجرائـ كالح
نما يعاممكف كفؽ معايير مختمفة تراعي احتياجاتيـ لمتربية كالتيذيب كالتأىيؿ.  كالقصاص كا 

 
كقد القت التدابير السالبة لمحرية معارضة كبيرة مف قبؿ المعنييف بحقكؽ الطفؿ لما قد ترتبو مف آثار 
ضارة قد تعيؽ الجيكد المبذكلة إلصبلح الطفؿ المتيـ بمخالفتو لمقانكف، كقالكا انو مثؿ ىذه التدابير 

ف البقاء مع أسرتو التي تتعارض مع مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى كذلؾ ألنيا كمبدئيان تحـر الطفؿ م
تعتبر المكاف الطبيعي لنمكه كاستقراره كتتطمب مصمحتو إبقائو في كسطو العائمي، كما أنو قد ينتج 

فاسدة ناقمة عمى المجتمع كالسمطة كالقانكف خاصة أنو لف يستطيع رد اعتباره أماـ  مزعزعةعنيا نفسية 
  .2المجتمع الذم يعيش فيو

 
ف التدابير السالبة لمحرية قد كضعت في أضيؽ الحاالت كأصعبيا فيي كلعؿ مف األسمـ القكؿ أ

 لطفكلة أك إذا ارتكب الحدث جنايةتستخدـ في حاؿ ارتكب الحدث الجـر في المرحمة األخيرة مف ا
تربكم فعاؿ إلصبلح حالة الحدث بعينيا كأف  أكككمبلذ أخير في حاؿ عدـ كجكد أم تدبير كقائي 

قراره الذم يأخذ بعيف االعتبار فيو ظركؼ الحدث الشخصية، كيككف  سبيببت ان القاضي يككف ممزم
بالمكازنة بيف مصمحة المجتمع) الحؽ العاـ(كمصمحة الحدث كذلؾ مف خبلؿ العقكبات المخففة  ان ممزم

 التي تحقؽ الردع العاـ كالخاص نكعان ما. 
                                                 

1
المنشكر عمى مكقع البكابة القانكنية  ،6/2/2012جمسة  4803/80قرار محكمة النقض المصرية  في الطعف رقـ  - 

  لمحكمة النقض
القانوف في فمسطيف وبعض الدوؿ بدائؿ احتجاز األطفاؿ في خالؼ مع الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ:   - 2

 .34، ص. 2016فمسطيف -، راـ اهللالعربية
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يمانان مف المشرع بضركرة مساعدة الطفؿ الجانح كلشدة اىتمامو ب مصمحة الطفؿ الفضمى اىتـ بكافة كا 
التفاصيؿ التي تحقؽ ذلؾ  فقد قرر أنو إذا ارتكب حدث جـر مخالؼ لمقانكف فإنو ال يعتبر أسبقية 

 .   1جرمية
بأنو " يستفاد مف نص المادة السادسة  996/70كقد جاء في قرار محكمة التمييز األردنية الجزائية رقـ 

 ..".يرتكبيا الحدث ال تعتبر أسبقية جرمية مف قانكف األحداث أف الجريمة التي
 

 9732لسنة  94كما يجدر القكؿ بأف قانكف األحداث المطبؽ سابقا كىك قانكف إصبلح األحداث رقـ 
كاف يحـر الحدث درجة مف درجات التقاضي كقصر طرؽ الطعف في القرارات الصادرة بحؽ األحداث 

فمك افترضنا أف محكمة االستئناؼ قد أخطأت  عمى االستئناؼ فقط كىذا إجحاؼ خطير بحؽ الحدث
في تطبيؽ القانكف فإنو ال يمكف تدارؾ الخطأ الصادر عف محكمة االستئناؼ كىذا يخالؼ كبشكؿ 

جاء بأنو " يجكز لكؿ مف لو الحؽ في  94/9صريح مصمحة الطفؿ الفضمى  كفقا لنص المادة 
مف أحكاـ محكمة الصمح أك المحكمة  استئناؼ أحكاـ محاكـ الدرجة األكلى أف يستأنؼ أم حكـ

البدائية بصفتيا محكمة أحداث إلى محكمة االستئناؼ كيككف حكميا قطعيان"، كقد أيدت محكمة النقض 
كالذم جاء فيو بأنو " إذا قررت  01/0290الفمسطينية نص ىذه المادة في قرارىا نقض جزاء رقـ 
يا بصفتيا محكمة أحداث فإف قرار الحكـ محكمة البداية محاكمة المتيـ الحدث) الطاعف( أمام

المطعكف فيو الصادر عف محكمة االستئناؼ يككف قد اكتسب الدرجة القطعية كبالتالي ال تقبؿ الطعف 
، كليذا السبب لـ يتضمف البحث قرارات نقض فمسطينية بشأف قضاء األحداث كتـ 2فيو بطريقة النقض"

 .كقرارات محكمة النقض المصرية المجكء إلى قرارات محكمة التمييز األردنية
 

إال أف محكمة النقض التي قررت عدـ قبكؿ النقض في قضايا األحداث ىي ذاتيا التي أصدرت قراران 
مفادىا عدـ دستكرية عبارة " كيككف حكمو قطعيان" فيما يخص عدـ إمكانية الطعف باألحكاـ المتعقمة 

ض إحالة األكراؽ لممحكمة العميا لمبت بعدـ باألحداث أماـ محكمة النقض، حيث قررت محكمة النق

                                                 
" ال تسرم أحكاـ التكرار عمى األحداث كال تسجؿ األحكاـ  2016لسنة  4( مف القرار بقانكف رقـ 11/2المادة ) - 1

 الصادرة بحقيـ في السجؿ العدلي " 
 

المنشكر في  ،23/2016كمة النقض الفمسطينية رقـ ،  قرار مح1954لسنة  16قانكف أصبلح األحداث رقـ   - 2
، اصدار 2013-2012مجمكعة المبادئ القانكنية الصادرة عف محكمة النقض الفمسطينية في القضايا الجزائية لسنة 

الحركة العالمية لمدفاع عف الطفؿ، قضاء االحداث بيف  ;79، ص2015المكتب الفني في مجمس القضاء األعمى، 
 76شريع، مرجع سابؽ، صالممارسة كالت
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دستكرية ىذه العبارة مستنديف في ذلؾ إلى أحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني كاالتفاقيات كالمعاىدات 
 .1الدكلية 

بشأف حماية  0294لسنة  2كقد تنبو المشرع الفمسطيني ليذا األمر حيث عالجو في  القرار بقانكف رقـ 
( بأنو:" 11ة الحدث الفضمى كيمنحو كافة الضمانات كالحقكؽ فنص في المادة)األحداث ليحقؽ مصمح

تخضع القرارات كاألحكاـ الصادرة بمقتضى ىذا القانكف لبلعتراض كاالستئناؼ كالطعف بالنقض كفؽ 
 أحكاـ قانكف اإلجراءات الجزائية النافذ..." 

 
 :ممخص الفصؿ الثاني

يعتبر الخكض في نظاـ مصمحة الطفؿ الفضمى ىك دخكؿ في الجانب العممي البحت ليذا المبدأ بعيدان 
عف النصكص القانكنية المجردة خاصة فيما يتعمؽ بتقدير مصمحة الطفؿ الفضمى مف خبلؿ التطرؽ 

اصر مرتبط لممعايير كالعناصر التي يتـ االعتماد عمييا في تقديرىا كالتي تبيف أف جزء مف ىذه العن
بشخص الطفؿ كجزء أخر مرتبط بمحيطو األسرم، كمف ثـ تـ البحث في مدل تكافقيا أك تعارضيا مع 

)إيبلء  كبضركرة المكازنة بيف المصالح المتعارضة كذلؾ  ألف القكؿغيرىا مف الحقكؽ أك المبادئ 
كلكية حصرا ن لمصمحة االعتبار الكحيد أك أف األ يعني أنومصمحة الطفؿ الفضمى االعتبار األكؿ( ال 

 .الطفؿ فيذه المصمحة ال تمنع األخذ بأية مصالح أخرل
 

كالجانب األكثر أىمية كالذم يكضح مدل فعالية ىذا المبدأ في حماية حقكؽ الطفؿ ىك آثار تطبيؽ مبدأ 
حيث تبيف أف تطبيؽ ىذا المبدأ يؤدم  ،مصمحة الطفؿ الفضمى فيما يتعمؽ بالطفؿ كفي عدالة األطفاؿ

لى زيادة الكعي لدل األطفاؿ بحقكقيـ كتمكينيـ مف الكصكؿ إلى العدالة، كما انو أثره كاضح عمى إ
األطفاؿ الميدديف أك المعرضيف لمخطر، كبخصكص عدالة األطفاؿ فإف مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى 

 ف.ىك معياران تشريعيا أساسيا في كؿ إجراء يمارس مف أم جية كانت كيترتب عمى تغافمو البطبل
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
المنشكر عمى منظكمة القضاء كالتشريع في  2/6/2017( الصادر بتاريخ  56/2014قرار محكمة النقض رقـ ) - 1

 فمسطيف  المقتفي 
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 الخاتمة:

مصمحة الطفؿ الفضمى مف أىـ المبادئ التشريعية كالقضائية كاإلدارية المعتمدة دكليا ن في  بدأيعتبر م
، حيث القى ركاجان كاىتمامان كبيرة في اآلكنة األخيرة كذلؾ لتطكر الكعي العاـ مجاؿ حماية حقكؽ الطفؿ

 بحقكؽ الطفؿ كحرياتو كقد ترتب عف دراستو كمكضكع لمبحث النتائج كالتكصيات التالية: 
 

 النتائج:

يعد حيث  كمفيكـ قانكني مف القصكر عمى مستكل التعريؼمصمحة الطفؿ الفضمى مبدأ يعاني  -1
لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى ىك أمر غاية في الصعكبة لككف أف ىذا  ان مانع ان جامع كضع معنىن 
لكافة حقكؽ الطفؿ كيجب مراعاتو في كؿ مسألة تيعنى بالطفؿ حيث يعتبر ىذا المبدأ  المبدأ شامبلن 

 .بمثابة العمكد الفقرم الذم تقكـ عميو حقكؽ األطفاؿ
ىك كغيره  يمتاز بيا لسمات العامة التي بيامجمكعة مف ابيتصؼ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى  -2

ف جميع ىذه اصة بو تميزه عف غيره مف المبادئإال أنو ينفرد بسمات خ، مبادئ األخرلالمف  .كا 
السمات التي يتسـ بيا تدكر في فمؾ كاحد أال كىك "مركنة مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى"، كرغـ 

مصمحة الطفؿ الفضمى ككنيا حسب كجو  المعارضة القكية مف قبؿ المحتجيف عمى مركنة مبدأ
يجعؿ العمؿ بو غير منتج لمفكرة، كما  المبدأ التحديد الدقيؽ لمضمكفنظرىـ تفقده الفاعمية إال إف 

الفضمى لمطفؿ مع الزماف  محةات مطمكبة كي تتكاءـ فكرة المصأف ىذه المركنة التي تكفرىا السم
النظرية بالكاقع كالمكاف كالظركؼ المجتمعية كالبيئة المحيطة كىذا كمو يمنح المبدأ القدرة عمى ربط 

  .كبماديات الحياة
عمى أساسو إدراج مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى في المكاثيؽ الدكلية كالقكانيف الكطنية كمعيار جاء  -3

 . لى أنو ىدفا كمقصدا ن لمعديد مف اإلجراءاتباإلضافة إ،يتـ حماية حقكؽ الطفؿ
تحديد سف أدنى لممبلحقة الجزائية مؤشرا ن أساسيان عمى مدل مراعاة الدكلة لمعايير الدكلية في  -4

محاكمة األطفاؿ فقد أكصت قكاعد بكيف النمكذجية بتحديد حد أدنى لمسف التي يصبح الطفؿ 
أماـ القانكف كاعد ف القفإكنتيجة لترؾ أمر تحديد السف الدنيا في يد الحككمات  ،بمكجبيا مسؤكال ن

النمكذجية قد فقدت جزء مف أىميتيا خاصة أنيا في بعض الحاالت قد ال تراعي الحككمات في 
تحديدىا لمسف ظركؼ الطفؿ كاحتياجاتو بؿ تستخدـ سنو لحرماف الطفؿ مف بعض حقكقو 

 .ت الصمة باالستقبلؿ الذاتي كالحماية كالمشكرةاألساسية المتعمقة بالسف الدنيا خاصة ذا
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النطاؽ الشخصي لمبدأ المصمحة الفضمى عمى األطفاؿ المخالفيف لمقانكف )أم الذيف يدعى طبؽ ي -5
أنيـ انتيككا القانكف أك الذيف يتيمكف بذلؾ أك ثبت عمييـ ذلؾ( كاألطفاؿ الذيف يحتككف بالقانكف 

 .طفاؿ الذيف يتأثركف بحاليـ كالدييـ المخالفيف لمقانكف)المجني عمييـ كالشيكد( إضافة إلى األ
خاضت فمسطيف الكثير مف التجارب في سبيؿ الرقي بحقكؽ الطفؿ كرفع مستكل األداء اتجاه  -6

األطفاؿ بيدؼ جعؿ مصالحو عمى رأس قائمة األكلكيات كعممت عمى سف كتعديؿ القكانيف بما 
ككنو المبدأ األساس الذم  مصمحة الطفؿ الفضمى يتناسب مع حماية الطفكلة كبما يتفؽ مع مبدأ

كقامت بتكريس مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى  البد أف تنطمؽ الدكلة منو لكفالة الطفكلة بصكرة عامة
  .في مختمؼ التشريعات الكطنية

بشأف حماية األحداث ( بأنو  2016( لسنة 4الجديد ) القرار بقانكف رقـ ) ثقانكف األحداتميز  -7
كيقكـ بكامؿ بنيتو أنو حيث عمى المستكل الكطني القانكف األكثر مراعاة لمصمحة الطفؿ الفضمى 

 .تشريعيان ناظما ن لكافة أحكامو معيارا ن  كجعمو،الطفؿ الفضمى صمحةعمى مبدأ م
المطبقة  قكانيف األحكاؿ الشخصيةمصمحة الطفؿ الفضمى في  ىناؾ ضعؼ كاضح في تكريس مبدأ -8

 في فمسطيف.
ىذا عدا عف أنيا تعاني مف  ،أف مراكز حماية الطفكلة ال تكفي لتغطية كافة مناطؽ الضفة الغربية -9

محدكدية في المرافؽ إضافة إلى عدـ كجكد أم معيار لتصنيؼ األطفاؿ داخؿ مراكز الحماية سكاء 
أكاف يتعمؽ بالفئة العمرية أك بطبيعة الفعؿ المتيـ بارتكابو كما أنيا تفتقد التخصص مما يضعؼ 

 .مف فاعميتيا
ت المختصة بحماية حقكؽ الطفؿ المقرة قانكنا إال أنيا تعتبر كزارة الشؤكف االجتماعية أكثر الكزارا -10

كغير الحككمية ) مؤسسات المجتمع  تتعاكف مع العديد مف الكزارات األخرل كالمؤسسات الحككمية
  .في سبيؿ تنفيذ مياميا القانكنية اتجاه الطفؿ عمى أكمؿ كجوالمدني( 

إلييـ كال يحترمكنيـ كال يأخذكنيـ عمى الفكرة السائدة عند األطفاؿ تقكؿ أف البالغيف ال يصغكف  -11
محمؿ الجد كال يبالكف ما يريدكف قكلو كاف مرتبة الطفكلة منخفضة التأثير في حياتيـ كاف ليس 
لؤلطفاؿ سمطة كافية كال رقابة عمى حياتيـ الخاصة، كأنيـ يشعركف بيذا في عبلقاتيـ الخاصة 

 .مع ذكييـ كفي المدرسة كفي المجتمع
تحديد مصمحة الطفؿ الفضمى التي جاءت بيا القكانيف الكضعية مف اتفاقيات دكلية معايير تتفؽ  -12

كتشريعات كطنية نكعا ما مع المعايير التي نادت بيا الشريعة اإلسبلمية كلكنيا ال تتفؽ معيا 
 .بشكؿ كمي
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 التوصيات: 

ارسيف بذؿ في ظؿ عدـ كجكد تعريؼ تشريعي لمبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى، عمى الباحثيف كالد -1
 الجيد مف أجؿ مناقشة مفيكـ ىذا المبدأ بشكؿ أكبر نظرا لمدل أىميتو في الكقت الحالي.

كاألخذ بالتدابير اإلصبلحية  في حقو  -2 ينبغي معالجة مسألة الطفؿ الذم لـ يتجاكز اثني عشر عاما ن
 ألنو أحكج مف يككف إلى تدابير الحماية كالرعاية.

ضعؼ في تكريسو لمصمحة الطفؿ الفضمى فإنو  األحكاؿ الشخصية مفتسـ بو قانكف نظرا لما ي -3
كال  بما يتكافؽ مع المعايير كاالتفاقيات الدكلية  كنصكصويجب العمؿ عمى مراجعة كتعديؿ أحكامو 

 .كبالشكؿ الذم يحقؽ كيحمي مصمحة الطفؿ الفضمىيختمؼ مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
كىـ القضاء النظامي كالشرعي كالنيابة العامة، عمى الجيات المختصة بالتعامؿ مع األحداث  -4

الحصكؿ عمى دكرات تدريبية متخصصة   كالشرطة الكادر اإلدارم في كزارة مؤسسات قطاع العدالة،
 في عدالة األحداث.

التشريعية كاألحكاـ تكفير كافة التجييزات المادية كالبشرية التي تكفؿ تطبيؽ النصكص ضركرة  -5
 .القضائية بما ينصب في مصمحة الطفؿ بؿ كيحقؽ مصمحتو الفضمى

أف يبذؿ الجيد المطمكب لتزكيد القاضي بالمعمكمات التفصيمية لكؿ يجب عمى مرشد حماية الطفكلة  -6
قضية بعيدا عف إعداد تقريره كإجراء ركتيني دكف الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة عف الطفؿ كبيئتو 

اعية بحيث يقدـ تقارير متشابية لكؿ حاالت األطفاؿ مما يحكؿ دكف تحقيؽ الغاية المنشكدة االجتم
 مف إعداد التقرير.

ىناؾ حاجة ماسة إلنشاء عدد أكبر مف مراكز حماية الطفكلة عمى مستكل الكطف كأف تجيز كفقا  -7
صبلحيـ بما يحقؽ مصمحة ال مع  ،طفؿ لفضمىلممعايير الدكلية التي ترمي إلى تأىيؿ األحداث كا 

ضركرة إيجاد معيار لتصنيؼ األطفاؿ داخميا كعدـ استقباؿ أم حاالت أخرل خارج نطاؽ األحداث 
 لما في ذلؾ مف أثر عمى مصمحة الطفؿ الفضمى.

الكاقع يجب االستماع إلى آراء األطفاؿ كأحاسيسيـ كمنحيـ الحؽ في المشاركة الحقيقية عمى أرض  -8
يجاد برامج متخصصة تسعى إلى مشاركة األطفاؿ في المجتمع كليس فقط مجرد إجراء شكمي،  كا 

خصكصان في األماكف الميمشة التي يعاني األطفاؿ فييا مف غياب مشاركتيـ في صنع القرار بشكؿ 
 .يخالؼ بكضكح مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى
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لمكضع القانكني لممرأة في منظكمة قكانيف دراسة حالة  -منظومة قانوف األحواؿ الشخصية

األحكاؿ الشخصية المطبقة في قطاع غزة مقارنة مع اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز 
 .2003(، فمسطيف 35، الطبعة األكلى، سمسمة دراسات )ضد المرأة
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نساف، ، الييئة المستقمة لحقكؽ اإل- الحؽ في الحماية –حقوؽ الطفؿ معف ادعيس كآخركف:  -26
 .2006فمسطيف –راـ اهلل 

الدليؿ الميداني لتنفيذ المبادئ التوجييية لمفوضية مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف: -27
 .2011 األمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف بشأف تحديد المصالح الفضمى لمطفؿ،

 .2007(، اليكنيسؼ، عدالة األحداث  ) دليؿ تدريبيالمنظمة الدكلية لئلصبلح الجنائي:  -28
، المجمس -دراسة قانونية -نسب األطفاؿ مجيولي النسب في المجتمع الفمسطينيىدل المكاء: -29

 .2009التشريعي الفمسطيني، فمسطيف
، سمسمة تقارير - الحؽ في الحماية –حقوؽ الطفؿ الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف:  -30

 .2006(،فمسطيف46خاصة )
ميثاؽ أخالقيات مينة التعميـ وقواعد : -ىيئة تطكير مينة التعميـ -التعميـكزارة التربية ك  -31

 .2012، فمسطيفالسموؾ
 رابعاً  : التعميقات 

( المتعمِّؽ بحّؽ الطفؿ في إيالء االعتبار 2013)14التعميؽ العاـ رقـ لجنة حقكؽ الطفؿ:  -1
 14دكرتيا الثانية كالستيف، اعتمدتو المجنة في ،(3مف المادة  1)الفقرة  ألوؿ لمصالحو الُفضمى

 (.2013شباط/فبراير  1 -كانكف الثاني/يناير 
( المتعمؽ بحؽ الطفؿ في التمتع بأعمى 2013)15التعميؽ العاـ رقـ لجنة حقكؽ الطفؿ:  -2

 ( اعتمدتو المجنة في دكرتيا    24)المادة مستوى صحي يمكف بموغو 
(  المتعمؽ بالحؽ في عدـ 18ميؽ العاـ رقـ )التعالمجنة المعنية بالحقكؽ المدنية كالسياسية :  -3

 .1989 ،الدكرة السابعة كالثبلثكف ،التمييز
 خامسًا: مقابالت

مجدم قريع، ككيؿ نيابة األحداث في نيابة حمحكؿ، الكاقع العممي لنيابة األحداث بعد المصادقة  -1
( 5/3/2017 ،بشأف حماية األحداث، يكـ األحد 2016( لسنة 4عمى القرار بقانكف رقـ )

 )مقابمة شخصية(
 االنترنت:

حقوؽ الطفؿ في االتفاقيات الدولية ومدى انطباقيا في التشريعات احمد عمر المغربي:  -1
 ./http://blastak.blogspot.com، الفمسطينية

منشكر منذ تاريخ  ،مدى سمطة االب  عمى ماؿ ولدهبساـ العؼ، ماىر السكسي:  -2
21/12/2012 ،http://site.iugaza.edu.ps/msousi. 

 .2013، واقع حقوؽ الطفؿ الفمسطينيالجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني: -3

http://blastak.blogspot.com/
http://site.iugaza.edu.ps/msousi
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  ،2017 ،حاـز أبك جزر :قراءة بقانكف التربية كالتعميـ -4
5- http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=29ceedey43839198Y29ceede. 
 .graz.at-http://www.etcالحقكؽ اإلنسانية لمطفؿ:  -6
 2017الطفؿالشؤوف االجتماعية : أيف نحف مف اتفاقية حقوؽ دنيا الكطف:  -7

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/04/896988.html،  
 ، 4/4/2016، دنيا الكطف، -انجاز كطني كاجتماعي  – 2016قانكف حماية االحداث  -8

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/04/896988.htm 

 ،مصمحة الطفؿ الفضمىمحمد ثامر:  - -9
 https://www.kitabat.com/ar/print/60579.hp 

 القضاء كالتشريع في فمسطيف ) المقتفي(منظكمة  -10
 .المكقع الرسمي لكزارة التربية كالتعميـ العالي -11
 .www.mos.pna.psالمكقع الرسمي لكزارة التنمية االجتماعية،  -12
 http://www.moh.ps/9المكقع الرسمي لكزارة الصحة الفمسطينية  -13
،المكقع اإللكتركني لجريدة معيار مصمحة الطفؿ الفضمى في التشريعات القطريةكاثبة السعدم: -14

 .(2/6/2012، )6117الكطف، العدد 
مسح المؤسسات العاممة في مجاؿ الصحة النفسية والدعـ النفسي كزارة التنمية االجتماعية،   -15

 ، االجتماعي في الضفة الغربية
ww.mhpss.ps/ar/organization/girls-care-home/HGcGf91Uu 

 

CHILD-FRIENDLY JUSTICE IN THE COURTS, 
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http://www.unicef.org/tdad/littlebookrjpakaf.pdf 

  

 المراجع األجنبية

 

1- Amani k.sultank: child best interest principle: a review on the Jordanian 

juvenile justice system, master thesis in human rights and human 

development, the university of Jordan, amman2013, p 30-31) 

 

2- Mohammad al-trawneh and Issa al-marazi8 juvenile criminal justice in Jordan, 

the national center for human rights, amman 2013 

 

 

 

 

http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=29ceedey43839198Y29ceede
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=29ceedey43839198Y29ceede
http://www.etc-graz.at/
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/04/896988.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/04/896988.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/04/896988.htm
https://www.kitabat.com/ar/print/60579.hp
https://www.kitabat.com/ar/print/60579.hp
http://www.mos.pna.ps/
http://www.moh.ps/


 994 

 فيرس المحتويات

 

 

 أ  .............................................................................................. اإلقرار:

 ب  ..................................................................................... الشكر كالعرفاف

 ج  .......................................................................................... :الممخص

abstract: .........................................................................................  د 

 1 ............................................................................................... مقدمة

 6 ...................................................... :محددات مصمحة الطفؿ الفضمى :الفصؿ األوؿ

 6 ........................................................ المبحث األكؿ: ماىية مصمحة الطفؿ الفضمى

 7 ...................................... أكال(: األطفاؿ )مبدأ الفضمى الطفؿ مصمحة مفيكـ األكؿ: المطمب
 7 ............................................. الفضمى الطفؿ مصمحة مبدأ مفيكـ خصكصية األكؿ: الفرع
 11 ..................................................... الفضمى الطفؿ مصمحة مبدأ سمات الثاني: الفرع

 16 ................................................. الفضمى: الطفؿ مصمحة مبدأ مبررات الثاني: المطمب
 16 ...................................... الطفؿ: حقكؽ لحماية معيار الفضمى الطفؿ مصمحة األكؿ: الفرع
لمعديد كمقصدا ىدفا الفضمى الطفؿ مصمحة الثاني: الفرع  19 .............................اإلجراءات: مف ًن

 20 ................................................. ميداف مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى :المبحث الثاني

 20 ....................................... الفضمى: الطفؿ مصمحة لمبدأ الشخصي النطاؽ األكؿ: المطمب
 20 ......................... الفضمى: الطفؿ مصمحة لمبدأ الشخصي النطاؽ أساس ىك الطفؿ األكؿ: الفرع
 27 ........................................................ الطفكلة: مرحمة انتياء سف تحديد الثاني: الفرع

 31 ..................................... الفضمى: الطفؿ مصمحة لمبدأ المكضكعي النطاؽ الثاني: المطمب
 31 ....................................... التشريعي: الميداف في الفضمى الطفؿ مصمحة مبدأ األكؿ: الفرع
 44 ....................................... القضائي: الميداف في الفضمى الطفؿ مصمحة مبدأ الثاني: الفرع
 51 ........................................ اإلدارم: الميداف في الفضمى الطفؿ مصمحة مبدأ الثالث: الفرع

 59 .............................................................................. األكؿ: الفصؿ ممخص
 

 



 995 

 60 ........................................................ نظاـ مصمحة الطفؿ الفضمى: الفصؿ الثاني

 60 ...................................................... المبحث األكؿ: تقدير مصمحة الطفؿ الفضمى:

 61 ................................................ الفضمى: الطفؿ مصمحة تقدير معايير األكؿ: المطمب
 63 ................................... بالطفؿ المرتبطة الفضمى الطفؿ مصمحة تقدير عناصر األكؿ: الفرع
 68 .................................. بأسرتو: المرتبطة الفضمى ؿالطف مصمحة تحديد عناصر الثاني: الفرع

 72 ........................ األخرل: كالحقكؽ بالمصالح الفضمى الطفؿ مصمحة مبدأ عبلقة الثاني: المطمب
 73 ........................... أخرل: كحقكؽ مصالح مع الفضمى الطفؿ مصمحة مبدأ تعارض األكؿ: الفرع
 76 ......................................... أخرل: بمبادئ كعبلقتيا الفضمى الطفؿ مصمحة الثاني: الفرع

 79 ............................................ المبحث الثاني: آثار تطبيؽ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى

 79 .................................. الطفؿ: عمى الفضمى الطفؿ مصمحة مبدأ تطبيؽ آثار األكؿ: المطمب
 79 ................................................. العدالة: إلى الكصكؿ مف األطفاؿ تمكيف األكؿ: الفرع
 84 ................................................................... الميدد: الطفؿ حماية الثاني: الفرع

 88 .......................... األطفاؿ: عدالة عمى الفضمى الطفؿ مصمحة مبدأ تطبيؽ آثار الثاني: المطمب
 89 ................................. المحاكمة: قبؿ ما مرحمة في الفضمى الطفؿ مصمحة آثار األكؿ: الفرع
 96 ................................... المحاكمة: مرحمة في الفضمى الطفؿ مصمحة مبدأ آثار الثاني: الفرع

 106 ............................................................................ الثاني: الفصؿ ممخص

 107 ......................................................................................... الخاتمة:

 107 .......................................................................................... النتائج:
 109 ...................................................................................... التكصيات:

 110 ......................................................................................... المراجع
 

 

 

 

 


