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 اإلىــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 إلى مف قاؿ فييما اهلل عز كجؿ:

)... إما يبلغَن عندك الكبر أحدهما أو كالهما ف ال تق ل لهما أف وال تنهرهما. وق ل لهما  
قوال كريما. واخفض لهما جناح الذٌلَ من الرحمة. وق ل رب ارحمهما كما ربياني  

 14-11اإلسراء اآليتانصدق اهلل العظيم/ سورة  صغيرا(.

 .إلى كالدم ككالدتي المذيف أكصبلني إلى مبتغام..

 .إلى مف تحممت معي المشقة كالسير، شريكة حياتي، زكجتي العزيزة..

 .إلى ميجة قمبي كقرة عيني ابنتي لكريف..

لى أخكاتي العزيزات..إلى سندم في الحياة إخكاني .  ... كا 

 زمبلئي في العمؿ ... رجاؿ األجيزة األمنية... إلى

 ..إلى أصدقائي ككؿ مف كقؼ بجانبي مف قريب أك بعيد إلخراج ىذا العمؿ إلى الكجكد.

 . كأسرانا األبطاؿ ....إلى شيداء فمسطيف.

 جيان منيـ حسف القبكؿ...اإلييـ جميعا، أىدم ىذا الجيد المتكاضع ر 

 

 

 شادم إخميؿ
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 ديرـــــــــــــــوتقر ـــــــــــــــشك

متناني لممكلى عز كجؿ اأتقدـ بجزيؿ شكرم كعظيـ  فإنني عمى إثر إنيائي ليذا العمؿ المتكاضع،
 .3صدق اهلل العظيم/ سورة إبراىيم اآلية  مصداقا لقكلو تعالى "كلئف شكرتـ ألزيدنكـ "

ثـ أتقدـ بشكرم الجزيؿ إلى الدكتكر المشرؼ حابس زيدات عمى ما أحاطني بو مف إرشاد كتكجيو 
 كنصح، كعمى ما لقيتو منو مف رحابة صدر كعكف كمساعدة إلنجاز ىذا العمؿ المتكاضع..

ة عمى ما قدمكه لنا مف إرشاد بأفضاليـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف إلى أعضاء لجنة المناقشكما أتقدـ 
 العممية طكاؿ مشكارنا الدراسي، فأنبتت فينا بذرة العمـ كالتي أثمرت ىذا العمؿ.

أف أساؿ اهلل تعالى أف يكتب ليـ التكفيؽ في مشاريعيـ العممية كالعممية الذيف لـ يترددكا  أممؾ إالكال 
، فجزاىـ اهلل الجزاء بأفكارىـ النيرةناء ىذا البحث في قبكؿ مناقشة ىذه الرسالة رغـ ضيؽ كقتيـ، إلغ

 األكفى.

  



 ج
 

 الممخص
لدكلة األحداث، كنيج حديث لسياسة ا جنكحت ىذه الدراسة السياسة الجنائية في مكاجية تناكل

في عدالة  الحديثة النظريات ضكء عمى منيا كالحد الجريمة لمكاجية األساسية الخطكط كضعب
  تأىيؿ ىذه السياسة عمى كارتكزت ،األحداث جنكحلمكصكؿ إلى مجتمع خالي مف  ،األحداث الجانحيف
عادة دمج كرعاية األحداث في المجتمع، كتسعى ىذه الدراسة مف خبلؿ المنيج الكصفي التحميمي  يـكا 

الفصؿ كتضمف اث، مف خبلؿ تقسيميا إلى فصميف، األحد جنكحالمقارف إلى دراسة السياسة الجنائية ل
التطكر التاريخي  تناكلت فيو. حيثلسياسة التقميدية كالحديثة في مكاجية جنكح األحداثااألكؿ 

، كأما الفصؿ الثاني فقد كالسياسة الحديثة في مكاجية جنكح األحداث ،لمسياسة الجنائية لؤلحداث
كاالتفاقيات التدابير االصبلحية الخاصة باألحداث كفقا لمقانكف الفمسطيني السياسة الجنائية في تضمف 
كبياف الرعاية البلحقة لؤلحداث، كتكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تساعد عمى تحميؿ كاقع  الدكلية

األحداث في فمسطيف، كما طبؽ عمييـ مف قكانيف في الماضي حتى كصمنا إلى صدكر القرار بقانكف 
الممارسات العممية  اخرل بياف كمف ناحية بشأف حمايتيـ في فمسطيف في الحاضر ىذا مف ناحية،

اتجاه األحداث مف خبلؿ الجيات ذات االختصاص في منظكمة عدالة األحداث كذلؾ لمكصكؿ إلى 
 أف ىذه المنظكمة مكممة لعدالة األحداث كليس بديبلن عنيا.

األحداث إلى طرح إشكالية رئيسية، تفرع منيا  نكحجذىبت دراسة السياسة الجنائية في مكاجية 
 الفمسطينية الجنائية السياسة طبيعة معرفة فيؤالت الفرعية، كتمثمت ىذه اإلشكاليةمجمكعة مف التسا

 حماية بشأف 7176 لسنة( 3) رقـ بقانكف قرار مف صدر ما ضكء في األحداث، جنكح مكاجية في
  .فمسطيف في األحداث

 أف فصمييا في تناكلتو ما خبلؿ مف األحداث جنكح مكاجية في الجنائية السياسة دراسة كشفت
 مف كأف األحداث، فئة إلى كبيرة جيكد يكجو أف عميو كاستقراره استمراره عمى يحرص الذم المجتمع

عادة الجانحيف األحداث إصبلح ىك الحديثة الجنائية السياسة مرتكزات أىـ  المجتمع في دمجيـ كا 
 السمطات قبؿ مف بالفرد لـاأل إنزاؿ إلى ييدؼ الذم التقميدم، بمفيكميا العقكبة عف أمكف ما كابعادىـ
، مف ارتكبو لما كجزاء المختصة  االصبلحية التدابير مف بمنظكمة السابؽ المفيـك ىذا كاستبداؿ جـر
 كمقدار كنكع المخففة الجزائية المسؤكلية مبدأ بيف كاالنسجاـ المجتمع، في األحداث اندماج إلعادة
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 مع التعامؿ في عالميان  معياران  أصبح كىذا الرشد، سف بمكغو قبؿ الحدث ليا يخضع التي العقكبة
 .األحداث

صبلحية لؤلحداث طيني تكجو حديثان نحك العدالة اإلخمصت الدراسة إلى أف المشرع الفمس
الجانحيف، كأعتبر أف اليدؼ األكؿ كاألخير لممعاممة الجزائية لؤلحداث تكمف في إصبلحيـ كتقكيميـ، 

األحداث ىي قكاعد خاصة تختمؼ كميان عف تمؾ التي تحكـ المسؤكلية كأف القكاعد التي تحكـ مسؤكلية 
الجزائية لمبالغيف، فالمشرع الفمسطيني ألغى فكرة العقاب لؤلحداث الجانحيف كأستبدليا بتدابير 

  .إصبلحية
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The Criminal Policy of the Juvenile Delinquency (case study) with the 

consideration of the president Juvenile protection bill in Palestine  

Prepared by: Shadie Ahmad Abdel Hameed Ekhlil 

Supervisor: Dr. Habes Zbedat 

Abstract 

This research will be covering the criminal policy of the juvenile crimes, as a modern 

approach of the country policy by setting the basic guidelines to confront and reduce the 

crime rate based on the modern theories of justice of the juvenile delinquents, to have a 

free society of the juvenile crimes. This policy is based on rehabilitation and treatment of 

the delinquents and reintegrated them in their societies, also this study through the 

descriptive and analytical approach is seeking to study the criminal policy of the juvenile 

crimes through two chapters and preceded by an introductory chapter that defined the 

meaning of a juvenile and how to estimating the juvenile age. The first chapter contains the 

privacy of following up the juvenile delinquents cases whence the criminal responsibility 

and its historical development in the old and modern legislations, and the emergence of 

judiciary for the juveniles, and the international and the regional interest of establishing a 

police department dealing with juvenile delinquents in Palestine, and the interest of the 

procedures related of the prosecution and trial of the juveniles. The second chapter has 

contained reform arrangements for the juveniles regarding the Palestinian laws and the 

international agreements and the statement of aftercare of juveniles. The importance of this 

research lies to help in analyzing the juveniles’ reality in Palestine. On the one hand, the 

laws were applied on in the past until we got the issuance resolution in a law to protect 

them in Palestine. On the other hand, the operational practices towards the juveniles 

through the competent authorities in the Juvenile Justice System, to be aware that system is 

a complementary for the juvenile system, and not a substitute for the system. 

The study of the criminal policy found out a main dilemma, which revealed a set of sub-

questions. This dilemma represented in searching about the harmony between the laws and 

the higher interest of the juvenile, and are these laws contributed in providing the 

legislative and practical necessary protection for the juveniles’ rights in the high of 

promulgating a law about the protection of the juveniles in Palestine and what practical 

obstacles that the law facing in the reality which the researcher tested out through his own 
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personal experience in working in the Juvenile Police Department in Hebron for three 

years. The researcher tried to find an answer for this problematic and the its questions by 

making many interviews with the official authorities in the Juvenile Justice System in 

Palestine to get capable solutions that guaranty professional practice to achieve the highest 

interest for the juveniles. 

The study of the criminal policy of the juvenile delinquency through what covered in both 

chapters revealed that the community who is keen for its continuity and stability should 

invest great efforts for the juvenile category, and one of the most important foundations of 

the modern criminal policy is rehabilitation of the juvenile delinquents and to reintegrate 

them in their community and to keep them away as much as possible from the punishment 

itself within its traditional concept, which aims to make the person pain and suffer by the 

competent authorities as a penalty to his guilt, and to replace this, mentioned concept with 

a set of reform arrangements to reintegrate the juveniles in their community, and harmony 

between the of the principle of the commuting penal responsibility and the type and 

amount of the penalty that the juvenile will sue before the puberty age, and this became an 

international standard in dealing with the juveniles. 

The study concluded that the Palestinian legislator currently oriented towards the reformist 

justice of the juvenile delinquents, and considered that the main goal of the juvenile penal 

treatment is hided in reforming juveniles, and the rules that control the juveniles’ criminal 

responsibility are totally differ from rules that control the adults’ criminal responsibility, 

the Palestinian legislator cancelled the juvenile penalty and replaced it with reformist 

actions taking into account that the juvenile misdemeanant is made by acquired action not 

born innately to commit misdemeanors. 
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 :المقدمة
االنبياء كالمرسميف سيدنا محمد كعمى آلو  أشرؼالحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى 

 كصحبو كمف تبعو بإحساف الى يـك الديف.

، ضطيادكاإل كراهكاإل بعيدان عف الظمـ يةالبشر  الحياةالستمرار  مبدأ أساسي كجكىرمالعدالة  
ٍمنىا لىقىدٍ )تعالى: سبحانو ك  في قكلو ذلؾ سماكم كيتضحفتعتبر العدالة ىدؼ إنساني ك  مىنىا أىٍرسى  ًباٍلبىيِّنىاتً  ريسي

ٍلنىا سماكم فيي  أيضا تعتبر . ككما أف العدالة ىدؼ 1(ًباٍلًقٍسطً  النَّاسي  ًليىقيكـى  كىاٍلًميزىافى  اٍلًكتىابى  مىعىييـي  كىأىٍنزى
حقاؽ حقكقو،االرت كذلؾ مف خبلؿ ىدؼ إنساني؛  يمكف العدالة خبلؿ فمف قاء بكرامة اإلنساف كا 

عمى اختبلؼ أشكاليـ  الناس كاحتياجات ظركؼ تراعي منصفة مكؿح عمى يحصؿ أف لئلنساف
، كىك شعكر كالطمأنينة نصاؼبالعدؿ كاإل كؿ فرد في المجتمعكتيعرؼ العدالة بأف يشعر  ،كأجناسيـ

  ؼ عنو العقؿ.كيكش ريكحي بو الضمي البشرية النفسفي  ساكف

 بدنيان عقميان ك  متكامبلن  بناءان  اإلنساف بناء إلى تسعى المتحضرة اإلنسانية المجتمعات لذلؾ فإف
 أيقنت كقد .كاإلبداع العطاء عمى القادرة المتكاممة الشخصية ببناء مرىكف المجتمعاتفتقدـ  كنفسيان،
 ساسيةاأل المبنة ىك فالطفؿ ،لؤلطفاؿ الصحيحة بالتنشئة االىتماـ خبلؿ مف ذلؾ إلى السبيؿ أف الدكؿ
العديد مف  يكاجيكف عصرنا في ، فاألطفاؿبالشكؿ السميـ كرعايتو بتربيتو االىتماـ فيجب األكلى كالبذرة

 ىذه بيف كمف قدراتيـ، تنمية أماـ عائقان  كتقؼ ،ةالطبيعي نشأتيـ إعاقة في تساىـ التي مخاطرال
 ظركؼ تحتك  ،البدنية قدراتيـ تناسب ال شاقة أعماؿ في يـتشغيم )عمالة األطفاؿ( أم المعيقات
 .كيؤدم بيـ الى طريؽ الجنكح مستقبميـ عمى سمبنا يؤثر مما صعبة،

، ينبع ذلؾ مف ككنيـ كلؤلطفاؿ نصيبان في تحقيؽ العدالة في المجتمعات التي يعيشكف فييا
ؤكلية حماية ىذه الفئة عمى أسرتيـ أكالن كمف ثـ عمى يمثمكف المستقبؿ الكاعد بالخير لممجتمع، كتقع مس

 . الحككمية ثانيان  حككمية كغيركالمؤسسات ال المجتمع

األساسية  الخطكط كضع خبلليا مف تقصد مختمفة سياسات مف تضعو ما خبلؿ مف فالدكؿ
مع إختبلؼ الغاية المرجكة مف تحقيقيا؛   عمى البالغيف كالقاصريفالعقكبات  فتفرض الجريمة، لمكاجية

 التأىيؿ عمى ركزتخاصة  فالغاية المرجكة مف العقكبة المفركضة عمى األحداث ىي غاية تربكية

                                                           
1
 "سورةالحدٌد.72اآلٌة"-
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 عمى عكس ،التي ذكرناىا االربعة بالمحاكر االىتماـ بالطبع يعني كىذا الكامنة الشر اسباب استئصاؿك 
 .كالخاص العاـ الردعكالمقصكد منيا تحقيؽ  لمبالغيف بالنسبة العقكبةمف  غرضال

ينفرد بيا عف كافة اطفاؿ العالـ، مف كقكعو  صيةالطفؿ الفمسطيني لو خصك أف  ثبت الكاقعأك 
المخالؼ لكافة ثار كأخطرىا تعرضو لبلعتقاؿ التعسفي بلؿ كما يترتب عميو مف آحتتحت ظركؼ اال

 لبلنحراؼ، التي تدفعو 1ككذلؾ كاقع الظركؼ االخرل المحيطة بو ،االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية
 .كالجنكح

ثر عمى مستقبؿ ليا مف ألما  الخطيرة؛ ر االجتماعيةالظكاى مف األحداثإف ظاىرة جنكح 
تصاعدان في ىذه  كقد شيد العالـ مؤخران  ،بشكؿ عاـمستقبؿ الدكلة بشكؿ خاص كعمى  األحداث

تعتبر مف أكثر كىي  ،السياسية كاالقتصادية كالتكنكلكجية المتغيرات في إحداثيا الظاىرة تسببت
 .تقبؿ األحداثعمى مسالظكاىر خطكرة 

بدراسة عكامؿ  عنىيي  :األكؿ كقائي ،ربعةتتحقؽ في المجتمع مف محاكر أ األحداثإف حماية 
تحديد نطاؽ المسؤكلية الجنائية ب ىعنكيي  :ضكعيعمى كقايتيـ منو، الثاني مك  انحراؼ األحداث كيعمؿ

باإلجراءات  ىعنكيي  :اجرائيالثالث  ،في المسؤكلية لتدرجامف خبلؿ االرتباط بيف السف ك  حداثلؤل
لتنفيذ التدابير الصادرة بحؽ خاصة الساليب باأل كييعنى :كالرابع تنفيذم ،األحداثالجنائية الخاصة ب

 .حداثاأل

الفضمى  المصمحةعمى  األحداثالمعاصرة في معالجة جنكح  كلقد ركزت السياسة الجنائية
عقاب الجريمة كال بعاده عفا  الجنائية ك لتحقيؽ كالمحاكمة ااالمكاف  قدرو بتجنيذلؾ مف خبلؿ ك  لمحدث؛

تمعية في معالجتيا عمى دكر المؤسسات المج كركزت ،لظاىرة الجنكح كاالىتماـ بالجانب االصبلحي
كمراعاة مبادئ  األحداثجنكح ألجيزة العدالة الجنائية الخاصة ب ، كاالىتماـ بالدكر االنسانيجريمةلم

ضحية عكامؿ  حالجان الحدث كأعتبرت أف ،2الدكليةاثيؽ المك  عميو الدفاع االجتماعي، كىذا ما نصت
الذم يعيش بو الحدث  المجتمعصنع  مف الجريمة في جانبيا األكبر ىيأف ك  بيئية شخصية محيطو بو

                                                           
1
أطفالالعالممنكافةالنواحًمنهااالجتماعٌةوالتعلٌمٌةوالثقافٌةفئةاألطفالفًفلسطٌنٌعانونالحرمانمنحقوقهمالتًٌتمتعبهاباقً-

والصحٌة،وكذلكظروفهماألسرٌةالصعبةوماٌتعرضونلهمناعتقالٌومًمنقبلقواتاألحتبللاالسرائٌلً.األمرالذيأدىالنتشار
 بدٌبلعنالتعلٌم؛وذلكلتوفٌرمتطلباتأسرتهالٌومٌة.ظاهرةعمالةاألطفالفًفلسطٌن.حٌثأصبحالطفلٌجدطرٌقهفًالعمل

2
ظروفتهٌئةعلىاألعضاءالدولتعملمنقواعداألممالمتحدةالنموذجٌةالدنٌاإلدارةشؤوناألحداث)قواعدبكٌن()7-7انظرالقاعدة-

عملٌة،االنحراففًلبلنسٌاقعرضةأشدٌكونالتًعمرهمنالحقبةهذهفًلهتٌسرأنشأنهامن،المجتمعفًهادفةحٌاةللحدثتضمن
 .والجناحالجرٌمةمنبرٌئةمستطاعمدىأبعدالىتكونلهوتربٌةلشخصٌتهتنمٌة
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الجانح  عادة الحدثإ ي يمكف مف خبلؿ التدابير االصبلحية كاإلجراءات السميمة أف يتـكبالتال الجانح،
  .1الى مجتمعو صالحان 

عنيا  تحدث العدكاف ثائر القاضي نجد أف لؤلحداث، الجنائية العدالة مفيكـ إلى التطرؽ كعند
 مف كغيرىا كاألحداث الجزائية األصكؿك  العقكبات قكانيف في عمييا المنصكص اإلجراءات ىي" :قائبل

 لؤلحداث، العادلة المحاكمة ضمانات تحقؽ كالتي ،الجانحيف األحداث عمى تطبؽ التي التشريعات
 إلى محتاجان  الحدث يككف عندما القانكنية، المخالفة كقكع عمى السابقة الكقائية اإلجراءات إلى إضافة
 ىذا كفي .2"االنحراؼ في الكقكع مف كتمنعو السميمة البيئة تكفير إلى تيدؼ التي ،البلزمة الرعاية
 ةحقيق“بقكلو:  لمقانكف مخالفتيـ عند األحداث رعاية أىمية عمى الشاذلي فتكح الدكتكر يؤكد السياؽ
 ذلؾ عميو، مجني الغالب في ىك بؿ جانيان، اعتباره يمكف ال يتعرض لبلنحراؼ ماحين الحدث أف األمر
 سيئة اجتماعية لظركؼ ضحية يككف ما غالبان  عمره مفاألكلى  السنكات في ينحرؼ الذم الحدث أف

 .3"لبلنحراؼ دفعتو التي ىي بو تحيط

مف حيث المغة كالقانكف  العمرية الفئة بيذه خاصة كاعتبارات مفاىيـ عدة الحدث لمفيكـك 
 القرارات اتخاذ في النضكج بعدـىذه الفئة العمرية  تتسـحيث كالمكاثيؽ الدكلية ككذلؾ كيفية تقدير سنو 

 عمى قد يؤثر الطفؿ فيو ينمك قد الذم المحيطفإف  أخرل جية مف أما جية، مف ىذا الصائبة غير
 لذلؾ قانكنية، أـ كانت لغكية كثيرة مرادفات ليا كممة الحدثالمجتمع سمبان أك إيجابان، ف في أدائو

 الحقيقية داللتيا ماىية كنعمـ لمكممة القانكني المعنى إلى نصؿ بحيث الحدث كممػة معاني إلى سنتعرؼ
 .بيا خكطب مف يتمتع التي المكتسبة الحقكؽ كمدل بيػا كفيسػمى  كمف

 :الحدث في المغة مفيوم
الحدث في المغة ىك حديث السف كيقاؿ شابى حدث فتي، كرجؿ حدثي السىفى كحديثييا بيىف 
دثافي جمع حدثو كىك الفتيي  دثاؤيىا كيقاؿ ىؤالء قكـي حي دثانييا كحي ثة كرجاؿ أحداث السىفى كحي دكي الحداثة كالحي

، كرجؿي حدثه أم شابه فإف ذكرت السىفى قمت حديث  السىفى كىؤالء غممافه أم أحداثه ككؿي فتين مف السىفى
 . 4الناس كالدكابى كاإلبؿ حدثه كاألينثى حدثةه 

                                                           
1
.7عدالةاألحداثفًفلسطٌنبٌنالواقعوالمأمول،ص-

2
 .71قافةللنشروالتوزٌع،عمان،ص،دارالث7،7177ثائرسعودالعدوان،العدالةالجنائٌةلؤلحداث"دراسةمقارنة"،ط-

3
،ةم،مؤسسةالثقافةالجامعٌة،االسكندرٌ 1991فتوحعبدهللاالشاذلً،قواعداألممالمتحدةلتنظٌمقضاٌااألحداث"دراسةمقارنة"،-

 .73ص
4
 .737بٌروت،ص،،دارصادر7،7661،ج7ابنمنظور،محمدبنمكرم،معجملسانالعرب،ط-
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ككذلؾ يعرؼ الطفؿ في المغة: )طفؿ( الطاء كالفاء كالبلـ أصؿ صحيحه مطىرد، ثـ يقاس عميو، 
، كاألنثى طفمة  .1كاألصؿ المكلكد الصغير، يقاؿ ىك طفؿه

 :القانون في الحدث مفيوم
 القانكف، يحددىا التي العمرية الفئة سنو يطابؽ كالذم السف، صغير الشخص كى الحدث

 عمى منو الثانية المادة في ـ7623 لسنة( 76) رقـ األردني األحداث اصبلح قانكف في الحدث كعرؼ
 .2"انثى اـ كاف ذكران  عشر الثامنة يتـ كلـ عمره مف التاسعة أتـ شخص كؿ" الحدث أف

 في الكلد عرؼ فقد غزة، قطاع في المطبؽ 7631 لسنة( 7) رقـ األحداث المجرميف قانكف اما
 73 عف يقؿ سنو بأف لممحكمة يمكح اك سنة 73 عف سنو يقؿ شخص كؿ بأنو منو الثانية المادة
 . 3سنة

 بمغ بأنو لممحكمة يمكح اك فكؽ فما سنة 73 العمر مف يبمغ الذم الشخص بأنو الحدث كعرؼ
 فكؽ فما سنة 76 العمر مف بمغ شخص كؿ بأنو الفتى عرؼ بينما ،76 يتـ لـ انو غير فكؽ فما 73
 .سنة 71 يتـ لـ انو غير

 يتـ لـ انساف كؿ ىك: عرؼ الطفؿ نوفإ 7113 لسنة( 1) رقـ الفمسطيني الطفؿ قانكفأما ك 
بشأف حماية  7176( لسنة 3بقانكف رقـ) القرار في الحدث تعريؼ كجاء عمره، مف ةعشر  ةالثامن

 سنة 71 سنو يتجاكز لـ الذم الطفؿ ىك: بأنو التعريفات بند تحت منو األكلى المادةاالحداث في 
 .لبلنحراؼ التعرض حاالت احدل في كجكده عند أك مجٌرمان، فعبلن  ارتكابو كقت كاممة ميبلدية

 ـ7666 عاـ في الصادر 77 رقـ بالقانكف الحدث عمى الطفؿ مصطمح أطمؽ المصرم القانكف
 سنة عشرة ثماني سنة يبمغ لـ مف عمى الطفؿ قانكف احكاـ تسرم بأف منو 62 المادة في كرد الذم

 .4كاممة ميبلدية

                                                           
1
،3،اتحادالكتابالعرب،ج7،7117ابنفارس،أحمدبنفارسبنزكرٌا،معجممقاٌٌساللغة،تحقٌق:عبدالسبلممحمدهارون،ط-
 .377ص

2
 .الثانٌةالمادةالغربٌة،الضفةفًالملغى7623لسنة(76)رقماالردنًاالحداثاصبلحقانون-

3
.الثانٌةالمادةغزةقطاعفًوالمطبق7631لسنة7رقماالحداثالمجرمٌنقانون-

بشأنحماٌةاألحداثفًفلسطٌن7176(لسنة3هذهالقوانٌنالتًتماإلشارةلهاسابقاٌلغىالعملبهابعدصدورالقراربقانونرقم)تنويه:

3ةتحتمسمى"القراربقانونرقموسٌتماعتمادهفًالرسال71/7/7176والذيأصبحسارٌابتارٌخ71/7/7176والذيتمنشرهبتارٌخ
 "بشأنحماٌةاألحداث.7176لسنة

4
 .م7666عامل77رقماألحداثالمصريقانونمن62المادة-
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 بأنو: 7173لسنة  37األردني عرؼ الحدث في المادة الثانية مف قانكف االحداث رقـ  القانكف
 .عمره مف عشرة الثامنة يتـ لـ مف كؿ

 :الدولية المواثيقمفيوم الحدث في 
 كجاء تعريؼ الحدث في المكاثيؽ الدكلية عمى النحك التالي:

عرفت قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث )قكاعد بكيف(، 
: بأنو طفؿ أك شخص صغير السف يجكز بمكجب النظـ القانكنية ذات 7-7الحدث في القاعدة 

 العبلقة، مساءلتو عف جـر بطريقة تختمؼ عف طريقة مساءلة البالغ.

)كؿ  ـ فقد عرفت الحدث في المادة األكلى منيا بأنو7616كأما اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة 
 إنساف لـ يتجاكز الثامنة عشرة ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المطبؽ عميو(.

 :الحدث سن تقديركيفية 
كرد  يحكـ عميو بإنزاؿ العقكبة بحقو لمقانكف مخالؼ م فعؿ أك سمكؾأل شخصاب الإف ارتك
 فالزمف كزمانو، الفعؿ حدث بو ىذا الذم مكافال عتباراإل بعيف األخذ معأك سمكؾ  فعؿ لما إرتكبو مف

 مما صدكرىا، لحيف محددة إجراءات تسير ضمف العقكبةأف  لكػكف ؛ كذلؾالقػانكف فػي أساسي عنصر
 أم العقكبة، أك الحكـ صدكر حيف لمقانكف المخالؼ لفعػؿا الفئة العمرية لمرتكبيف اختبلؼ إلى يؤدم
كاذا  ،المطبؽ العقكبات قانكفل كفقا بالغان  كاف إذايحاسب عمى جرمو المرتكب  متيـال أف أخرل بعبارة

 كاف إذا فيما الخبلؼ لكف، الطبيعي الكضع في األحداث لقانكف كفقا يحاسب كاف المتيـ حدثان فإنو
 المجـر أف فممعرفة بػالحكـ، النطػؽ عند بالغان  كأصبح إرتكابو كقت في العمر صغيران  مرتكب الجـر

 ال الجـر ارتكابو كقت اك ،المخالؼلمسمكؾ  ارتكابو كقت نحدد سنو أف يجب بالغان  أك( حدثان ) قاصران 
 كليس الجريمة، ارتكاب كقت الحدث سف تقدير يتـ أنو، أم 1الدعكلرفع  كقت أك الحكـ صدكر كقت
الجانح، كمف خبلؿ ما سبؽ فإننا سنتناكؿ كيفية تقدير سف الحدث كفقان لما  الحدث عمى الحكـ كقت

 .جاءت بو التشريعات المقارنةما  نص عميو المشرع الفمسطيني، كمف ثـ

 تعريؼ خبلؿ مف األحداث حماية بشأف بقانكف القرار في الحدث سف حدد المشرع الفمسطيني
 أك مجرمان، فعبلن  ارتكابو كقت كاممة ميبلدية سنة عشرة ثماني سنة يتجاكز لـ الذم الطفؿ بأنو: الحدث

                                                           
1
 .766ص.تب.للجمٌعالعلمدار،بٌروت،7ط،7ج.الجنائٌةالموسوعة:جنديالملك،عبد-
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 عدـ ثبت فإذا رسمية، بكثيقة الحدث سف كيحدد لبلنحراؼ، التعرض حاالت احدل في كجكده عند
 .1الحاؿ مقتضى حسب األحداث نيابة اك المحكمة تعينو خبير بكاسطة سنة يقدر كجكدىا

 لسنة 77 رقـ المصرم الطفؿ قانكف مف 7 فقرة 7 المادة في نصفقد  المصرم المشرع أما
 :يمي ما عمى 7111 لسنة 776 بالقانكف كالمعدؿ 7666

 أك كرقة أم اك القكمي بالرقـ الخاصة البطاقة اك الرسمية الميبلد شيادة بمكجب السف كتثبت"
 يصدر التي الجيات احدل بمعرفة سنو قدىر أصبلن  الرسمي المستند يكجد لـ فإذا". آخر رسمي مستند

 .الصحة كزير مع باالتفاؽ العدؿ كزير مف قرار بتحديدىا

 منو عمى ما يمي: 6فقد نص في المادة  7173لسنة  37كأما قانكف األحداث االردني رقـ 

 تزكيرىا.تعتبر قيكد األحكاؿ األردنية بينة عمى تاريخ ميبلد الحدث ما لـ يتـ - أ

لغايات تطبيؽ احكاـ ىذا القانكف يعتمد سف الحدث عند ارتكاب الفعؿ اك حاجتو - ب
 لمحماية اك الرعاية.

إذا ثبت أف الشخص المعني اك الذم يمثؿ في الدعكل غير مسجؿ في قيكد األحكاؿ - ت
المدنية كتـ االدعاء عمى انو ما يزاؿ حدثان أك انو أصغر مما يبدك كيأثر ذلؾ في 

لدعكل أك اإلجراء كعمى المحكمة أف تحيمو الى المجنة الطبية المكمفة كفؽ نتيجة ا
احكاـ نظاـ المجاف الطبية النافذ لتقدير سنو قبؿ مباشرة المحاكمة، في ىذه الحالة 

 2تعتبر المدة المتعمقة بتقدير السف مف مدة المحاكمة.

ككذلؾ نصكص  فمسطيف معنا عمى نصكص المكاد السابقة فيطٌ انو كبعدما إ ويرى الباحث
إلى محكمة تعكد الجانح لة تحديد سف الحدث أمسالتشريعات العربية لدكؿ الجكار، فإنو يتضح لنا أف 

ستناد إلى كثيقة رسمية كشيادة الميبلد أك قيكد األحكاؿ المدنية كال يستعاف بغيرىا، األحداث كذلؾ باإل
ثبات لسف الحدث مف خبلؿ إدـ كجكد نو في حالة عدـ كجكد ما يثبت ذلؾ أم عأكيؤيد الباحث 

ستعانة ؛ كذلؾ مف خبلؿ اإلالكثائؽ الرسمية أف تتجو المحكمة الى إجراء تحقيؽ لمتثبت مف سف الحدث
 .في كؿ دكلة بالخبراء كالمجاف الطبية المعتمدة

                                                           
1
 .7المادةرقم7176لسنة3القراربقانونرقم-
2
 م.7176سنة37منقانوناالحداثاالردنًرقم6انظرالمادةرقم-



 م
 

 :اشكالية الدراسة
السياسة الجنائية الفمسطينية في  طبيعةتمثمت إشكالية الدراسة بطرح سؤاؿ رئيسي كىك معرفة 

بشأف حماية  7176( لسنة 3رقـ ) قانكفب قرار مففي ضكء ما صدر  مكاجية جنكح األحداث،
 في فمسطيف؟ األحداث

 عددان مف التساؤالت الفرعية جاءت عمى النحك التالي: ىؿ أف كيتفرع عف السؤاؿ الرئيسي
القانكنية  كفيمة بتكفير الحماية ار بقانكفمف خبلؿ نصكص القر  الحماية التي صدرت في فمسطيف

ظاىرة األحداث  بمفيكـ الحدث؟ ماىية المقصكدبياف البلزمة لؤلحداث في فمسطيف؟  العممية
الجانح؟ ىؿ يكجد  كيفية تقدير سف الحدث؟ ماىية المسؤكلية الجزائية لؤلحداث الجانحيف؟ الجانحيف
جيزة ىؿ تقكـ األكبديؿ لمعقكبة السالبة لمحرية؟  العاـمي في فمسطيف لنظاـ العمؿ لمنفع عمتطبيؽ 

حداث في فمسطيف مف قضاء كنيابة عامة كشرطة بمراعاة المصمحة المختصة بمنظكمة عدالة األ
؟ ما أىمية تطبيؽ التدابير ىك المبلذ األخير االحتجازإلى  لجكؤىـالفضمى لؤلحداث كيككف 

الحككمية  ىؿ يكجد تعاكف مشترؾ ما بيف المؤسسات ؟الحتجازىـاإلصبلحية عمى األحداث كبدائؿ 
؟ ىؿ يكجد في فمسطيف الجانحيف األحداث التدابير اإلصبلحية المقررة بحؽ كغير الحككمية في تنفيذ

 االجتماعيةبيـ بعد اإلفراج عنيـ مف دكر الرعاية  باالىتماـأقساـ لمرعاية البلحقة لؤلحداث تعنى 
  ؟ي تجنبيـ العكد لمجنكحكتكفر ليـ الحياة الكريمة الت

 :الدراسة يةمنيج
راسة عمى ستعتمد ىذه الدك  منيج الكصفي التحميمي المقارف،ال استخداـ عمىالدراسة  ىذه تقكـ

ككذلؾ  قديمان كحديثان  المطبقة في فمسطيف األحداثتحميؿ نصكص قكانيف  نيج التحميمي مف خبلؿمال
كجو الشبو أكصكؿ الى كذلؾ لم 1نيج المقارفمال كأما ،األحداثالتشريعات محؿ المقارنة الخاصة ب

ىذا ىك ما يعنينا تكضيحو في ىذا المقاـ بما يخدـ  ألف ،الخاصة باألحداث كاالختبلؼ بيف التشريعات
 .كيحقؽ اليدؼ المطمكب منيا االدراسة كيدعـ فرضيتي

                                                           
1
 القوانٌنالرئٌسٌةللمقارنةهً)القانوناألردنًوالقانونالمصري(.-
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 :تقسيمات الدراسة
السياسة التقميدية كالحديثة في مكاجية  :نتناكؿ فيو فصميف، الفصؿ األكؿتناكلت ىذه الدراسة 

كالعقكبات التدابير اإلصبلحية السياسة الجنائية في : فيونتناكؿ الفصؿ الثاني أما ك  ،جنكح األحداث
 .المقررة لؤلحداث
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  :لفصل األولا
____________________________________________________ 

 :في مواجية جنوح األحداثوالحديثة السياسة التقميدية 
 ،الركائز التي تقكـ عمييا السياسة الجنائية في التشريعات الجنائية أحدتعتبر االىمية الجنائية 

مختمؼ جكانبيا الفمسفية لذا حظيت باىتماـ ممحكظ منذ امد بعيد، كقد تناكليا الباحثكف مف 
المسؤكلية الجنائية تطكرت عبر مراحؿ التاريخ المختمفة كعمكمان أف  لذلؾ ثبت .كاالجتماعية كالقانكنية

 71لطفؿ كحددت سف مساءلتو في تفاقية دكلية عرفت اإكؿ أـ 7616تعد اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة 
  .1سنة

التطكر )المبحث األكؿ( نتناكؿ فيو  ،مبحثيف بناءان عمى ما سبؽ سنتناكؿ ىذا الفصؿ في
مكاجية السياسة الحديثة في  في )المبحث الثاني(كؿ ، فيما سنتناالجنائية لؤلحداث سياسةالتاريخي لم

 األحداث. جنكح 

 

                                                           
1
وافقتوقد،جزئًأوكاملبشكلاالتفاقٌةعلىالمتحدةاألممفًاألعضاءالدولغالبٌةصادقت)م:7616اتفاقٌةحقوقالطفللسنة-

ٌّزدخلتوقد؛7616نوفمبر/ثانًتشرٌن71فًالدولًالقانونضمنمناالتفاقٌةإدراجعلىالمتحدةلؤلممالعامةالجمعٌة 7فًالتنفٌذح
قبل(مناالتفاقٌةوالتًعرفتالطفلبأنه:)كلإنسانلمٌتجاوزالثامنةعشرة،مالمٌبلغسنالرشد7نظرمادة)(،ا7661سبتمبر/أٌلول

 ذلكبموجبالقانونالمنطبقعلٌه(.
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 :ة الجنائية لألحداثسياسالتطور التاريخي لم :المبحث األول
 جكانبيا مف بعيد أمد منذ كبير باىتماـ حظيت الجانحيف لؤلحداث الجنائية سياسةال دراسة إف
 تحددت تاريخية مراحؿ عبر تطكران  عرفت الجنائية المسؤكلية أف كثبت كالقانكنية، كاالجتماعية الفمسفية
 فيي االختيار، كحرية االدراؾ أك التمييز ىما عنصريف عمى تقكـ بأنيا القكؿ فأمكف اسسيا، أثره عمى
 .عدميما اك بكجكدىما ككجكدان  عدمان  تدكر

كسنتناكؿ في ىذا المبحث التطكر التاريخي لمسياسة التقميدية في التجريـ )المطمب األكؿ(، 
 السياسة الجزائية لؤلحداث الجانحيف في العقاب )المطمب الثاني(.

 التطور التاريخي لمسياسة التقميدية في التجريم: :المطمب األول
كالشريعة اإلسبلمية  الجنائية لؤلحداث تطكرا تاريخيا عبر التشريعات القديمة السياسةعرفت 
فًالقانونالجنائٌةلؤلحداثسٌاسةالالفرع األكؿ(، كسنتناكؿ في )الفرع الثاني( تطكر) سنتناكليا في

 المقارن.

 :الجنائية في التشريعات القديمة وفي الشريعة اإلسالمية السياسة :الفرع األول

 :مسؤولية األحداث في التشريعات القديمة: أولً 
 الجانح ألم كانت المسؤكلية الجنائية في ظؿ التشريعات القديمة تثبت بمجرد ارتكاب الحدث

لما إرتكبو مف  كرد فعؿ عقكبات ى مف يرتكبو، كيكقع عمحاسب عميو القانكفي خاطيء مادم سمكؾ
 .1يالقصد الجنائ فرامدل تك كذلؾ دكف البحث في  سمكؾ،

، يفيساسأعمى مبدئيف في ذلؾ  ستندةم حدث الجانحلبمسؤكلية ا 2القديمة ئعكقد أقرت الشرا
تكب أحدىـ جريمة فيك مسؤكؿ يخطئ أك ير  ينما، فحالتي يعيش فييا أسرتوباعتباره أحد أفراد  كؿاأل

ىك بالذات.  كلية شخصية عف الفعؿ الذم إرتكبومسؤ  بدأ المسؤكلية الجماعية، كالثانيخذا بمعنيا آ
 . ككانت النظرة3كجسده كفي أحياف أخرل تككف العقكبة مالية الشخصية ككاف العقاب يناؿ مف حريتو

 األعماؿ التي يرتكبيامف  طئة؛ إذ كانت تعتبر الجريمة عمبلن بمفاىيـ دينية خا ةمرتبط إلى الجريمة

                                                           
1
 ومابعدها.733،المؤسسةالفنٌةللطباعةوالنشر،القاهرة،ص7117احمدسلطانعثمان،المسؤولٌةالجنائٌةلؤلطفالالمنحرفٌن،-
2
ٌاالحضاراتالقدٌمة:هًحالةالمجتمعاتاإلنسانٌةقبلثبلثةاآلالفسنةقبلالمٌبلد،وبالتحدٌدفًقاراتالعالمالقدٌمالتًتشملآس-

وإفرٌقٌا،وأوروبا،وهذهالحضاراتمتعددةالدٌاناتواللغاتوالعروقكالحضارةالبابلٌةوالفارسٌةواألشورٌةوالفرعونٌةوالٌونانٌة
 االغرٌقٌةوالفراعنةوحضاراتالهندوالجزٌرةالعربٌة،ومناألمثلةعلىقوانٌنها)قانونحمورابً(.و
3
 .2،ص7،المؤسسةالجامعٌةللدراساتوالنشروالتوزٌع،بٌروت،ط7613محمدعلًجعفر،األحداثالمنحرفون،-
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ىك خارج عف  لخارج عف القانكففا بارتكابو ىذا العمؿ يتحدل اإلرادة االليية، الشيطاف كأف الجاني
ألف العقاب أمر محتكـ فيك  مبررات لمعرفة أسباب الجريمة كخطرىا قانكف السماكم، دكف تكفر أمال

، كلقد أقامت التشريعات القديمة كقانكف حمكرابي فكرة كليس عقاب مف صنع البشر لييعقاب إ
ة بحتة، كلـ يكف يسمح بأم تساؤؿ حكؿ ، فكانت المسؤكليزائية عمى أساس الفعؿ المادمالمسؤكلية الج

لرد الفعؿ  ا كفيمةكحدى تكان ةالضار  باألفعاؿ القياـ األساس األدبي أك األخبلقي لممسؤكلية فمجرد
جنكنا كبيرا أـ مإنسانا عاقبل أـ العقابي سكاء أكاف المتسبب في ذلؾ إنسانا أك حيكانا أك جمادا أـ 

مع البيئة  تفؽكف المعنكم لمجريمة عمى نحك يالر  ككصمت إلىتطكرت ىذه المجتمعات ثـ  ، 1صغيرا
فعؿ الى ردع المجـر عف الرد  مفيكـ كتحكلت العقكبة مف ،االجتماعية التي كاف يعيش فييا االنساف

 .التي إرتكبيا الجريمة

ساس أفي ظؿ التشريعات القديمة بنيت عمى  حداثالمسؤكلية الجنائية لؤل إف خبلصة القكؿ
 أك سمككان  فعبلن  رتكاباإلنساف بإ يقـك أف فيكفي ،أم أسس أخرلالبحث في  أف يتـ المادم دكفالفعؿ 
مسؤكلية أف  أم ،إرادة مرتكبوالعقكبات المقررة دكف البحث في  يعتكقلالقانكف  عميو حاسبيماديان 
  .2لغيرهضرر ب خبلؿ ىذا السمكؾ تسبب مفكما  نتيجة الفعؿ كالسمكؾ الذم قاـ بوتحدد  الجاني

 في الشريعة السالمية: األحداث : مسؤوليةثانياً 
في الكقت الذم كانت فيو اكركبا في العصكر الكسطى كبداية العصر الحديث تعيش في ظبلـ 

 حددة بمفيـك عقائدم دينية مالجريم كانت النظرة الىف ،بالجمكد كالقسكة كاالضطياديتسـ  دامس
في األفعاؿ التي يرتكبيا كؿ  تمييزان كامبلن  ىاكبار بيف صغارىا ك تميز كانت الشريعة االسبلمية مشكه، 

كبالرغـ مف  ،مسؤكلية الصغارل قكاعد محددة تعتبر بحؽ أكؿ شريعة كضعت فيي ،منيـ عمى حدة
جنائية لمصغار مسؤكلية الالالقكاعد التي تقكـ عمييا  أحدثتعتبر إال أنيا عمييا  قركنان مف الزمفمضي 

كتعني المسؤكلية الجزائية في الشريعة أف يتحمؿ ، 3عصرنا الحاضر كالى يكمنا ىذا  في كاألحداث
 .4اإلنساف نتائج األفعاؿ المحرمة التي يأتييا مختاران كىك مدرؾ لمعانييا كنتائجيا

                                                           
1
 .712ص،7طبٌروت،والتوزٌع،والنشرللدراساتالجامعٌةالمؤسسة،7613المنحرفون،األحداثجعفر،علًمحمد-

2
 .733،المؤسسةالفنٌةللطباعةوالنشر،القاهرة،ص7117احمدسلطانعثمان،المسؤولٌةالجنائٌةلؤلطفالالمنحرفٌن،-

3
 .1،مؤسسةالرسالة،بٌروت،ص7،7111،ج73عبدالقادرعودة،التشرٌعالجنائًاالسبلمً،ط-

4
 .367عودة،المرجعالسابقصعبدالقادر-
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كقد اعتبر اإلسبلـ أف الطفؿ ثركة ال بد مف المحافظة عمييا؛ غذ يقكؿ اهلل عز كجؿ "الماؿ 
لمفئة العمرية تبعان  في المسؤكليةتدرج المبدأ  الشريعة اإلسبلمية قرتأقد ك  ،1ياة الدنيا"كالبنكف زينة الح

قكاعد لـ تصؿ الييا  مصغارلالجنائية  مسؤكليةمكما كضعت ل لصغار كالبالغيف،كميزت بيف ا لئلنساف
، كتعتبر القكاعد كاألحكاـ التي قررتيا الشريعة 2فترة طكيمة مف الزمفالتشريعات الحديثة اال بعد 

 .3سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة اإلسبلمية مصدران ليذه التشريعات الكضعية 

كنجد الشريعة اإلسبلمية قد ميزت بيف مرحمتيف: المرحمة األكلى: كىي الصبي غير المميز، 
كالنفع فيككف في ىذه الحالة مميزان كيتـ معرفة كالمرحمة الثانية: إذا أصبح يستطيع التمييز بيف الضرر 

ذلؾ مف خبلؿ مقدرة قكة العقؿ عمى اإلدراؾ، ىذا كقد تحدث الفقياء في تعريؼ الصبي المميز: ىك 
أف يعرؼ مقتضيات العقكد باإلجماؿ كأف البيع يقتضي خركج المبيع في ممؾ المشترم مقابؿ ماؿ 

 .4يدفعو

 :القانون المقارنئية لألحداث في الجناالسياسة تطور الثاني: الفرع 
لبداية العصكر الكسطى، إال أفى الرأم الغالب  ككاضح لـ يتفؽ المؤرخكف عمى تاريخ محدد

كتعتبر  الديانة المسيحية كاعتبارىا ديف الدكلة في اإلمبراطكرية الركمانية انتشاريرجعيا إلى بداية 
ىذه المرحمة عمى األغمب إلى قياـ النيضة األكركبية في أبرزىا سقكط اإلمبراطكرية الركمانية، كتمتد 

(، ثـ التشريع الركماني )أكالن  حداث فيالقرنيف الخامس عشر كالسادس عشر. كىنا سنتناكؿ مسؤكلية األ
 بعض دكؿ الجكارفمسطيف ك (، كأخيرا نتناكؿ تطكر تشريعات األحداث في )ثانيان  التشريع الفرنسي

 (.ان )ثالث

 :في التشريع الروماني األحداثمسؤولية : أولً 
في  الجرائـ كمثاؿ ذلؾ كضع بعض كلية في التشريع الركماني مسؤكلية جماعية؛كانت المسؤ 
، بأف يعاقب األبناء ككالدىـ  تتطمب العدالة الخيانة العظمى، فكانت مكضع أك مكانة مرتكب الجـر

مف الميراث كيعيشكف  سيحرمكف ـعف حياتيـ كلكن فقط الحؽ في إصدار العفك رلئلمبراطك  ككاف
 سف . كفي مرحمة الحقة، عرفت الركمانية مبدأ عدـ مسؤكلية الطفؿ الذم لـ يبمغفي مجتمعيـ منبكذيف

                                                           
1
 (.32سورةالكهف،اآلٌةرقم)-
2
 .12،دارالمطبوعاتالجامعٌة،ص7116فتوحعبدهللاالشاذلً:المسؤولٌةالجنائٌة،-

3
 .11دة،ص،مكتبةالقبلعللنشروالتوزٌع،اإلماراتالعربٌةالمتح7112محمدالصاحً،محاكمةاألحداثالجانحٌن"دراسةمقارنة"،-
4
 .336،دارالفكرالعربً،القاهرة،ص7661محمدأبوزهرة،الجرٌمةوالعقوبةفًالفقهاإلسبلمً،-
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تبيف  إذا، أما بالغير إلحاؽ الضرر نية يتكافر لديوأنو قبؿ ىذا السف ال  عمى إعتبارالسابعة مف عمره، 
 .1يكف سنو يزيد عمى سبع سنكاتكلك لـ  در بحقو العقابيصفكاف  النية لديوتكافر 

 في التشريع الفرنسي: األحداثمسؤولية : ثانياً 
 ،بيف مراحؿ ثبلث حداثاخذ القانكف الفرنسي القديـ عف القانكف الركماني كفرؽ بالنسبة لؤل

قدرتيـ عمى فيـ لمسؤكلية لعدـ مف ا دكف سف السابعة كىؤالء يعفكف األحداث :كىي المرحمة األكلى
كىؤالء يعفكف مف العقاب، اما  ،عدـ البمكغأك مرحمة المراىقة فيي  :اما المرحمة الثانية، ىية الجريمةما

مف ىـ دكف سف الخامسة  :ما المرحمة الثالثةأ، ك ؼخرب سف البمكغ فتطبؽ عميو عقكبات أمف قا
 .جاكز ىذا السفمف التي تطبؽ عمى مف  أخؼكىؤالء تطبؽ عمييـ عقكبات  ،كالعشريف

، كحدد سف الرشد الجزائي ببمكغ الفرد 7167/ تشريف اكؿ / 6كفي مرحمة الحقة صدر تشريع 
فإنو ال  ،السف كلـ يتكافر لديو التمييز افإذا ارتكب الحدث جريمة قبؿ بمكغو ىذ ،سف السادسة عشرة

لمدة صبلح لمتيذيب كاإلكضعو في بيت أك لديو تأمر بتسميـ الحدث لكاأف  كلكف يجكز لممحكمة ،يداف
فإنو يداف كتطبؽ عميو العقكبات ، الحدث ارتكب جريمة كىك مميزأف  ذا تبيفإما أ ،يحددىا القاضي

كؿ أ، 7167كقد اعتبر قانكف  ،األحداثعداـ عمى يجيز ىذا التشريع تطبيؽ عقكبة اإلكلـ  ،العادية
 .2األحداثتشريع رسـ سياسة خاصة في مجاؿ معاممة 

 :(مصر_ الردن)دول الجوار: فمسطين وفي  في األحداثتطور تشريعات : ثالثاً 
 

 :فمسطين-أولً 

لعدـ تطبيؽ قانكف مكحد في  كذلؾ معقدان، قانكنيان  نظامان  فمسطيف في القانكني النظاـ يعتبر
 ،فمسطيف ككذلؾ لعدـ تناسبيا مع المجتمع الفمسطيني في بعض االحياف كلقدميا في أحيانان أخرل

 في كأما الغربية، الضفة اراضي في 7661 لسنة األردني العقكبات قانكف طبؽ المثاؿ سبيؿ فعمى
 النظاـ اختبلؼ الى ىذا ادل كقد العدلية، االحكاـ كمجمة البريطاني االنتداب قانكف فيطبؽ غزة قطاع

 .مكحد قانكني نيج كجكد عمى سمبي بشكؿ اثر مما ،المنطقتيف في القانكني

 :غزة قطاع الغربية الضفة من كل في لألحداث القانوني اإلطار
                                                           

1
 .27،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،ص7111محمدطلعتعٌسى،عبدالعزٌزفتحالباب،الرعاٌةاالجتماعٌةلؤلحداثالمنحرفٌن،-

2
-Le problem de l'enfance dellinquante: publie sous la direction de H. Donnedieu De Vabres of Marc 

Ancelk, universite de Paris _1946.p.p.86-87.. 
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 النظاـ تكحيد سبيؿ في الفمسطيف المشرع بذليا التي كالجيكد المحاكالت مف الرغـ عمى
، مركران 7113( لسنة 1) رقـ تداءن بقانكف الطفؿ الفمسطيني ، ابفمسطيف في باألحداث الخاص القانكني

،  كىذا 7176( لسنة 3، كصكالن إلى القرار بقانكف رقـ )7177( لسنة 76بتعديمو بالقرار بقانكف رقـ )
 ما سكؼ نتناكلو عمى النحك التالي: 

 :1004 لسنة( 3) رقم الفمسطيني الطفل قانون_ 

 إذ فمسطيف في األحداث حماية نحك كبيرة خطكة بصدكره شكؿ الفمسطيني الطفؿ قانكف إف 
 كقد الطفؿ، لحقكؽ الدكلية االتفاقيات عمييا نصت التي العالمية المبادئ عمى التشريعية نصكصو تقكـ

 ككذلؾ االسرية، كالحقكؽ االساسية الحقكؽ كمنيا الحقكؽ مف مجمكعة عمى القانكف نصكص تضمنت
 أك االىماؿ أك الجنسية أك المعنكية أك البدنية االساءة اشكاؿ مف البلزمة الحماية تكفير في الحؽ

 .االستغبلؿ اشكاؿ مف ذلؾ غير أك التشرد أك التقصير

 التسكؿ في االطفاؿ استغبلؿ منع أنو نصكص مف القانكف تضمنو ما خبلؿ مف لنا كيتضح
 كلمحد أسباب، بدكف التعميـ عف انقطاعيـ أك جنسيان  استغبلليـ كمنع  لئلىماؿ، تعريضيـ منع ككذلؾ
 إنشاء خبلؿ مف كذلؾ الرسمي المستكل عمى األطفاؿ كرعاية لحماية آليات المشرع كضع ذلؾ مف
 كيتمتع الطفكلة، حماية مرشدم مف عددان  تضـ كالتي االجتماعية، الشؤكف كزارة في الطفؿ حماية دائرة

 الكقائي التدخؿ ميمة الييـ كيعيد اعماليـ مجاؿ في القضائي الضبط مأمكرم بصفة المرشديف
 .البدنية أك النفسية أك الصحية الطفؿ سبلمة تيدد التي الحاالت جميع في كالعبلجي

 الطفل قانون تعديل بشأن 1021 لسنة 25 رقم بقانون قرار صدر 1021 عام وفي -
 :فيو جاء والذي 1004 لسنة( 3) رقم الفمسطيني

 16 لممادة كفقان  سنكات 6 مف الجزائية المسائمة سف 7177 لسنة 76 رقـ بقانكف القرار رفع.7
 .المعدؿ بقانكف القرار مف 73 لممادة كفقان  سنة 77 الى الفمسطيني الطفؿ قانكف مف

 ضبط مأمكرم باعتبارىـ الطفكلة حماية لمرشدم أكسع صبلحيات بقانكف القرار منح.7
 .متخصصيف قضائي

 حيف الى األحداث بقضايا كالبداية الصمح لمحاكـ المؤقت االنتقالي االختصاص إلى أشار.3
 .المعدؿ بقانكف القرار مف 72 المادة في عمييا النص كجاء باألحداث متخصص قضاء إنشاء
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 المادة في نص كالذم ،األحداث حماية بشأن( 4) رقم بقانون قرار صدر 1022 عام وفي_ 
 في بو المعمكؿ كتعديبلتو 7631 لسنة( 7) رقـ األحداث المجرميف قانكف إلغاء) عمى منو( 62)

 المعمكؿ كتعديبلتو 7623 لسنة( 76) رقـ األحداث اصبلح قانكف الغاء ككذلؾ الجنكبية المحافظات
 (.الشمالية المحافظات في بو

 _مصر:ثانياً 

كاستمرت ىذه  ،طالتيا الفتكحات االسبلميةأف  سبلمية منذفي مصر أحكاـ الشريعة اإل طبقت
قانكف العقكبات لسنة  ، ثـ حؿ مكانو7113االحكاـ بالتطبيؽ حتى صدكر قانكف العقكبات في سنة 

، كالذم تضمف كالقانكنيف السابقيف 7631لسنة  21، كبعد ذلؾ صدر قانكف العقكبات رقـ 7613
 ،7613لسنة  37رقـ  األحداثقانكف  لغيت بصدكركأ 13-63المكاد  في األحداثاحكامان خاصة ب

الخامسة عشرة في المادة  سف مرحمة تبدأ بالميبلد كتنتيي ببمكغ :الى مرحمتيف ف الحدثفرؽ سالذم 
 .السابعة مف القانكف المذككر

كيكقع عمى  ،ببمكغ الثامنة عشرة بتجاكز سف الخامسة عشرة كتنتيي الثانية: تبدأالمرحمة 
دالن مف تدابير ب الجانحيف األحداثفرض عمى يي أف  كيجكز ،مخففةالحدث في ىذه المرحمة عقكبة 

 .ذلؾ طبقان لما ىك منصكص عميو في المادة الخامسة ئمةر القاضي مبلقدٌ  إذاالعقكبة 

، كذلؾ بعد تصديؽ مصر عمى اتفاقية حقكؽ 7666لسنة  7كاخيران صدر قانكف الطفؿ رقـ 
استحدث فيو المشرع بعض  ىذا القانكفأف  ، كيتبيفالطفؿ التي اعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة

فنرل انو استبدؿ لفظ حدث بطفؿ  ،لكنو لـ يخرج كثيران عنوفي السابؽ ك  ةكجكدمالمكاد التي لـ تكف 
الحدث لـ يصؿ الى أف  كما انو نص عمى امتناع المسؤكلية الجزائية طالما ،الكارد في القانكف السابؽ
 . 1سف السابعة مف عمره

 :الردن 

استمر المشرع االردني في تطبيؽ قانكف الجزاء العثماني حتى صدكر قانكف العقكبات رقـ  
صبلح إقانكف  الحقان  ثـ صدر ،7661لسنة  76الذم حؿ محمو قانكف العقكبات رقـ  7627لسنة  12

                                                           
1
 .72،دارالعدالةللنشروالتوزٌع،القاهرة،ص7،7112المهدي،احمد،المعاملةالجنائٌةلجرائماالحداث،ط-



1 
 

 7173، كفي عاـ 7661لسنة  73رقـ  األحداثقانكف  لحؽ بوثـ  ،7623لسنة  76رقـ  األحداث
 :المشرع االردني الحدث الى فئتيف كبمكجب ىذا القانكف قسـ، (37رقـ ) األحداثصدر قانكف 

 .سف الخامسة عشرة كلـ يتـ ة مف عمرهالثانية عشر  سف تـالمراىؽ: كىك مف أ- أ

 .ة مف عمره كلـ يتـ سف الثامنة عشرةالخامسة عشر  سف تـأ مفكىك الفتى: - ب

مرية في االردني العقكبة عمى المراىؽ كالفتى بحسب الفئة العكبمكجب ىذا القانكف فقد اقر المشرع 
 :( من قانون األحداث األردني11ادة )إذ نصت الم(، 76-72المادتيف )

 األحداثعقكبة االعداـ فيحكـ عميو بكضعو في دار تأىيؿ  الفتى جناية تستكجب ؼاذا اقتر - أ
  .سنة 77سنكات كال تزيد عف  1مدة ال تقؿ عف 

الفتى جناية تستكجب عقكبة االشغاؿ الشاقة المؤبدة فيحكـ عميو بكضعو في دار  ؼاذا اقتر - ب
 سنكات كال تزيد عمى عشر سنكات 2مدة ال تقؿ عف  األحداثتأىيؿ 

عميو  فيحكـ االعتقاؿأك  ةالفتى جناية تستكجب عقكبة االشغاؿ الشاقة المؤقت ؼاقتر  إذا- ت
 .سنكات 2سنكات كال تزيد عمى  3مدة ال تقؿ عف  األحداثبكضعو في دار تأىيؿ 

مدة ال تتجاكز ثمث  األحداثكضع في دار تأىيؿ يالفتى جنحة تستكجب الحبس  ؼاذا اقتر - ث
  .مدة العقكبة المنصكص عمييا قانكف العقكبات

ة)د( فقر تستبدؿ أم عقكبة منصكص عمييا في الأف  ،لممحكمة اذا تكافرت اسباب مخففة تقديرية- ج
 .( مف ىذا القانكف73دابير المنصكص عمييا في المادة )مف ىذه المادة أم مف الت

  .تكجو لو لكمان أف  ة عمى المحكمةففتى مخاللا ؼاذا اقتر - ح

 ( من نفس القانون عمى12بينما نصت المادة ) عمى النحو  العقوبات المقررة لممراىق
  : التالي

اقترؼ المراىؽ جناية تستكجب عقكبة االعداـ، فيحكـ عميو بكضعو في دار تأىيؿ  إذا- أ
 سنكات كال تزيد عمى عشر سنكات. 6 مدة ال تقؿ عف األحداث

اقترؼ المراىؽ جناية تستكجب االشغاؿ الشاقة المؤبدة فيحكـ عميو بكضعو في دار تأىيؿ  إذا- ب
 سنكات. 1سنكات كال تزيد عمى  3عف مدة ال تقؿ  األحداث
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االعتقاؿ فيحكـ عميو بكضعو أك اقترؼ المراىؽ جناية تستكجب االشغاؿ الشاقة المؤقتة  إذا- ت
كجدت أف  سنكات كلممحكمة 3مدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عف  األحداثفي دار تأىيؿ 

( 73مف التدابير المنصكص عمييا في المادة ) أيان العقكبة بتستبدؿ أف  ة تقديريةخففاسباب م
  .مف ىذا القانكف

تفصؿ في الدعكل بأم مف التدابير المنصكص أف  اقترؼ المراىؽ جنحة فعمى المحكمة إذا- ث
 ( مف ىذا القانكف.73في المادة ) عمييا

 .لو لكمان  وتكجأف  اقترؼ المراىؽ مخالفة فعمى المحكمة إذا- ج
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 :في العقاب الجانحين لألحداث الجزائيةالسياسة  :الثانيالمطمب 
صبلحيـ إف في يكم ،الجانحيف حداثلؤل لممعاممة الجزائية األسمى كاألساسييدؼ ف الإ

لذلؾ فإف القكاعد التي تحكـ مسؤكلية  ،صحاء لممجتمععادتيـ أا  ك  كاستئصاؿ الشر مف داخميـ كرعايتيـ
فالحدث  ،ائيةالتي تحدد مسؤكلية البالغيف الجن الجانحيف ىي قكاعد خاصة كتختمؼ عف تمؾ األحداث

ردع كسائؿ العنؼ كالتعذيب كالقسكة ال تفيد شيئان في صبحت أكقد  ،مجرمان  ومن أكثرالجانح ضحية 
يكاجو األحداث المنحرفيف أف  كلتفادم ذلؾ يجب. 1بؿ انيا تزيد مف حدتيا ،األحداثنحراؼ إمعالجة ك 

ير تيدؼ الى تكف صبلحيةإ جتماعيةإبمعاممة خاصة عمى ضكء سياسة يحيطيـ  بتشريع خاص بيـ
صبلحية إعف طريؽ تقرير تدابير كذلؾ  ؛كالحماية البلزمة كالتي تمكنيـ مف مكاجية جنكحيـ الرعاية

 ،ترتكز عمى حالة الحدث كشخصيتوأف  يجب ة المكقعةالجزائي فالعقكبة ،تبلئـ كؿ حدث عمى حده
كالغرض مف ذلؾ ىك اصبلح الحدث الجانح كليس  ،رتكبياإالتي  جريمةبصرؼ النظر عف جسامة ال

الجزائية  مسؤكليةسف الالجزائية لؤلحداث فإننا سنتناكؿ  السياسة. كلمبحث أكثر في 2إنزاؿ العقكبو بحقو
  (.الثانيفي )الفرع  كنشكء قضاء خاص باألحداث في )الفرع األكؿ( ؤلحداثل

 :ثاحدلأل الجزائية مسؤوليةال سن :الفرع األول
 كاقعة باعتبارىا ليا العامة النظرية كيشمؿ مكضكعي،كىك الجانب ال األكؿ جانباف لمجريمة

 اكتماؿ كعند تحمميا، كأىمية الجنائية المسؤكلية يتناكؿكالذم  شخصي،ال ىك الجانب كالثاني قانكنيػة،
ثبات اإلجرامية الكاقعة كتماؿإ المفترض مػف إجرامػي فعؿ أم  فالفاعؿ ،بحؽ مرتكبيا أركانيا جميع كا 

 .3المشركع غير فعمو عمػى المترتبػة القانكنية النتائج بتحمؿ كممـز التي إرتكبيا الجريمة الكتماؿ عنصػران 
 ألنو يزيكالتم اإلدراؾ تكفر يجػب االختيػار حرية كلتكفر االختيار حرية ىك الجنائية المسؤكلية أساسك 

 غير الفرد كجد فإف لؤلفعاؿ، كالتمييز اإلدراؾ تكفر دكف مف االختيار حرية تكفر الممكف غير مف
 ىي أـ القانكنية القكاعد ضمف ىي منو تصدر التي األعماؿ أف يدرؾ أف الصعب مف ألفعالو مميز
 التي العكامؿ بسبب كمو كذلؾ األعماؿ، تمػؾ بػيف المفاضػمة عمى القدرة حتى كال القكاعد لتمؾ مخالفة
 الشرطيف أحد يتكفر لـ إذا تنتفي الجنائية المسؤكلية بأف القكؿ يمكف لذلؾ.كالتمييز اإلدراؾ في تؤثر
 غير الفرد تجعؿ التي األسباب عمى فيطمؽ االختيار، عمى القدرة عدـ كبالتالي التمييزأك  اإلدراؾ إما

                                                           
1
 ومابعدها36،دمشقص7622محمدالفاضل/اصبلحاالحداثالجانحٌن،مجلةالقانون،العددالخامس،اٌار-

2
،بٌروت7محمدعلًجعفر،حماٌةاالحداثالمخالفٌنوالمعرضٌنلخطراالنحراف،المؤسسةالجامعٌةللدراساتوالنشروالتوزٌع،ط-

 .731،ص7113
3
 .771ص،7662،بنغازي،منشوراتجامعةقارٌونس،3ط،شرحاألحكامالعامةلقانونالعقوباتاللٌبً،النبراوي،محمدسامً-
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 عػدـ في يتمثؿ تكفرت إذا األسباب ىذه أثر ألف( الجنائية المسؤكلية مكانع) - االختيار عمى قادر
 التػي األفعػاؿ عف جنائيان  مساءلتو عدـ ثـ كمف الجريمة ماديات عنو صدرت مف بإرادة القانكف اعتداد
 القانكف يعتبره السابعة سف دكف فالصغير القانكف في التمييز سف السابعة ىك سف، كيعتبر ارتكبيا

فالمشرع ، كما انو غير مسؤكؿ مف الناحية الجنائية، 1غير أىؿ لمباشرة حقكقو المدنيةك عديـ التمييز 
الن عف األفعاؿ التي تصدر منو بسف السابعة كأعتبر ك غير مسؤ  اعتبارهالمصرم حدد سف الصغير عمى 

 ال بأف رأل المشرع فإف مسؤكليتو امتناع كعمى الرغـ مف . 2ما دكف ىذا السف غير مسؤكؿ عف أفعالو
 كىذا الشأف، بيذا صريح نص كجكد عدـ رغـ بحقو الحماية تدابير تطبيؽ فقرر رعاية دكف يترؾ

 تتكافر أف عمى نصت التي المصرم األحداث قانكف مف الثالثة المادة خبلؿ مف نبلحظو الكضع
 في محددة حاالت في لبلنحراؼ تعرض إذا السابعة عف سنة تقؿ الذم لمحدث االجتماعية الخطكرة
 فقد الفمسطيني المشرع أما،جنحةأك  جنائية تعد كاقعة ومن صدرت إذاأك  القانكف مف السابعة المادة
فرض ك  عمى حاالت التعرض لخطر اإلنحراؼ 7113 لسنة( 1)رقـ الفمسطيني الطفؿ قانكف في نص

كأعتبر أف الطفؿ الذم يقؿ عمره عف  لمثؿ ىذا النكع مف الخطر،حماية عمى الطفؿ المعرض تدابير 
 31سنو في حاؿ إذا إرتكب جناية أك جنحة معرضان لخطر اإلنحراؼ، كنص عمى ذلؾ في المادة  77

 بيئة في اشتغؿ أك عاش أك كجد_ يعتبر معرضان لخطر اإلنحراؼ إذا _ 7:جاء فيياكالتي مف القانكف 
 مف نحكىا أك المخدرات أك القمار أك الخمؽ فساد أك الفسؽ أك الدعارة أك التسكؿ بأعماؿ تتصؿ

 عمى يقكـ مف أك أبكيو سمطة عف خارجان  كاف_ بيا يقكمكف مف بخدمة أك المشركعة غير األعماؿ
 أك لئلقامة معدة غير بأماكف النكـ ألؼ _المعيد أك المدرسة أك البيت مف ىركبو تكرر_رعايتو
 ارتكب  _الفاسديف أك المتشرديف خالط أك إجتماعيان  أك أخبلقيان  المشبكىة األماكف عمى تردد_ المبيت
 عمى_ 7 ،إرتكابو كقت عمره مف عشرة الثانية يتـ لـ أنو لكال جزائيان  عميو سيبلحؽ كاف مجرمان  فعبلن 
 أك األخبلقية سبلمتو تعرض بيئة في الطفؿ كجد إذا المناسبة اإلصبلح أك الرعاية تدابير اتخاذ الدكلة
 الأنو  عمى .4المقارنة ربيةعتتفؽ معظـ التشريعات الك  .3اإلنحراؼ لخطر التربية أك البدنية أك النفسية
  .عمره مف عشرة الثانية يتـ لـ مف جزائيان  يبلحؽ

                                                           
1
 .731ص،7662قارٌونس،جامعةمنشوراتبنغازي،،3طاللٌبً،العقوباتلقانونالعامةاألحكامشرحسامً،محمدالنبراوي،-

2
،المجموعةالمتحدةللطباعة7666لسنة77والقانونرقم7613لسنة37صدقًعادل،جرائموتشرداألحداثفًظلقانونرقم-

 .331،ص7661والمكتبةالقانونٌة،القاهرة
3
 .31المادةرقم7177(لسنة76والمعدلبالقراربقانونرقم)7113(لسنة1انظرقانونالطفلالفلسطٌنًرقم)-
4
مماالرغمعلىفقرةبوالتًنصتعلى:3،نصالمادة7173لسنة37ومنهذهالتشرٌعاتالمشرعاألردنًفًقانوناالحداثرقم-

 .عمرهمنعشرةالثانٌةٌتملممنجزائٌا ٌبلحقالآخرتشرٌعأيفًورد
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ف اختمفت في  مكضكع الدراسة التشريعات فإذا كانت كضعت سنان أدنى تنعدـ فيو المسؤكلية كا 
فإنيا كذلؾ كضعت سنا يككف فيو الحدث مسؤكال مسؤكلية ناقصة كذلؾ لنقصاف  1تحديد ىذا السف

دراكويتم  .2يزه كا 

( 76بقانكف رقـ ) مف القرار 73نصت المادة كأكد عمى ذلؾ ما جاء بو المشرع الفمسطيني ف
( مف 61كالمعدلة لممادة ) 7113( لسنة 1بشأف تعديؿ قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ ) 7177لسنة 
م لـ يتـ الثانية عشرة ال يجكز المساءلة الجزائية لمطفؿ الذ)االصؿ لتصبح عمى النحك التالي:  نكفالقا
بشأف حماية  7176( لسنة 3رقـ ) نصكص القرار بقانكف كىذا ما اكدت بخصكصو (.عمرهمف 

عمره ( ال يسأؿ جزائيان مف لـ يتـ الثانية عشر مف 7كالذم نص في المادة الخامسة فقرة ) ،األحداث
 فإذا إرتكب ،3.في احدل حاالت التعرض لخطر االنحراؼ هعند كجكدأك رتكابو فعبل مجرمان إكقت 

كيحكـ بإعفائو   مة الجنائيةائىؿ لممسأفإنو يعتبر غير  ،سنة 77اقؿ مف  ككاف عمره الطفؿ جريمة
 :األكؿ :مريفأاال بتكافر  ال تقكـ ؤكلية الجنائيةالمسف .4تماشيان مع االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالطفؿ

غير  ،5الثاني يتعمؽ بإسناد الجريمة لشخص معيف كأما ىمية الشخص لتحمؿ الجزاء الجنائي، أكىك 
 ،تمييزالكلذلؾ ينعدـ لديو  ،عمييا ي تترتبتال تي يقكـ بيا كتكقع االثارفعاؿ اليـ طبيعة األفقادر عمى 

كنظران ألف أسباب انعداـ المسؤكلية كصغر السف تتعمؽ بالجانب المعنكم  ،لك تكافرت لو حرية االختيار
فإف اثرىا شخصي كال يتعدل الى غيره مف  ،لمجريمة أم لشخص مرتكب الفعؿ ال بالفعؿ ذاتو

 . شركاءأك ي ارتكاب الفعؿ كفاعميف فاالشخاص الذيف تدخمكا 

 :األحداثقضاء خاص ب الفرع الثاني: نشوء

 7612في الدكؿ العربية انشئت في مصر سنة  حداثاكؿ محكمة لؤلأف  الىتقتضي االشارة 
ىذه الفكرة لـ تتبمكر أف  اال ،مستقمة عف المحاكـ العادية أحداثكمف ثـ انطمقت فكرة انشاء محاكـ 

ما كجزء مف التشريعات الجزائية األحداثعمميان اال مع تشريعات  ، 6التي جاءت اما بصكرة مستقمة كا 

                                                           
1
-Francois Renuci, le droit pénal des mineurs entre son passé et son avenir, revue sciences criminelles 

2000, p 79 et ss. 
2
-R. saleilles, l’individualisme de la peine, étude de criminalité sociale, 3éme éd. Paris, Falcon 7671.p 766. 

3
 (.7(فقرة)2بشأنحماٌةاالحداثفًفلسطٌنمادة)7176(لسنة3انظرالقراربقانونرقم)-

4
.7616نوفمبرلسنة76(مناتفاقٌةحقوقالطفلل7انظرالمادة)-

5
 .771ص7626توفٌقالشاوي،المسؤولٌةالجنائٌةفًالتشرٌعاتالعربٌة،القاهرة،معهدالبحوثوالدراساتالعربٌةالعامةسنة-

6
بٌروت،نوفل،مؤسسة،7طالمنحرف،الحدث+7613بٌروت،اللبنانً،القانونفًللجرٌمةالعامةالنظرٌةالعوجً،مصطفى-36د.-

.31،صم7616
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كمف ثـ نتناكؿ نشكء  فمسطيففي  األحداثقضاء خاص ب نشكءكؼ نسمط الضكء عمى سكمف ىنا 
 .مصر كأخيرا سنتناكؿ نشكء قضاء األحداث في األردفقضاء خاص باألحداث في 

 في فمسطين: .2
التشريعات التي طبقت في الضفة الغربية كقطاع غزة، كانت حصيمة لتمؾ  أكضحنا سابقا أف

بدءان بالحكـ العثماني، كمف ثـ  كذلؾ، مراحؿ مختمفة عمى المنطقةرضت في التشريعات التي ف
ياءان بما جاءت بو نصكص المشرع اإلسرائيمي، كانت االحتبلؿ، كصكالن إلى لبريطانيا االنتداب

رثا قانكنيان إاألنظمة،  ه، حيث ترؾ كؿ نظاـ حكـ مف ىذالفمسطيني في ظؿ كجكد السمطة الفمسطينية
 .ظمو ساريان في فمسطيفبو، ال يزاؿ مع خاصذا طابع 

، يحكماف منطقتيف يفمنفصم قانكنيفقد أصبح في فمسطيف نظاميف ف لما ذكرنا سابقا كنتيجتةن 
 األحداثيخضع أف  إلى أدلجغرافيتيف منفصمتيف ىما، الضفة الغربية كقطاع غزة، كىذا األمر 

بما تحتكيو مف اختبلفات مثؿ االختبلؼ في منظكمة قكانيف تختمؼ ما بيف الضفة الغربية كقطاع غزة ل
جراءات محاكمتيـ ككذلؾ الظركؼ السابقة كالبلحقة  الجانحيف األحداثعمى  تفرضالعقكبات التي  كا 

اية محتكفير المستكل  إمكانية تعزيز عمى بشكؿ كبير أثردكره بكغيرىا، كىذا  عمى الدعكل الجزائية
 نحيف في فمسطيف. جاال األحداثحقكؽ البلزمة ل

الفمسطينيكف أماـ القانكف أف  عمى منو نصت 9نجد أف المادة ، كبالنظر إلى القانكف األساسي
سبب كاف، كلكننا آلحظنا أف المرحمة التي سبقت صدكر القرار  ألمكالقضاء سكاء ال تمييز بينيـ 

ختبلؼ إفي فمسطيف مف حيث  األحداثىناؾ تمييزان كاضحان بيف  كاف 2016لسنة  4بقانكف رقـ 
( 2(كالقانكف رقـ  ،الغربية في الضفة طبؽـ 1954سنو  (16القكانيف المطبقة عمييـ، فالقانكف رقـ)

عمى الكثير مف االختبلفات فيما  كىذه القكانيف تحتكم بداخمياطبؽ في قطاع غزة، ـ ي1937سنو 
 دث في قطاع غزة.الحبيف الحدث في الضفة الغربية ك بينيما، مما يخمؽ تمييزان 

في كؿ مف الضفة الغربية كقطاع  مطبقةال التشريعاتأف  نجد السابقةكبالنظر إلى القكانيف 
المحكمة التي أف  إلى محاكـ القضاء الجزائي العادم إال األحداثاختصاص محاكمة  قد أككمت غزة
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المتبعة  عف تمؾ حاكمتيـ أصكال خاصة مختمفةفي مبع تتك  أحداثقضاياىـ بصفتيا محكمة في تنظر 
  .1ة لمبالغيفلنسببا

ـ المحكمة 1954سنو  األحداث إصبلح( مف قانكف 2إضافة إلى ذلؾ عرفت المادة رقـ )
إضافة إلى ذلؾ نص عمى إجراءات كأصكؿ  األحداث بمحاكمةبأنيا ذات االختصاص أم مختصة 

  ماـ المحاكـ العادية.أخاصة لمحاكمتيـ تختمؼ عف اإلجراءات المتبعة 

تعتبر )ـ عمى أنو 1937المجرميف سنو  قانكف( مف 3نصت المادة )قد ما في قطاع غزة فأ
إال إذا  أحداثالفتياف أنيا محكمة أك  األحداثأك المسندة عمى األكالد  في التيـكؿ محكمة لدل نظرىا 

 .2فتاه(أك حدثا أك يكف شريكو كلدا الشخص الجارية محاكمتو فييا باالشتراؾ مع شخص أخر كلـ  كاف

أنيا لـ  حيث ،األحداثخاصة بمحاكمة  أصكؿأعبله عمى  المذككرةىذا كقد نصت المادة 
في نفس القاعة الخاصة بجمسات محاكمة البالغيف، كجعمت  تسمح بمحاكمة األحداث الجانحيف

، كاشترطت اتخاذ البالغيفتمؾ الخاصة بالمحاكمات المتعمقة ب اكمتيـ في أياـ كأكقات تختمؼ عفمح
أك المتيميف  مف البالغيف ثناء نقميـ مف كالى المحكمة بغيرىـأ طيـلمنع اختبل االجراءات البلزمة

عدـ السماح ألم شخص ليس لو عبلقة مباشرة بدخكؿ قاعة المحكمة  المدانيف بارتكاب الجرائـ ككذلؾ
 .3المحكمة مسبؽ مف قبؿ دكف إذف

أك مستقؿ  أحداثقطاع غزة نظاـ قضاء  أكفي الضفة الغربية  مكجكدكىذا يعني انو لـ يكف 
 ما أمكف في أماكفمتتـ المحاكمة، كأف  التشريعات السارية تنص عمىأف  ككؿ ما ىنالؾ ،متخصص

القاضي إذا ارتأل ذلؾ، كفي أكقات  غرفةفي أك عقد فييا المحاكمات األخرل ناألماكف التي ت غير
 غير أكقات المحاكمات العادية.

                                                           
1
 م.1954منقانونإصبلحاإلحداثلسنه9انظرالمادة-

2
متحتبندالتعرٌفات7631(لسنة7(منقانونالمجرمٌناألحداث،رقم)7المادة)-

لمحكمةأنسنهتقلعنأربععشرةسنة.تنصرفعبارة"ولد"الىكلشخصتقلسنهعناربعةعشرةسنة،أوٌلوحل

سنةفمافوق،غٌرانهلمٌتمالسنةالسادسةعشرة.73وتنصرفلفظة"الحدث"الىكلشخص"غٌرالولد"بلغمنالعمر

دسةعشرةوتنصرفلفظةالتىالىكلشخص"غٌرالولدأوالحدث"بلغمنالعمرستعشرةسنةفمافوقأوٌلوحللمحكمةأنهبلغالسا
 منعمرهفمافوق،غٌرأنهلمٌتمالسنةالثامنةعشرة.

3
 العدالةالجنائٌةفلسطٌن،م.س،بقلمالمستشارعبدالكرٌمالشامً.-
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ـ، 2004سنو  7الفمسطيني رقـ  الطفؿىذا الحاؿ لـ يختمؼ كثيران حتى بعد صدكر قانكف 
إلى حيف إنشاء محاكـ  األحداثكالبداية بالنظر في قضايا  الصمحكالذم نص عمى استمرار محاكـ 

 .1األحداثمختصة بقضايا 

في فمسطيف كالذم  األحداثـ بشأف حماية 2016سنو  4رقـ  بقانكفصدر القرار  ما حديثان أك 
كاألطفاؿ المعرضيف  حداثحكامو تخصيص نيابة لؤلأكجاء بمكجب  28/2/2016تـ نشره بتاريخ 

، 2عرضيف لخطر االنحراؼ لدل المحكمةكاألطفاؿ الم األحداثلخطر االنحراؼ، كتتكلى كؿ ما يتعمؽ ب
 ،األحداثا أكثر في دائرة كؿ محكمة مختصة بالنظر في قضايأك عمى إنشاء ىيئة  كنص أيضا

أك ضت الضركرة قتتنعقد أياـ العطؿ األسبكعية كالرسمية كالفترات المسائية إذا اأف  ككذلؾ لممحكمة
تنعقد المحكمة في مكاف كجكد دكر الرعاية أف  ذلؾ، ككذلؾ يجكز لفضمىمصمحة الطفؿ ا

 .3ةاالجتماعي

ىيئة أف  عمى( منو 25) المادةككذلؾ نص ىذا القانكف عمى تشكيؿ ىيئة المحكمة في 
أك المحكمة تشكؿ مف قاضو فرد بدرجة قاضي محكمة بداية لمنظر في الجنايات كالجنح كالمخالفات، 

 االنحراؼ. رلخطأك في إحدل حاالت التعرض لمخطر 

 :المصري التشريع في .2

 لسنة العقكبات قانكف صدكر حتى االسبلمية الشريعة احكاـ تطبيؽ في مصر استمرت
 التي الجنايات في تنظر البالغيف المتيميف لقضايا الجنايات بنظر الخاصة المحاكـ ككانت ،1883
 التي كالمخالفات الجنح في تنظر فكانت الجنح لمحاكـ بالنسبة األمر ككذلؾ األحداث، يرتكبيا

 القاىرة مدينتي في كخاصة األحداث جنكح لزيادة كنظران  الجنايات، في بنظرىا اسكة يرتكبكنيا
 كالمخالفات الجنح في لمنظر المدينتيف مف كؿ في جنح محكمة تخصيص عمى العمؿ تـ كاالسكندرية،

 قانكف رصد ماكعند .4ـ1905 عاـ في كذلؾ األحداث بمحكمة كسميت األحداث يرتكبيا التي
 محكمة تشكيؿ مف ،343 ،344 المادتيف بمقتضى تقرر ،1950 لسنة 150 رقـ الجنائية جراءاتاإل

 كتختص الجزائي، القاضي بيا يندب التي بالطريؽ ليا يندب كاحد قاضو  مف محافظة كؿ في أحداث
 سنة عشرة خمسة العمر مف يبمغ لـ صغير فييا يتيـ التي كالمخالفات كالجنح الجنايات في بالفصؿ

                                                           
1
م.2004سنه 7مبشأنتعدٌلقانونالطفلالفلسطٌنًرقم2012سنه19منالقراربقانونرقم25انظرالمادة-

2
مبشأنحماٌةاإلحداثفًفلسطٌن.7176(لسنة3نالقراربقانونرقم)(م7فقرة)76انظرالمادة-

3
مبشأنحماٌةاإلحداثفًفلسطٌن.7176سنه3منالقراربقانونرقم73انظرالمادة-

4
 .713-711،ص7631محمدالطرابلسً،المجرموناألحداثفًالقانونالمصري،والتشرٌعالمقارن،رسالةدكتوراة،القاهرة،-



76 
 

 كؿ مقر في تشكؿ: منو 27 المادة كنصت 1974 لسنة 31 رقـ األحداث قانكف صدر ثـ .1كاممة
 ذلؾ غير في لؤلحداث محاكـ انشاء العدؿ كزير مف بقرار كيجكز لؤلحداث، أكثر أك محكمة محافظة

 محكمة تشكؿ: 28 المادة نصت كقد .2انشاؤىا قرار في اختصاصيا دكائر كتحديد االماكف، مف
 كيككف النساء، مف االقؿ عمى أحدىما االخصائييف مف خبيراف يعاكنو كاحد قاضو  مف األحداث
 .3(كجكبيان  المحاكمة إلجراءات حضكرىا

 المعاممة منو الثامف الباب حؿ الذم ،1996 لسنة 12 رقـ الطفؿ قانكف صدر ذلؾ كبعد
 األحداث قانكف مف 27 المادة نص نفس 120 المادة كاكردت األحداث، قانكف محؿ لؤلطفاؿ الجنائية
 لؤلحداث متخصصة نيابات المحاكـ اماـ العامة النيابة اعماؿ تتكلى: التالية االضافة مع الممغي
 قانكف مف 28 المادة نص نفس 121 المادة اكردت ككذلؾ العدؿ، كزير مف قرار بإنشائيا يصدر

 .كاحد مف بدالن  ثبلثة القضاة عدد جعؿ مع األحداث

 األردن:  .3

في تطبيؽ قانكف الجزاء العثماني حتى صدكر قانكف العقكبات  األردنيالمشرع إستمر        
كمف ثـ صدر قانكف إصبلح  1960الذم حؿ محمو قانكف العقكبات رقـ  1951( لسنة 85رقـ)

كبمكجب ىذا  1968( لسنة 24، ثـ تبعو قانكف األحداث رقـ )1954( لسنة 16األحداث رقـ )
 فئات عمرية كىي:القانكف قسـ المشرع األردني الحدث إلى ثبلث 

مف أتـ السابعة مف عمره كلـ يبمغ الثانية عشرة كال يجكز أف يكقع عميو عقكبة مف أجؿ ولد: 
األفعاؿ التي يقترفيا إال أنو تفرض عميو تدابير الحماية مف قبؿ المحكمة كقد نصت عمى ذلؾ 

 .4مف قانكف األحداث (21المادة )

 كىك مف أتـ الثانية عشرة مف عمره كلـ يتـ الخامسة عشرة. المراىق:

 كىك مف أتـ الخامسة عشرة مف عمره كلـ يتـ الثامنة عشرة.  الفتى:

                                                           
1
 .337،ص7663،القاهرة،6محمودمحمودمصطفى،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،ط-
2
 .7613(لسنة37منقانوناألحداثالمصريرقم)71انظرالمادة-
3
 .7613لسنة(37)رقمالمصرياألحداثقانونمن71انظرالمادة-
4
القانون:تسلٌمهإلىأحدوالدٌهأوإلىولٌهالشرعًأوتسلٌمهإلىأحدأفرادأسرتهأومن77التدابٌرالمنصوصعلٌهافًالمادة-

منهذهالمادة:للقاضًأنٌضعالولدتحتإشرافمراقبالسلوكمدةالتقلعنسنة7تسلٌمهإلىغٌرذوٌهمعمراعاةماوردفًالفقرة

 والتزٌدعلىخمسسنوات.
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مف عدد  6371( كالمنشكر عمى الصفحة 32( صدر قانكف األحداث رقـ )2014كفي عاـ )
فقرة  4انكف المادة ، كأىـ ما جاء في ىذا الق2/11/2014بتاريخ  5310الجريدة الرسمية رقـ 

 مف عشرة الثانية يتـ لـ مف جزائيان  يبلحؽ ال آخر تشريع أم في كرد مما الرغـ عمى)ب( كنصت:
 . عمره
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 :األحداثمواجية جنوح السياسة الحديثة في  :ثانيالالمبحث 
 البحث كالتحرم كاالستدالؿ كالتحقيؽالمبلحقة ك إجراءات أف  صؿ في معظـ التشريعاتاأل

ىذه  حيث أف، يةالعمر  الفئة الخاصة بمرتكبيف الجرائـ تسرم عمى الكافة دكف تمييز مف حيث
أنو ال تكجد نصكص خاصة تتعمؽ  عمى السكاء، بمعنى األحداثعمى البالغيف ك  تسرم اإلجراءات

ة القبض عمى لمنيابة العام و يجكزأن أم الجانحيف األحداثبكجكب إتباع إجراءات معينة في نطاؽ 
بطريقة  ا في الكاقع أمر خطير يجب التنبو إليوابو، كىذك ستجكا   يان حتياطلحدث المتيـ كحبسو إا

)المطمب  في كسنتناكؿ .1األحداثعدالة جـ مع السياسة الجنائية الحديثة لمكضكعية كعممية تنس
السياسة الحديثة في اإلجراءات السابقة عمى الدعكل، أما )المطمب الثاني( سنتناكؿ فيو األكؿ(، 

 دعكل.الالسياسة الحديثة في إجراءات 

  السياسة الحديثة في اإلجراءات السابقة عمى الدعوى المطمب األول:
كحؽ الحدث  ىمية مرحمة االستدالؿ الخاصة باألحداث كتعريفيافي ىذا المطمب أسنتناكؿ 
االختصاص األصيؿ لشرطة األحداث كتطكرىا في المكاثيؽ  ،في )الفرع األكؿ(بالتمثيؿ القانكني 
 (.الثانيفي )الفرع  الدكلية كاإلقميمية

 :وحق الحدث بالتمثيل القانوني مرحمة الستدلل الخاصة باألحداث :الفرع األول
 أف تبنى عمييا اإلجراءات الخاصة يمكفالمراحؿ األساسية التي تعتبر مرحمة االستدالؿ مف 

جراءات خاصة التحقيؽ ك بال في ىذه المرحمة، محاكمة، لذلؾ يحتاج الحدث الجانح إلى رعاية كا 
 ثانيا(.)ستدالؿ ىمية األأك  )أكال( كسنتناكؿ ىذه المرحمة كفؽ التقسيـ اآلتي: تعريؼ االستدالؿ

 :أوًل: تعريف الستدلل

عمى مجمكعة مف اإلجراءات التمييدية السابقة بأنو يعرفو الدكتكر محمكد نجيب حسني:         
لمرتكبة التخاذ جريمة اإلى جمع المعمكمات بشأف التيدؼ تحريؾ الدعكل الجزائية، كىذه اإلجراءات 

ريؾ تح إذا كاف مف الجائز القرار فيماكالتي تبني عمييا سمطات التحقيؽ  االجراءات البلزمة مف قبؿ
 2الدعكل الجزائية.

                                                           
1
.731(،دارالمطبوعاتالجامعٌة،اإلسكندرٌة،ص7112تالجنائٌةلؤلحداثالجانحٌندراسةمقارنة،)محمودموسىى،اإلجراءا-

2
 .22،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،ص3،7113محمودنجٌبحسنً،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،ط-



76 
 

عمى أنو مجمكعة مف اإلجراءات التمييدية التي تتـ مباشرتيا خارج أيضان يعرؼ االستدالؿ ك 
نطاؽ الدعكل الجزائية كقبؿ البدء فييا؛ كذلؾ بيدؼ البحث عف الجرائـ كضبطيا كالتحرم عف 

أثر ىذه اإلجراءات  مرتكبييا كجمع كافة المعمكمات المتصمة بيا حتى تستطيع سمطة التحقيؽ عمى
 1.اتخاذ القرار المناسب مف حيث تحريؾ الدعكل الجزائية مف عدمو

 أىمية مرحمة الستدلل:ثانيًا: 

السماح في ىذه المرحمة بحفظ  :، األكلىإف إلجراء االستدالؿ أىمية كبيرة تتمحكر في جزئيتيف
إثبات الجريمة مما يساعد أعضاء التحقيؽ فييا نحك التي ال يجرم ك  كالببلغات غير المدعكمة الشكاكل
كاالستدالؿ عمى  ،البراءةب ذيف يتكلكف التحقيؽ بإصدار قرارىـ بمكضكع الدعكل بإتجاه الدفعالنيابة ال

فيي تساعد في تييئة أدلة الدعكل  :مرحمة تسيـ في سرعة اإلجراءات الجنائية، أما الثانيةىذا النحك 
 2إثباتا أك نفيا كتسييؿ ميمة التحقيؽ االبتدائي كالمحاكمة في الكصكؿ إلى الحقيقة.

كعمى ذلؾ فإف الفرؽ يبدك كاضحا بيف أعماؿ االستدالؿ كبيف التحقيؽ كأىـ الفركؽ بينيما: 
الثاني ة عمى تحريكيا، أما مراحؿ الدعكل الجزائية بؿ ىك مرحمة سابق ال يدخؿ ضمفىك أف األكؿ 

كما أف أعماؿ االستدالؿ ال  التحقيؽ االبتدائي فيك مرحمة أساسية مف مراحؿ الدعكل الجزائية،كىك 
المقدمة  االستدالؿ جكز لمقاضي أف يستند في حكمو إلى محاضرعنيا أدلة بمعناىا القانكني فبل ي ينتج
ف كاف مف الجائز لمقاضي أف يستخمص منو الدل لو يؿ كالعمة في ذلؾ؛ أف أعماؿ االستدالؿ ال تحاط كا 

نطكم إجراءات االستدالؿ بضمانات الدفاع كما ىك الحاؿ بالنسبة لمتحقيؽ االبتدائي كاألصؿ أنو ال ت
 3اإلكراه.عمى 

 السارم، بقانكف القرار في االستدالالت جمع إجراءات عمى الفمسطيني المشرعكقد نص ىذا 
 األطفاؿ أك باألحداث يتعمؽ ما كؿ في تاالستدالال أعماؿ تتكلى"  أنو عمى 15 المادة نصت حيث

 .  الحاؿ مقتضى حسب محافظة كؿ في متخصصة شرطة اإلنحراؼ لخطر المعرضيف

 

 
                                                           

1
،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،7667اف"دراسةمقارنة"،حسنربٌع،الجوانباإلجرائٌةالنحرافاألحداثوحاالتتعرضهملبلنحر-

 .77ص
2
 .337،دارالثقافة،عمان،ص7،7111كاملالسعٌد،شرحقانوناصولالمحاكماتالجزائٌة"دراسةمقارنة"،ط-

3
 .12-13،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،ص7،7112محمدنمور،قانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،ط-
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 :أثناء مرحمة الستدلل حق الحدث في التمثيل القانوني

أال يككف مجرد حارس الحدث الجانح ب مؽ بدكر المدافع عففيما يتعالحديثة تأخذ االتجاىات 
نما عميو أف يسيـ   ىذا في التعرؼ الكامؿ عمى شخصية بخبرتولمضمانات القانكنية في اإلجراءات كا 

عميو التدابير األكثر مبلئمة، كذلؾ ليس بغرض إنزاؿ العقكبة لكي تطبؽ  األسرية حالتوكذلؾ الحدث ك 
نما سعيان إلى تأىيمو لمحيا بحقو  1.مف العكدة لمجتمعو ة االجتماعية التي تمكنوكا 

، يتضح لنا أنيا جاءت خالية مف النص عمى 2كبالنظر إلى قكانيف األحداث في الدكؿ المجاكرة
نما إكتفت ىذه التشريعات بحضكر المحامي مع  حؽ الحدث باالستعانة بمحاـ في مرحمة االستدالؿ كا 

يني في القرار بقانكف السارم الحدث في مرحمة التحقيؽ كالمحاكمة، كىذا ما نص عميو المشرع الفمسط
( " يجب أف يككف لمحدث في الجنايات كالجنح محاميان 10تحت بند المساعدة القانكنية في المادة )

لمدفاع عنو، سكاء في مرحمة التحقيؽ االبتدائي أك المحاكمة، فإذا لـ يككؿ متكلي أمره محاميان، تتكلى 
 نفقتيا.  النيابة أك المحكمة عمى حسب األحكاؿ ندبو عمى

أف خمك التشريعات مف نص يجيز لمحدث الجانح االستعانة بمحاـ في مرحمة  رى الباحثيو 
االستدالؿ ككذلؾ الحاؿ في القكاعد العامة ليذه الدكؿ، أف الحدث الجانح قد يفقد بذلؾ أىـ ضماناتو 
كىي حؽ الدفاع؛ ألف الحدث قد يصاب بالرىبة كبذلؾ يصدر عنو اعترافات قد ال تككف حقيقية، 

فإف الباحث يرل أف حضكر المحامي سيؤدم إلى فرض رقابة عمى سمطة الضابطة ككذلؾ األمر 
 العدلية عند أخذ أقكاؿ الحدث.

 :واإلقليميةفي المواثيق الدولية  وتطورىا شرطة األحداثالختصاص األصيل ل :نيالفرع الثا
ة عمى إف مف أىـ مقكمات األمف االجتماعي في كؿ دكلة ىك كجكد أجيزة أمنية فٌعالة قادر 

حماية المكاطف مف مخاطر جنكح األحداث ككذلؾ الجرائـ التي يرتكبيا البالغيف، ىذا كقد تطكرت نظرة 
الفقو كالعمـ الجنائي الحديث إلى أف جنكح األحداث ناتج عف عكامؿ شخصية كبيئية أثرت في سمكؾ 

الكعي الكافياف فإنو بحاجة الحدث الجانح، كنظران لعدـ نضكجو الفكرم المكتمؿ كلعدـ امتبلكو اإلدراؾ ك 

                                                           
1
،محامًالحركةالعالمٌةللدفاععناألطفالفًفلسطٌنوالذيأعطىنموذجا73/7/7171مقابلةمعالمحامًعامرالجنٌديبتارٌخ-

للدورالذيٌقومبهمنخبللمتابعتهللحدثلديشرطةاالحداثوحضورجلساتالتحقٌقبطرفالنٌابةالعامةوجلساتالمحاكمةبدونأن
 دثأومتولًأمرهأينفقات.ٌترتبعلىالح

2
772مثالعلىذلكالتشرٌعالمصريلمٌفردنصخاصفًقانونالطفلٌعالجحضورمحامفًمرحلةاالستداللوانمانصفًالمادة-

 عامةأوالمحكمةندبه.منقانونالطفلعلىانهٌجبانٌكونللطفلفًموادالجناٌاتمحامٌدافععنهفإذالمٌكنقداختارتتولىالنٌابةال
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بعاده قدر اإلمكاف عف  ماسة إلى معاممة خاصة تراعي فييا حالتو الشخصية كمتطمبات حياتو كا 
 .1اإلنجرار في الجنكح

كأماـ ىذه النظرة لجنكح األحداث ينبغي االقرار أف كؿ ما جاء النص بو في تشريعات 
عاد ة تأىيميـ يعتمد إلى حد كبير عمى رجاؿ األحداث مف إصبلح األحداث الجانحيف كرعايتيـ كا 

الشرطة لذلؾ أصبح مف الضركرم تأسيس شرطة مؤىمو ذات كفاءة متخصصة قادرة عمى التعامؿ مع 
 األحداث بمينية كحرفية عالية. 

 لذا سنتناول موضوع الشرطة الخاصة باألحداث وفق التقسيم اآلتي:
  باألحداث.االىتماـ الدكلي كاإلقميمي بإنشاء شرطة خاصة 
 .تأسيس شرطة خاصة باألحداث في فمسطيف 

 :أول: الىتمام الدولي واإلقميمي بإنشاء شرطة خاصة باألحداث

 :باألحداث خاصة شرطة بإنشاء الدولي الىتمام . أ

بدأ االىتماـ بإنشاء شرطة خاصة باألحداث في بدايات القرف العشريف بعد إنشاء محاكـ 
األحداث في الدكؿ األكركبية كالعربية، كفي نطاؽ التعاكف الدكلي بيف مختمؼ أجيزة الشرطة بمكضكع 

ى ـ دعت منظمة الشرطة الجنائية الدكلية إل1928جنكح األحداث كفي الدكرة الرابعة لممنظمة عاـ 
إنشاء شرطة خاصة باألحداث، عمى أف يككنكا ذكم صفات خاصة كمؤىبلت معينة، كأف ينالكا تثقيفان 

 .2كتدريبان خاصان يؤىميـ ليذه الميمة بحيث تتفؽ مع المبادئ الحديثة في معاممة األحداث

حممت المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية لكاء الدعكة إلى إنشاء شرطة خاصة 1947 كفي عاـ
ـ لـ تعد المنظمة الدكلية تقتصر طمبيا فقط عمى إنشاء شرطة 1949ألحداث، كمنذ العاـ با

متخصصة لؤلحداث بؿ أصبحت تطالب ىذه الشرطة القياـ بدكر أكثر فاعمية في مكاجية األحداث 
ـ أكصت الجمعية العامة لمنظمة 1952دكف االقتصار عمى مجرد تطبيؽ مكاد القانكف، كفي عاـ 

                                                           
1
.711،مكتبةالقبلعللنشروالتوزٌع،اإلماراتالعربٌةالمتحدة،ص7112محمدالصاحًمحاكمةاألحداثالجانحٌن)دراسةمقارنة(،-

2
711محمدالصاحً،م.س.ص-
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ضركرة إنشاء شرطة متخصصة باألحداث تعمؿ في كنؼ األمف العاـ لحماية الشباب مف االنتربكؿ ب
 .1الجريمة كاالنحراؼ

ـ بشأف مناقشة منع الجريمة كمعاممة المجرميف، 1955كفي المؤتمر األكؿ لؤلمـ المتحدة عاـ 
األحداث  جاء في التقرير المقدـ مف ممثمي المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية عف مكضكع انحراؼ

أكصى المؤتمر بضركرة أف تشجع الدكؿ رسميان عمى إنشاء إدارات متخصصة بشؤكف األحداث، كفي 
ـ انعقد المؤتمر السادس لؤلمـ المتحدة بشأف منع الجريمة كمعاممة األحداث قبؿ بداية 1980عاـ 

اء األحداث الجنكح كبعده، حيث أكصى المؤتمر بضركرة كضع قكاعد دنيا نمكذجية إلدارة شؤكف قض
 .2كرعايتيـ مف أجؿ إقامة العدؿ ليـ كتككف بمثابة نمكذج تتخذه الدكؿ األعضاء ليذه الغاية

ـ عقد مؤتمر األمـ المتحدة السابع لمكافحة الجريمة كعبلج المدخنيف، 1985كفي عاـ 
ة الدنيا كأكصت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بأف تعتمد مشركع القرار الخاص بقكاعد األمـ المتحد

كقد أصبحت ىذه القكاعد بمثابة كثيقة دكلية  النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث )قكاعد بكيف(،
يستند إلييا كمرجع عند كضع التشريعات الكطنية الخاصة بتنظيـ العدالة الجنائية لؤلحداث المنحرفيف 

تكفير تدريب متخصص التزامان إلى ضركرة  )12، كتضع القاعدة)3أك المعرضيف لخطر االنحراؼ
لجميع المكظفيف الرسمييف المنكط بيـ تنفيذ القكانيف كالذيف يطمعكف بميمة إدارة شؤكف قضاء األحداث 
كلما كانت الشرطة تمثؿ نقطة االتصاؿ األكؿ بنظاـ قضاء األحداث فيجب أف يتمقى عناصرىا 

كينبغي إنشاء كحدات شرطة خاصة  التدريب كالتعميـ حتى يتعاممكا مع األحداث بطريقة الفتو كمتميزة،
 .4ليذا الغرض في المدف الكبيرة عمى األقؿ

 5كقد أكصت ىذه االتفاقية بعدة مبادئ:

  تخكيؿ الشرطة أك النيابة العامة أك الييئات األخرل التي تعالج قضايا األحداث إمكانية الفصؿ
لممعايير المكضكعية في ىذه القضايا حسب تقديرىا دكف عقد جمسات محاكمة رسمية كفقان 

 ليذا الغرض في مختمؼ األنظمة القانكنية.

                                                           
1
.717ةالعربٌة،القاهرة،ص،دارالنهض7117نجاهرزق،ذاتٌةاإلجراءاتالجنائٌةبالنسبةلئلحداث)دراسةمقارنة(،-

2
،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،7667حسنربٌع،الجوانباإلجرائٌةالنحرافاإلحداثوحاالتتعرضهماالنحراف)دراسةمقارنة(،-

33-33ص
3
713ص،القاهرةالعربٌة،النهضةدار،7117،(مقارنةدراسة)لئلحداثبالنسبةالجنائٌةاإلجراءاتذاتٌةرزق،نجاه-

4
71،مؤسسةنوفل،بٌروت،ص7،7616مصطفىالعوجً،الحدثالمنحرف،ط-

5
.61-66،مكتبةالثقافةللتوزٌعوالنشر،عمان،ص7،7666إبراهٌممحٌسن،إجراءاتمبلحقةاإلحداثالجانحٌن،ط-
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  التعامؿ في قضايا األحداث مف قبؿ الشرطة أك النيابة مف منظكر إنساني كاجتماعي كبذلؾ
يصبح مف الجائز الفصؿ فييا دكف حاجة إلى إحالتيا إلى المحكمة كفقان لمعايير مكضكعية 

الشرطة بالٌبت في مبلئمة ما تراه ضركريا كمحققان يمكف اعتمادىا ليذه الغاية، كقد خكلت 
 لمصمحة الحدث كالصالح العاـ.

  تأىيؿ العامميف في قضايا األحداث تأىيبلن خاصان يمكنيـ مف أداء كاجباتيـ عمى الكجو األمثؿ
بالنظر إلى أف التعامؿ مع ىذه الفئة العمرية يتطمب استعدادان كميارات خاصة في التعامؿ، 

رطة خاصة باألحداث تممؾ إلى جانب اإلعداد الميني الخاص الكقت الكافي كاستحداث ش
لمتفرغ ألداء ىذه الميمة دكف مشاغؿ أخرل تعرقميا عف بذؿ العناية كالجيد كالمبالغة بالقدر 

 الكافي كبمستكل األداء المطمكب.
 

 الىتمام اإلقميمي بإنشاء شرطة خاصة باألحداث: . ب

شرطة متخصصة لؤلحداث عمى المستكل الدكلي فحسب بؿ أصبح لـ يقتصر االىتماـ بإنشاء 
ىنالؾ اىتماـ إقميمي كعربي كعقدت العديد مف المؤتمرات كحمقات الدراسة لمكافحة الجريمة كالكقاية 
مف جنكح األحداث، كمف ضمف ىذه المؤتمرات اإلقميمية كالعربية التي حثت عمى قضايا األحداث 

 1باألحداث ما يمي:كالمطالبة بإنشاء شرطة خاصة 

المؤتمر العربي الخامس لمدفاع االجتماعي الذم أكصى بضركرة قياـ شرطة متخصصة 
لحماية األحداث في الببلد العربية تشتمؿ أيضا عمى العنصر النسائي لضركرتو في مثؿ ىذا المجاؿ 

كرعايتيـ. كما  عمى أف تؤىؿ ىذه الشرطة كتدرب تدريبان خاصان تكفر ليا كؿ مقتضيات حماية األحداث
تمت مناقشة اقتراحات األمانة العامة لمجمس كزراء العدؿ العرب االستراتيجية العربية لئلصبلح 

ـ في مدينة عماف في األردف، كقد تمنت عمى الدكؿ العربية التي تنشأ فييا 15/4/1987كالتيذيب في 
كرامة الحدث كحقكقو كعدـ  مثؿ ىذه األجيزة أف تعمؿ عمى تكفير الضمانات البلزمة لممحافظة عمى

 .2التشيير بو

ـ كنظمتو األمـ المتحدة لدراسة جنكح 1953كما أكصى مؤتمر القاىرة الذم عقد في عاـ 
األحداث في الشرؽ األكسط عمى أنو يجب انتياج سياسة طكيمة المدل لمتدريب النظرم كالعممي ليس 

                                                           
1
761صالمتحدة،العربٌةاإلماراتوالتوزٌع،للنشرعالقبلمكتبة،7112،(مقارنةدراسة)الجانحٌناألحداثمحاكمةمحمدالصاحً،-

2
712-713،مكتبةالقبلعللنشروالتوزٌع،االمارات،ص7616محمدألخانً،جنوحاإلحداثفًدولةاإلماراتالمتحدة)دراسةمقارنة(،-
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عاممكف مع األحداث كالقضاة كككبلء لؤلخصائييف االجتماعييف فقط كلكف لكؿ األشخاص الذيف يت
النيابة كرجاؿ الشرطة، كال يجكز أف يككف اختيار ىؤالء راجعا فقط إلى كفاءتيـ الثقافية كتدريبيـ 
العممي كلكف إلى صفاتيـ الشخصية ايضان، كقد يككف مف المرغكب فيو إعداد دراسات في معاىد 

، 1عمـ النفس الجنائي كانحراؼ األحداثالطب كالخدمة االجتماعية كالشرطة تتضمف بكجو خاص 
ـ بشأف 1973كأكصى المؤتمر الدكلي العربي الخامس لمدفاع االجتماعي الذم عقد بمدينة تكنس عاـ 

عكامؿ انحراؼ األحداث: أنو لمف الضركرم في كؿ دكلة تكجد فييا مشكمة انحراؼ األحداث أػف يككف 
رعاية األحداث تستطيع التعامؿ معيـ طبقان لقكاعد في إطار أجيزة الشرطة إدارات كأقساـ متخصصة ل

 .2كأصكؿ معينة تتفؽ مع طبيعة األحداث تدرأ عنيـ كؿ النتائج غير المرغكب فييا

كيستخمص مف ىذه التكصيات: أنيا تعطي لمشرطة دكران كبيران في مجاؿ التعامؿ مع الحدث 
حداث كغالبا ما تبدأ الخطكات األكلى بحسب انو مف أكؿ األجيزة التي تتصدل بحكـ عمميا لجنكح األ

في المبلحقة مف جانبيا كجية ضبط قضائي تممؾ صبلحيات كاسعة في مجاؿ االستدالؿ كحتى 
التحقيؽ األكلي، لذلؾ كانت الدعكل ممٌحة إلى استحداث كحدات شرطة متخصصة في مجاؿ التعامؿ 

 .3مع األحداث

 :: تأسيس شرطة األحداث في فمسطينثانياً 
يتناكؿ الباحث تحت ىذا العنكاف كمف خبلؿ تجربتو الشخصية تأسيس شرطة األحداث في 
فمسطيف، حيث أف الباحث كاف مف ضمف فريؽ شرطة األحداث في محافظة الخميؿ، كعمؿ كضابط 
في قسـ شرطة األحداث مدة ثبلثة سنكات متتالية، كتأسست شرطة األحداث في فمسطيف بتاريخ 

عمى قرار صدر مف سيادة المكاء حاـز عطا اهلل مدير عاـ شرطة فمسطيف، ـ بناءان 6/12/2011
كتأسست شرطة األحداث في فمسطيف لغايات متابعة قضايا األحداث المعنفيف مف كبل الجنسيف ككؿ 

 ما يتعمؽ باألحداث.

كىنا سأتحدث عف طاقـ شرطة األحداث منذ التأسيس كزيادة عدد الطاقـ كدمج العنصر 
طاقـ شرطة األحداث كالدكرات التي كاف يتمقاىا طاقـ العمؿ، ككذلؾ سنتحدث عف آلية النسائي في 

                                                           
1
713_717ص،القاهرةالعربٌة،النهضةدار،7117،(مقارنةدراسة)لئلحداثبالنسبةالجنائٌةاإلجراءاتذاتٌةرزق،نجاه-

2
،القاهرةالعربٌة،النهضةدار،7667،(مقارنةدراسة)لبلنحرافتعرضهموحاالتحداثاألالنحرافاإلجرائٌةالجوانبربٌع،حسن-

.31-36ص
3
.11/م.س.ص7113ابراهٌممحٌسن،-
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عمؿ طاقـ شرطة األحداث ككيفية تعامميـ مع األحداث، ككيفية إحالة األحداث كقضاياىـ إلى النيابة 
 العامة. 

 طاقم شرطة األحداث: .أ 

كبدء العمؿ فعميان في تأسس طاقـ العمؿ في شرطة محافظة الخميؿ مف مدير لمقسـ كعنصريف 
ـ، ككاف يتـ التعامؿ مع األحداث مف خبلؿ قسـ األحداث في الشرطة الفمسطينية، انضـ 2011سنة 

ـ، حيث تـ 2011منذ عاـ  8الباحث لمعمؿ في فريؽ شرطة األحداث في محافظة الخميؿ في شير 
ـ العمؿ في شرطة تدعيـ فريؽ العمؿ بضباط حقكقييف كعنصريف مف الشرطة النسائية، ككاف طاق

األحداث يتمقى الدكرات الخاصة في كيفية التعامؿ مع األحداث بشكؿ شيرم في كمية الشرطة 
 الفمسطينية بمحافظة أريحا، ككانت ىذه الدكرات يتـ متابعتيا كالرقابة عمييا مف قبؿ الشرطة األكركبية.

ظارة تكقيؼ في ـ بدء العمؿ بتأسيس مكتب خاص لشرطة األحداث ككذلؾ ن2012كفي عاـ 
شرطة محافظة الخميؿ، حيث تـ  إنشاء غرفتيف تحتكم كؿ غرفة عمى مكاتب خاصة إلجراء المقاببلت 
مع األحداث ككانت مجيزه بنظاـ أجيزة مراقبة مرئية كصكتية ككانت جميع المقاببلت يتـ تسجيميا، 

داخؿ الغرفة، كالغاية ككانت ىذه الغرؼ تحتكم عمى شباؾ غير مرئي مف قبؿ األشخاص المكجكديف ب
مف ذلؾ مساعدة األحداث في الغرؼ لمتعرؼ عمى األشخاص الذيف كانكا يعتدكا عمييـ دكف أف يتـ 
رؤيتيـ كذلؾ لمحفاظ عمى أمنيـ كسبلمتيـ كلتسييؿ عممية التعرؼ عمى ىؤالء األشخاص دكف ضغط 

ة محافظة الخميؿ إليكاء أك مخاكؼ مف قبؿ األحداث، ككذلؾ تـ تجييز مركز تكقيؼ في مديرية شرط
األحداث المخالفة لمقانكف، حيث كاف مركز التكقيؼ يتككف مف غرفتيف مجيزتيف بكسائؿ السبلمة، 
كأجيزة تكييؼ كتمفاز يتحكـ بو مأمكر المركز مف الخارج كالغاية مف ذلؾ ىك عدـ مشاىدة األحداث 

شتت أفكارىـ، ككانت كؿ غرفة تحتكم لمقنكات التمفزيكنية التي قد تبث أم شيء غير مرغكب فيو قد ي
عمى ثبلثة أسرة زكجيو، أم أف كؿ غرفة كانت تتسع لستة أحداث، ككاف المركز يحتكم عمى ساحة 
خارجية لفترات الراحة اليكمية الصباحية كالمسائية ككذلؾ المعب بطاكلة تنس أرضية كانت مكجكدة في 

 ف لكؿ فترة.ساحة مركز التكقيؼ، ككانت مدة فترة الراحة ساعتي
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حالتيم إلى النيابة العامة: .ب   آلية التعامل مع األحداث وا 
كاف التعامؿ مع األحداث في جياز الشرطة مف خبلؿ قسـ شرطة األحداث في كؿ محافظة  

ككاف يمنع التعامؿ مع أم حدث يمجأ إلى أم مركز لمشرطة إال مف خبلؿ قسـ األحداث المخصص 
لغايات التعامؿ مع األحداث، كقد كانت تستقبؿ شككل الحدث المعنؼ بحضكر كلي أمر الحدث كيمنع 

لشككل إال بحضكر كلي أمر الحدث أك مراقب السمكؾ الذم اصبح مسماه بعد صدكر قرار استقباؿ ا
( كىك المكظؼ المخصص مف قبؿ كزارة في فمسطيف )مرشد حماية الطفكلة بقانكف حماية األحداث

ذا تقدـ الحدث بشككل  الشؤكف االجتماعية لمحضكر مع الحدث في حالة تعذر حضكر كلي أمره، كا 
شتكي عميو أك المعتدم كاف يتـ متابعة القضية أك الشككل في قسـ شرطة األحداث عمى الحدث الم

بأكمميا مف لحظة استقباؿ الشككل مركران بإحضار الحدث المعتدم كانتياءان بإحالة الشككل إلى النيابة 
العامة، ككاف يمنع حفظ قضايا األحداث في حالة كجكد مصالحة داخؿ قسـ األحداث كذلؾ لعدـ كجكد 
نص في القانكف المطبؽ فكانت الشككل تحكؿ مف قبؿ القسـ ككاف يتـ تكفيؿ الحدث المعتدم لذكيو 
بضمانة مالية لمحضكر في اليكـ التالي أماـ النيابة العامة، كأما في حالة عدـ كجكد مصالحة فكاف يتـ 

 العامة.ساعة كيتـ عرضو في صباح اليـك التالي عمى النيابة 24تكقيؼ الحدث المعتدم مدة 

أما في حالة إذا تقدـ الحدث المعنؼ بشككل عمى شخص بالغ كاف يتـ استقباؿ الشككل في 
قسـ شرطة األحداث كبعد ذلؾ كاف يتـ إحالة الشككل إلى مركز االختصاص التابع لو الشخص البالغ 

ات المشتكي عميو كحيف يتـ إحضاره يتـ إببلغ قسـ األحداث مف قبؿ مركز شرطة االختصاص لغاي
إببلغ كلي أمر الحدث لمحضكر إلى النيابة العامة في صباح اليكـ التالي، كفي حاؿ كجكد مصالحة 

سقاط لمحؽ الشخصي مف قبؿ الحدث كذكيو كاف يتـ التعامؿ بنفس الطريقة السابقة.  كا 

كأما في حالة إذا ما تقدـ شخص بالغ تعرض لمضرر مف قبؿ حدث فإنو يتـ استقباؿ شككل 
غ في مركز الشرطة ذات االختصاص كيتـ إحالتيا فيما بعد إلى قسـ األحداث لمتعامؿ الشخص البال

 مع الحدث المشتكي عميو.

نستخمص مف ذلؾ أف قسـ األحداث في جياز الشرطة كاف يتعامؿ مع الجزئية التي تخص 
ي مركز األحداث فقط دكف التعامؿ مع األشخاص البالغيف. ككذلؾ كاف القسـ يتابع تكقيؼ األحداث ف

التكقيؼ الخاصة بيـ بعد عرضيـ عمى الخدمات الطبية التي تقرر إمكانية التكقيؼ بعد عمؿ الفحص 
 الطبي الكامؿ.
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 عرض األحداث وقضاياىم عمى النيابة العامة: .ج 

حالة ممفات األحداث إلى النيابة مف قبؿ القسـ الخاص باألحداث كأما  كاف يتـ نقؿ كا 
قميـ بالمركبات المخصصة لنقؿ المكقكفيف البالغيف لعرضيـ عمى بخصكص نقؿ األحداث فكاف يتـ ن

النيابة العامة، أم أف نقؿ األحداث لـ يكف منفصؿ عف بقية المكقكفيف البالغيف ككذلؾ ال يتكافر في 
النيابة العامة أك المحاكـ نظارات خاصة باألحداث منفصمة عف النظارات الخاصة بالمكقكفيف 

كاف يتـ كضعو في نظارة النيابة العامة أك نظارة المحكمة ككاف يتكاجد معو  البالغيف، أم أف الحدث
في نفس النظارة مكقكفيف بالغيف، كفي ىذه الجزئية بالتحديد كمف خبلؿ ما صدر مف قرار بقانكف 
لحماية األحداث في فمسطيف يجب أف يتـ تدارؾ جزئية نقؿ األحداث المكقكفيف مع األشخاص البالغيف 

تكفير المركبات الخاصة لنقميـ بشكؿ منفرد مف قبؿ أفراد أك قسـ شرطة األحداث كليس مف مف خبلؿ 
ذا لـ يتـ العمؿ عمى ذلؾ فإننا نخالؼ ما جاء في نص المادة ) ( مف 21قبؿ عناصر الشرطة كا 

القانكف كالتي جاءت تحت عنكاف الفصؿ بيف األحداث كالبالغيف ككذلؾ يتمنى الباحث أف يتـ معالجة 
ئية اختبلط المكقكفيف األحداث مع بقية المكقكفيف البالغيف سكاء في نظارة النيابة العامة أك نظاره جز 

المحكمة قبؿ عرضيـ كبعد عرضيـ كالعمؿ عمى كجو السرعة عمى فصؿ نظارات المكقكفيف األحداث 
اصة باألحداث عف المكقكفيف البالغيف في النيابة العامة أك المحكمة، أك العمؿ عمى إنشاء محاكـ خ

 .1في فمسطيف

ـ صدر قرار مف سيادة المكاء حاـز عطا اهلل بالعمؿ عمى دمج قسـ 2014في منتصؼ عاـ 
شرطة األحداث في جياز الشرطة لكحدة حماية األسرة كأصبح يطمؽ عمى القسـ كحدة حماية األسرة 

طاقـ شرطة األحداث كاألحداث، حيث تـ دمج القسميف داخؿ قسـ كاحد ككذلؾ ترؾ حرية االختيار ل
باالنضماـ إلى القسـ الجديد كفي حينيا فضؿ الباحث مغادرة العمؿ بالقسـ المستحدث لككنو يرل أف 
دمج القسميف تحت مظمة قسـ كاحد بخطكة غير صائبة حيث انو مف غير المنطقي كفي جميع 

بؿ زكجيا أك األحكاؿ أف يتـ التعامؿ مع الحدث المعنؼ في حضكر امرأة متعرضة لمضرب مف ق

                                                           
1
بشأنحماٌةاالحداثفًفلسطٌن7176(لسنة3اقراربقانونرقم)77مادة-

الفصلبٌناالحداثوالبالغٌن
تتخذالتدابٌرالبلزمةلفصلاألحداثوفقا لتصنٌفمخالفتهموالتدابٌرالمحكومبهاعلٌهم،كماتتخذالتدابٌرالبلزمةلفصلاألحداث-7

موقوفٌنالبالغٌن.الموقوفٌنعندالمحكومٌن،وال

الٌجوزالجمعبٌناألحداثأواألطفالالمعرضٌنللخطرأولخطراالنحرافبٌنالذكورواإلناثبإٌداعهمداررعاٌةاجتماعٌةواحدة-7

أوفًأقسامواحدة.
ثناءنقلهمنالمحكمةوإلٌهاأوأثناءعلىشرطةاألحداثأنتتخذالتدابٌرالبلزمةلمنعاختبلطأيحدثتجريمحاكمتهأمامالمحكمةأوا-3

االنتظارقبلمثولهأمامالمحكمةأوبعدهابالمنهمٌنالبالغٌن.
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كالدىا أك أم أحد مف أفراد أسرتيا، كىنا يتمنى الباحث أف يتـ إعادة الفصؿ التاـ بيف القسميف كأف 
 يمارس كؿ قسـ ميامو بانفصاؿ تاـ في مكاف كآلية العمؿ.

ـ، كاف يتـ التعامؿ مع 2011الجدير بالذكر انو قبؿ تأسيس قسـ األحداث في فمسطيف عاـ 
طكاقـ الشرطة في مراكزىا ككاف يتـ تكقيفيـ في نفس مراكز تكقيؼ البالغيف مع األحداث مف قبؿ 

 عزليـ في غرفة منفصمة عنيـ.

كبيذا الخصكص سيدرج الباحث جدكؿ احصائي لمقضايا التي تـ إحالتيا مف قبؿ قسـ شرطة .أ 
ـ 2016ـ كحتى منتصؼ عاـ 2011األحداث في محافظة الخميؿ إلى النيابة العامة مف عاـ 

 كيرفؽ في نياية الدراسة عمى أف تستخدـ ىذه اإلحصائية إلثراء الدراسة. 

 :السياسة الحديثة في إجراءات الدعوىالمطمب الثاني: 

جراءات اإلك في )الفرع األكؿ(،  سنتناكؿ تحت ىذا العنكاف التحقيؽ اإلبتدائي مع األحداث الجانحيف
 األحداث في )الفرع الثاني(.المتبعة في محاكمة 

 التحقيق اإلبتدائي مع األحداث:: ولالفرع األ 

بإجرائو كالسمطة المختصة )أكال(، مف حيث مفيكمو كاىميتو  االبتدائي نتناكؿ مكضكع التحقيؽس 
جراءات التحقيؽ االبتدائي مع األحداث، ك )ثانيان( الضمانات الخاصة باألحداث في مرحمة )ثالثان(، ك  ا 
 )رابعان(. التحقيؽ

 :وأىميتو لبتدائيالتحقيق ا مفيومأوًل: 
 لتعزيز ىك إجراءك  في الدعكل الجزائية لئلستدالؿ البلحقة مف االجراءات التحقيؽ إجراء يعتبر 

مف  لمنعو المتيـ ضد تتخذ التي كاإلجراءات عمييا المترتبة كالنتائج الجريمة كقكع بعد كيأتي األدلة
. كبناءان عمى ما التحقيؽ سير عمى التأثير مػف منعومة، ككذلؾ يإزالة األدلة التي تثبت تكرطو بالجر 

 أىميتو.التحقيؽ االبتدائي ك مفيـك  ناكؿسبؽ فإننا سنت
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 مفيوم التحقيق: .أ 

 إف تحديد مفيكـ التحقيؽ االبتدائي مف أىـ المفاىيـ كأخطرىا الرتباطيا بالدعكل العمكمية
 كالتي قد يؤدم الحسـ فييا إلى تقييد الحريات أك تؤدم إلى إفبلت المجرميف الحقيقييف ارتباطان كثيقان 
، كلذلؾ فالتحقيؽ االبتدائي يجب أف يككف محصكرا كمحددا في معناه؛ كذلؾ لتتضح جيات مف جرميـ
حماية حقكؽ كحريات األفراد كالحفاظ عمى الصالح الحقيقة ككيفية ذلؾ بما يتماشى مع  الكشؼ عف

بيف التحقيؽ االبتدائي كالتحريات األكلية كالتحقيؽ النيائي، كعمى ذلؾ يمكننا أف  ـ كاستبعادا لممزجلعاا
 مرتكبةعف األدلة في شأف جريمة  كالبحث تستيدؼ التنقيب التي نعرفو بأنو"مجمكعة مف اإلجراءات

ليناؿ  يـ إلى المحاكمةثـ تقديرىا لتحديد مدل كفايتيا إلحالة المتكمف  العمؿ عمى تجميع أجزائياك 
ي تقكـ بيا سمطة التحقيؽ مجمكعة مف اإلجراءات التبأنو  أيضان  يعرؼ التحقيؽ االبتدائي، ك 1عقابو

 .2التو إلى المحاكمةحسنادىا إلى مرتكبيا تمييدان إلا  الجريمة، ك ب المرتبطةجمع األدلة ل

العمؿ إلى المحكمة ك  احالتياقبؿ  المرتبطة بالجريمة األدلة كشؼإلى  االبتدائي كييدؼ التحقيؽ
مف شأف قيمة ىذه األدلة، فة بمبدئي كاستخبلص أرآءاستظيار قيمتيا كاستبعاد األدلة الضعيفة عمى 

ت أىـ أدلتيا كشفر في الدعكل كقد اتضحت عناصرىا ك تنظ أف تستطيع المحكمةخبلؿ ىذه األدلة 
 . 3المنشكدة لمعدالة ع القانكف كليككف أكثر دقة؛ محققان حكميا متفقان م ليصدر

 :األحداثأىمية التحقيق البتدائي في قضاء  .ب 

نما ،ما ارتكبو الحدث الجانح فقط إثباتبليس  األحداثتكمف أىمية التحقيؽ االبتدائي مع   كا 
 معرفةك  ىذا الحدث الجانحإلييا المحقؽ كىي التعرؼ عمى شخصية  يصؿأف  ىنالؾ غاية يجب

نما ليس مج ككما أكضحنا سابقان  ألف الحدث ؛بلنحراؼدفعتو ل العكامؿ كاألسباب التي رمان باألصؿ كا 
 ، مف خبلؿ إبعاد  معالجتياالعمؿ عمى ك ىك ضحية لظركؼ عصفت بو كدفعتو إلرتكاب ىذا الجـر

 الجريمة. فيو تكمف عف المحيط الذمالحدث 

 الجانح الحدث يةنفسل العميقة دراسةاليستكجب  األحداثف التحقيؽ في قضايا جنكح إ
ست ذات أثر كبير كانت ليف كا   ، كىي أمكرتمحيصان دقيقان  لديو أسباب الجنكح كبكاعثو تمحيصك 

                                                           
1
 673صالقاهرة،العربٌة،النهضةدار،7،7666ط،الجزائٌةاإلجراءاتقانونشرحمحمودنجٌبحسنً،-

2
71،شركةالمطبوعاتالشرقٌة،بٌروت،ص3،7662فاروقالكٌبلنً،أصولالمحاكماتالجزائٌةاألردنًوالمقارن،ط-

3
.776،ص7111محمودموسى،)م.س(،-



31 
 

 كمف ثـ يجب بذؿ الجيكد ،األحداثأنيا تعتبر األساس األكؿ في معاممة  إال بالنسبة لممجـر البالغ
سب الطرؽ ؛ كذلؾ إليجاد أنبالحدث إلى الجنكح دفعتظركؼ التي ال معرفةفي سبيؿ  الحثيثة
 .1لعالجيا

 :ثاحدتصة بالتحقيق البتدائي مع األالسمطة المخثانيًا: 

 الضمانات أىـ يعتبر مف الجانحيف باألحداث سمطة تحقيؽ مختصةيص تخص العمؿ عمى فإ
مباشرة  في لمسيرتقديرىا ك  إستقبللياليا  ؛ كذلؾ حتى يككفاالبتدائي التحقيؽ مرحمة في يـب الخاصة

يستكجب  األحداثالف التحقيؽ في قضايا انحراؼ  ،بالطرؽ الصحيحة كالسميمة إجراءات التحقيؽ
 األحداثالف اليدؼ مف تطبيؽ التدابير عمى  ،عمى أسبابوالحدث حتى يتـ التعرؼ  يةالتعمؽ في نفس

صبلحيـ تيذيبيـ ليس تكقيع الجزاء بقدر ما يراد بيا  فك كا  مكاطف الداء إكتشاؼ نجاحيا يتكقؼ عمى  ا 
 2فييا.

لممتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي  مف أكبر الضماناتإف استقبلؿ سمطة التحقيؽ تعتبر 
ف آإلى المحقؽ نفسو فإذا جمعت النيابة العامة بيف السمطتيف أصبحت خصمان كمحققان في  ذلؾ كيرجع
سمطة  يككف محققان عادالن، كما أف تخكيؿ النيابة العامةكفي ىذه الحالة ال يمكف لمخصـ  أف  كاحد

األمر الذم يدفع بيا  المنسكبة لممتيـ إلى إثبات التيمة ى جانب سمطة االتياـ يجعميا تميؿالتحقيؽ إل
كبالتالي  معالـ الجريمة التي تؤدم إلى براءتو فيذا قد يؤدم إلى ضياع إلى عدـ تحقيؽ دفاع المتيـ

النيابة  فإففضبلن عف ذلؾ  ،يفمت المتيـ الحقيقي مف قبضة العدالة كتنسب التيمة إلى شخص برمء
كزير أم أنيا تخضع إلشراؼ  شراؼ اإلدارميعتيا القضائية فيي خاضعة لئلالعامة ميما قيؿ عف طب

ميكؿ عرضو في إدارة التحقيؽ لم حقؽ ليا االستقبلؿ الكافي كيجعمياكفي ىذه الكضعية ال يتالعدؿ 
بيف سمطتي االتياـ  جمع النيابة العامةإلى ضركرة أف تفي ىذا الجانب ذىبت بعض اآلراء ، ك السياسي

يساعد في سرعة انجاز القضايا الجزائية كما انو يقي األدلة مف الضياع الجمع ىذا  كالتحقيؽ ألف
القضاء  ، كىنا فإف3كبراءة البرمء الحقيقي فضبلن عف أف النيابة العامة خصـ عادؿ ييميا إدانة المجـر

 تخالؼ ال قاعدةككالحكـ  ؽيالتحقسمطتي  فيب جمعصبلحية القاضي االحداث أعطى الفرنسي 

                                                           
1
.736،ص7112محمدالصاحً،)م.س(،-

2
.772-777،م.س،ص7667حسنربٌع،-

3
للبحوثوالدراساتبحوثعمادربٌع،حقوقالمتهمفًمرحلةالتحقٌقاالبتدائًفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌةاألردنًالبلقاء-

.727-727(،ص7111العدداألول،آب)77المجلد
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تتعارض مع معاىدة األمـ المتحدة المتعمقة بالحقكؽ ال كذلؾ ك  اإلنساف لحقكؽ األكركبية االتفاقيات
 .1ةياسيكالس ةيالمدن

أف  ىك كأما بخصكص األحداث فإف أىـ الضمانات الخاصة بيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي
ليا مف كفايتيا كاستقبلليا كحسف  متخصصة كذات كفاءة كمينية كأف يككفتخصص ليـ سمطة تحقيؽ 

الف التحقيؽ في قضايا انحراؼ األحداث  بحقيـ؛ تقديرىا ما يطمئف إلى حسف مباشرة إجراءات التحقيؽ
ة في تحديد ، كتختمؼ ىذه النظـ المقارن2لمكصكؿ إلى أسباب انحرافونفسية الحدث  دراسةيستكجب 

الجية التي تقكـ بميمة التحقيؽ االبتدائي فمنيا ما يأخذ بنظاـ قضاء التحقيؽ كبعضيا اآلخر يعيد 
 لتحقيؽ االبتدائي لمنيابة العامة.بميمة ا

 :الفمسطيني المشرع .أ 

 مختصة جية إنشاء كىك اإلختصاص، ىذا عمى ينص لـ السابؽ في الفمسطيني المشرع
نما الجانحيف األحداث مع بالتحقيؽ  المختصة التحقيؽ سمطة قبؿ مف االختصاص ىذا يباشر كاف كا 
 لسنو األردني األحداث إصبلح قانكف مكاد نصكص مف كاضحا كاف كىذا البالغيف مع بالتحقيؽ
 التحقيؽ مرحمة أثناء العامة لمنيابة كاضح اختصاص مف خبل قد القانكف ىذا كاف كاف ـ1954
خبلء التكقيؼ في التحقيؽ قاضي دكر عمى صراحة نص القانكف أف إال االبتدائي  كاف انو إال السبيؿ كا 
 التحقيؽ، قاضي دكر ليا يستند كبيذا كاالتياـ التحقيؽ سمطتي تمارس فمسطيف في العامة النيابة كانت
 الجانحيف األحداث قضايا في بالتحقيؽ مختصة عامة نيابة يفرد لـ األحداث إصبلح قانكف فإف كعميو
 لسنو المصرم الطفؿ قانكف مثؿ األحداث مع التعامؿ في الجنائية لمسياسة المعاصرة لبلتجاىات طبقان 

 .3ـ1983 لسنة( 3) رقـ الككيتي األحداث قانكف ككذلؾ ـ1996

 في ـ2016 لسنو( 4) رقـ األحداث حماية قانكف في الفمسطيني المشرع جاء فقد حديثا كأما
 :يمي ما عمى فنصت األحداث، قضايا في لمنظر عامة نيابة بتخصيص منو( 16) المادة

 لخطر المعرضيف كاألطفاؿ لؤلحداث نيابة بقانكف القرار ىذا أحكاـ بمكجب تخصص .1
 .المحكمة لدل االنحراؼ لخطر المعرضيف كاألطفاؿ باألحداث يتعمؽ ما كؿ كتتكلى االنحراؼ،

                                                           
1
-Voir :Gaston Stefani, Georges Levasseur, BernandBouloc, Procédure pénale, 18 eme édition, Dalloz, Paris, 

S.D, P P 452-453. 
2
.772-777،ص7667حسنمحمدربٌع،م.س،-

3
ف7623ًلسنة76دراسةنقدٌةلعدالةاألحداثفًمرحلةالتحقٌقاإلبتدائً،طبقا لقانونإصبلحاألحداثرقمالنائبالعام،أحمدبراك،-

 .7111ضوءاالتجاهاتالمعاصرةللسٌاسةالجنائٌة،
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 الجزائية اإلجراءات بقانكف المقررة لئلجراءات طبقان  التحقيؽ األحداث نيابة تجرم .2
 الطفكلة حماية مرشد بتكميؼ مباشرة النيابة عضك كيقكـ القانكف، ىذا أحكاـ مع تتعارض لـ ما النافذ،
 الطفؿ شخصية كمعرفة الحقيقة إظيار إلى لمتكصؿ البلزمة االجتماعية كاألبحاث األعماؿ بجميع

 .كحمايتو إلصبلحو المناسبة كالكسائؿ

 في األحداث نيابة ككيؿ حميداف محمد األستاذ مع مقابمة الباحث أجرل الصدد ىذا كفي
 ضكء في األحداث قضايا مع التعامؿ في العامة النيابة دكر عمى كثب عف لبلطبلع الخميؿ محافظة
 كبعد الفمسطينية العامة النيابة فكانت ، حديثان  فمسطيف في األحداث لحماية خاص بقانكف قرار صدكر
 تكميؼ خبلؿ مف كذلؾ الجانحيف لؤلحداث متخصصة نيابة إلنشاء بالعمؿ بدأت قد القانكف ىذا صدكر
 بالنظر الخاصة المحاكـ أماـ كالمثكؿ األحداث قضايا في لمتحقيؽ كالمعاكنيف النيابة ككبلء مف عدد
 عطكفة مف بتكجييات الشأف بيذا المكثفة الدكرات خبلؿ مف ذلؾ عمى تدريبيـ كتـ قضاياىـ، في

 .الفضمى الحدث مصمحة لتحقيؽ السارم بقانكف القرار بنصكص كالعمؿ العاـ النائب

أصدرت نيابة االحداث بمكتب النائب العاـ تقريرىا السنكم االحصائي لمعاـ كبيذا الصدد فقد 
، كيأتي ىذا التقرير ليساىـ في خمؽ بيئة آمنة لؤلطفاؿ كاالحداث، ككضع االستراتيجيات 2017

كتحديد التحديات في عدالة االحداث برمتيا، كتشخيص التحديات المستقبمية في تنفيذ المستقبمية، 
برامج االصبلح كالرعاية االجتماعية تجاه األحداث كدمجيـ بالمجتمع، خاصة بعد تكقيع دكلة فمسطيف 
عمى اتفاقيات دكلية ليا عبلقة باألطفاؿ كاألحداث، كبذلؾ تككف دكلة فمسطيف كمف خبلؿ النيابة 
المختصة قد حققت تطكرا كبيرا في ممارسة اختصاصاتيا نحك االحداث كاالطفاؿ، كذلؾ مف خبلؿ 
تحقيؽ المزيد مف االنجازات كرفع قدرات أعضاء نيابة االحداث كالتشبيؾ معو المؤسسات الشريكة، 

 :كمف ابرز االنجازات كالمؤشرات اإلحصائية

( 2199( دعكل تحقيقية مف أصؿ )2021)انياء  2017يشير التقرير الى انو تـ خبلؿ عاـ 
 2018، كيككف ما ىك مدكر لعاـ 2016كمدكر خبلؿ عاـ  2017دعكل تحقيقية كاردة خبلؿ عاـ 

( دعكل تحقيقية، حيث تـ العمؿ عمى انياء 178في مكاتب نيابة االحداث في النيابات الجزئية )
مة التحقيؽ االبتدائي ضمف تطبيؽ نص المادة الدعاكل الجزائية التحقيقية المدكرة كالمتراكمة اثناء مرح

( مف قانكف حماية االحداث كىي صفة االستعجاؿ، ككؿ ذلؾ يككف مؤشر عمى حرص اعضاء 8)
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نيابة االحداث بعدـ تأخير التصرؼ بدعاكل االحداث كفؽ نطاؽ حماية االحداث المنصكص عميو 
 .قانكنا

مف قانكف حماية االحداث، فقد تـ اجراء ( 23أما في التطبيؽ السميـ لمكساطة كفؽ المادة )
( 171مقارنة مع اجراء ) 2017( كساطة في الدعاكل الجزائية المتيـ فييا أحداث خبلؿ العاـ 602)

، كىك يشير الى تزايد ممحكظ في تفعيؿ كتطبيؽ نظاـ الكساطة في فمسطيف مف 2016كساطة عاـ 
ا بحماية االحداث كااللتزاـ بالقانكف كتعميمات النائب قبؿ اعضاء نيابة األحداث، كىذا يعد التزاما كايمان

العاـ مف خبلؿ كضعو اطر استراتيجية لمكساطة الجزائية كترسيخ مفيـك الكساطة كالحماية المترتبة 
عمييا، كبما اف القانكف قد أعطى لمنيابة الحؽ بإجراء الكساطة بيف الحدث كالمجني عميو، فقد بيف 

سميمة مف اعضاء النيابة العامة ليذا االختصاص بالكساطة كىذا ما أثبتتو التقرير اف ىناؾ ممارسة 
االحصائيات بارتفاع نسبة القياـ باإلجراء، مع تكصية بزيادة اجراء الكساطة كاتماميا مف قبؿ اعضاء 
نيابة األحداث، كمف خبلؿ تطبيؽ نظاـ الكساطة كبالمقارنة مع الدكؿ االقميمية فاف نيابة االحداث 

ت العديد مف النجاحات في تجنيب االحداث اجراءات المحاكمة ككف الكساطة تتيح لنيابة انجز 
االحداث في الجنح كالمخالفات اتماـ محضر كساطة يحقؽ جبر الضرر لممجني عميو كنزع فتيؿ 
االزمة بينيما ام بيف الحدث كالمجني عميو، كاتخاذ تدابير اصبلحية بحؽ الحدث، كبذلؾ تككف نيابة 

داث قد حققت تجربة ناجحة عمى المستكل االقميمي كالدكلي مف خبلؿ تطبيؽ نص تشريعي االح
 2056متطكر يحقؽ الغاية في حماية االحداث، كفي ىذا الصدد قد كرد لمنيابة العامة ما مجمكعو 

حدثان، كضع أطار استراتيجي لمكساطة مف  602قضية تـ اجراء كساطة كتجنيب االحداث لممحاكمة 
ائب العاـ، كما كتـ كضع نمكذج لمكساطة يتـ استخدامو عمى مستكل الكطف مف قبؿ اعضاء قبؿ الن

نيابة االحداث، كضبط تطبيؽ الكساطة الكتركنيان بكضع معيار الكتركني يضبط عدـ السير بإجراءات 
 التحقيؽ بالمخالفات كالجنح اال بعد عرض الكساطة كال يتـ فتح ام محاضر اك تحقيقات بدكف اتماـ

 .عممية الكساطة

أما بالنسبة إلجراء التكقيؼ يشير التقرير الى اف ىناؾ انخفاض مممكس في ىذا االجراء مف 
( مف قانكف حماية االحداث، كترسيخ كتطبيؽ بأف التكقيؼ ىك 20خبلؿ التطبيؽ سميـ لنص المادة )

احداث متيميف في المبلذ االخير تجاه األحداث المتيميف، كيتضح مف ذلؾ اف ما تـ تكقيفيـ مف 
( 926( حدثان عمى مستكل كافة المحافظات، مقارنة ب )391ىـ ) 2017دعاكل جزائية خبلؿ عاـ 
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، كىذا يؤكد عمى التزاـ اعضاء نيابة األحداث بتجنب اجراء التكقيؼ 2016حدثان تـ تكقيفيـ خبلؿ عاـ 
ع االتفاقيات الدكلية لؤلحداث بيدؼ اصبلحيـ ك تأىيميـ كمراعاة مصمحتيـ الفضمى بما يتفؽ م

 .كتحديدا اتفاقية حقكؽ الطفؿ، كىذا يعد مف قبيؿ االلتزاـ كحسف االداء في تطبيؽ القانكف

ككذلؾ اتخاذ خطكات اتجاه حماية االطفاؿ المعرضيف لمخطر كخطر االنحراؼ، باستحداث 
د االطفاؿ سجؿ متابعة االجراءات الخاص باألطفاؿ كالغاية منو عدـ تسجيؿ ام دعكل جزائية ض

كفصميـ عف سجبلت االحداث المبلحقيف جزائيان بما ينسجـ مع االتفاقيات، كيشمؿ السجؿ االتي: 
 .تسجيؿ قيكد حاالت التعرض لمخطر كخطر االنحراؼ، كتسجيؿ قيكد االطفاؿ الغير مبلحقيف جزائيان 

ركنية كيستعرض التقرير أيضا تطكر آلية عمؿ نيابة االحداث في تطبيؽ االرشفة االلكت
( ،متاح فقط 2كالكرقية بقضايا االحداث كاالطفاؿ: حيث يتـ استخداـ برنامج الكتركني )ميزاف 

ألعضاء نيابة االحداث كالمكظفيف المكمفيف لمعمؿ معيـ، كضع قيكد عمى البرنامج ليا عبلقة بالتكقيؼ 
كاالتفاقيات  كالكساطة كالسرية كالخصكصية كضمانات االحداث كحماية االطفاؿ كفؽ التشريعات

الدكلية، تزكيد اعضاء نيابة االحداث باإلمكانيات االلكتركنية مف اجؿ السرعة بالتعامؿ مع الحاالت 
كالقضايا التي تخص عدالة االحداث كاالطفاؿ، ككف النيابة العامة ىي جية االختصاص بالمبلحقة 

سات الشريكة، كيكجد في عمؿ الجزائية كالتصرؼ مع الجرائـ، كالبرنامج مربكط الكتركنيا مع المؤس
 2016نيابة االحداث ارشفة كرقية تتفؽ مع عدالة االحداث كاالطفاؿ، كقامت نيابة االحداث في عاـ 

عمى العديد مف التطكير كاستحداث اجراءات ضركرية كممحة بمأسسة تقنية المعمكمات  2017كعاـ 
 .نية كالكرقيةكاالرشفة، كمراعاة السرية في كافة مراحؿ االرشفة االلكترك 

( عضكان مف أعضاء نيابة االحداث 34باإلضافة لمعمؿ عمى تطكير قدرات ككفاءة )
المختصيف، كتخصيص مكظؼ عمى االقؿ في كؿ نيابة جزئية لمتابعة قضايا االحداث كاالطفاؿ 
كليككف ذلؾ ضمانة لممحافظة عمى السرية التامة في قضايا االحداث، حيث بمغ عدد التدريبات 

( لقاء تدريبي، مف اىـ المقاءات تنفيذ برنامج تدريبي 56نيابة االحداث كالمكظفيف االدارييف ) اعضاء
لقاء تدريبي ألعضاء نيابة االحداث، بمكاضيع عدة كىي االستدالؿ، التحقيؽ، المحاكمة،  24يشمؿ 

ي كافة محافظات التنفيذ، التدابير كاالتفاقيات الدكلية كالكساطة، باإلضافة لتنفيذ برنامج تدريبي ف



32 
 

لقاء تدريبي لكافة الشركاء بعدالة االحداث مف قبؿ خبير اقميمي، كذلؾ مف اجؿ رفع  13الكطف يشمؿ 
 .1قدرات العامميف في عدالة كحماية االحداث كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر كخطر االنحراؼ

 :2القانون ىذا في الجديد -

 مف األساسي اليدؼ أف ترل كالتي األحداث لعدالة الحديثة الجنائية السياسة مكائمة ىك
 في دمجيـ ليتـ اصبلحيـ إعادة عمى كالعمؿ كرعايتيـ حمايتيـ بقصد أصبح األحداث مع التعامؿ
 اعتبر القانكف كىذا حريتيـ كتقييد بحقيـ العقكبات إنزاؿ خبلؿ مف كليس السميمة بالطرؽ المجتمع
 بصكرة المجتمع الى كاعادتيـ اصبلحيـ آللية برامج بكضع كقاـ مجرميف كليسكا ضحايا ىـ األحداث
 الجانح الحدث متابعة في كبيران  دكران  الطفكلة حماية مرشديف القانكف ىذا اعطى ككذلؾ صحيحة،
 .األحداث محكمة تصدرىا التي التدابير خبلؿ مف المجتمع في دمجو عمى كالعمؿ

 تحريؾ كقبؿ العامة لمنيابة أككؿ حيث الكساطة بنظاـ يسمى خاص نظاـ القانكف ىذا كأكجد
 شريطة امره كمتكلي كالحدث المشتكي بيف الكساطة طرح كالمخالفات الجنح مكاد في الجنائية الدعكل

 في ألنو القانكف؛ ىذا في جاء ما اىـ مف يعتبر النظاـ كىذا إرتكبو، الذم بالفعؿ الحدث يعترؼ أف
 إحالتيا يتـ أف دكف تنقضي فإنيا الدعكل عف المشتكي كتنازؿ الطرفيف بيف الكساطة تمت لك حاؿ

 القضائي النظاـ عف الحدث ابعاد يتـ الحالة ىذه كفي الممؼ حفظ يتـ كبالتالي االحداث لمحكمة
 األحداث نيابة عمى" الكساطة  عمى بقانكف القرار مف 23 المادة نصت فقد الصدد ىذا كفي كتعقيداتو،

 بيف كالمخالفات الجنح جرائـ في الكساطة عرض الجزائية الدعكل تحريؾ كقبؿ نفسيا تمقاء كمف
 مف اف األحداث لنيابة بدا اذا عميو كالمجني امره متكلي أك الحدث بمكافقة كذلؾ كالحدث عميو المجني
 الجريمة احدثتو الذم االضطراب انياء أك عميو بالمجني الحاصؿ الضرر اصبلح االجراء ىذا شاف
 شريطة الكسطاء احد أك الطفكلة حماية بمرشد أك األحداث بشرطة االستعانة ذلؾ سبيؿ في كليا

 .إليو المنسكبة بالكاقعة الحدث اعتراؼ

 الجانح الحدث أف عمى المبنية التصالحية العدالة نيج عمى ترتكز أصبحت العامة النيابة
 بناء في قدما المضي مع بالتكازم النيج بيذا العمؿ يتـ بحيث كالتأىيؿ، الحماية الى كيحتاج ضحية
 األنسب الحؿ ىك الكساطة بنيج األخذ كيعتبر الفئة، ىذه قضايا في بالنظر متخصص قضائي نظاـ

                                                           
1
،11/17/7171ونشرتبتارٌخ7171إحصائٌةصادرةعنالنٌابةالعامةفًفلسطٌنلعام-

http://www.pgp.ps/ar/pub/AnnualReports/Forms/AllItems.aspx 
2
 .76/7/7171مقابلةمعاالستاذمحمدحمٌدانوكٌلنٌابةاألحداثفًمحافظةالخلٌل،ٌوماالثنٌن،الموافق-
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 المجتمع في دمجيـ لتسييؿ كتأىيميـ الفضمى مصالحيـ لتحقيؽ مراعاة كأكثر الجانحيف األحداث بشأف
 تعطي ال كالتي لمبالغيف، الجنائية العدالة في التقميدية السياسة بعكس فيو، بنىاء بدكر كالقياـ جديد، مف
 مف الشخص إرتكبو لما العقاب عمى كتركز الجانح، لمحدث كالمكضكعية الشخصية لمظركؼ كافيان  قدران 
 .الجانح الحدث بحؽ اصبلحية بدائؿ الى النظر دكف مخالؼ فعؿ

 عدالة منظكمة في الجانحيف األحداث مع التعامؿ في التخصص مبدأ القانكف ىذا أكجد
 االجتماعية التنمية بكزارة الطفكلة حماية بدائرة ممثمة االدارية بالجيات إبتداءن  فمسطيف، في األحداث
 لشرطة بالنسبة األمر كذلؾ ،"الطفكلة حماية مرشد" بمسمى" السمكؾ مراقب" مسمى استبدؿ حيث

 مف القضائية لمجيات بالنسبة األمر ككذلؾ لؤلحداث متخصصة شرطة انشاء عمى نص فقد األحداث
 خاصة بدكائر كانتياءان  قضاياىـ في بالنظر مختصة احداث بمحكمة مركرا متخصصة، عامة نيابة

 .االستئناؼ محكمة لدل األحداث بقضايا

 كفقان  االيداع أك التكقيؼ عند سكاء حريتيـ مف حرمانيـ بعدـ األحداث حؽ عمى القانكف كأكد
 .ممكنة زمنية فترة كألقصر اخير ككممجأ لمقانكف

 المشرع المصري: . ب
مف  2/120يأخذ المشرع المصرم بمبدأ تخصيص نيابة لؤلحداث كىذا ما نصت عميو المادة 

عمى أنو: تتكلى أعماؿ النيابة العامة أماـ تمؾ المحاكـ نيابات 1996لعاـ  12قانكف الطفؿ رقـ 
 متخصصة لؤلحداث يصدر بإنشائيا قرار مف كزير العدؿ.

في  نيابة متخصصة االبتدائي الذم يجرم في قضايا األحداث كانحرافيـ تتكالهإذف فالتحقيؽ 
بالتحقيؽ كالتصرؼ في  كىي نيابة األحداث، فيي ذات إختصاص أصيؿجميكرية مصر العربية 

بارتكاب الجرائـ أك عند تعرضيـ لبلنحراؼ حسب نص  الجانحيف القضايا التي يتيـ فييا األحداث
 المادة السابقة.

( مف 204ياف دكر نيابة األحداث في حماية الطفؿ المعرض لمخطر تنص المادة )كفي ب
( 96البلئحة التنفيذية لقانكف الطفؿ عمى أنو: إذا عد الطفؿ معرضان لمخطر عمى النحك المبيف بالمادة )

يتـ إيداعو داخؿ مؤسسات الرعاية االجتماعية كذلؾ لممدة التي تراىا نيابة األحداث  1مف القانكف

                                                           
1
أيمنالقانونالمصري:ٌعدالطفلمعرضا للخطرإذاوجدفًحالةتهددسبلمةالتنشئةالواجبتوافرهالدٌهوذلكف66ًنصالمادة-

مناألحوالاآلتٌة:
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المختصة كافية لزكاؿ الخطر الذم تعرض لو كيتـ ىذا اإليداع بقرار مف نيابة األحداث بناءان عمى 
طمب احد كالدم الطفؿ أك متكلي رعايتو أك احد مف أىمو أك بناء عمى طمب الطفؿ نفسو، كما يتـ 

أك أمنو أك  تككف فييا حياة الطفؿ أك سبلمتو أف بقرار منيا دكف طمب في جميع األحكاؿ التي تقتضي
 1مستقبمو معرضان لمخطر.

 :المشرع األردني. ج

أنو: عمى  ى( عم7ـ في نص المادة )2014( سنة  (32جاء في قانكف األحداث األردني رقـ
 المجمس القضائي تخصيص أعضاء مف النيابة العامة لمنظر في قضايا األحداث.

 :األحداثإجراءات التحقيق البتدائي مع ثالثًا: 

جراء المعاينة إجراءات التحقيؽ االبتدائي في االنتقاؿتتمثؿ  كندب الخبراء  لمسرح الجريمة كا 
كلما كانت ىذه اإلجراءات قد فصمتيا التشريعات ، إفادات الشيكد كاستجكاب المتيميف كالتفتيش كسماع

تيا ر كالتكقيؼ نظران لخطك  االستجكابك  القبض كتفي ببحث أىـ ىذه اإلجراءات كىينفإننا س الجزائية،
 لذا نتناكليا كفؽ التقسيـ اآلتي: ،حداثبالنسبة لؤل

 

                                                                                                                                                                                
اذاتعرضتحٌاتهأوأمنهأوأخبلقهأوللخطر.-7

اذاكانتظروفهالمعٌشٌةفًاألسرةأوظروفهالتربوٌةفًمدرستهمنشأنهاأنتعرضحٌاتهللخطرأوكانمعرضا لئلهمالأو-7

اإلساءةأوالعنفأواالستغبللأوالتشردأوغٌرذلك.

لطفل،بغٌرمسبب،منحقهولوبصفةجزئٌةفًحضانةاورؤٌةأحدوالدٌهأومنلهالحقفًذلكإذاحرما-3

ه.اذاتركهوتخلىعنهالشخصالمعنًوالملزمباإلنفاقعلٌهأوتعرضلفقدوالدٌهأوأحدهماأوتخلٌهمأومتولًأمرهعنالمسؤولٌةقبل-3

أوتعرضمستقبلهالتعلٌمًللخطر.إذاحرمالطفلمنالتعلٌماالساسً-2

إذاتعرضداخلاالسرةأوالمدرسةأومؤسساتالرعاٌةأوغٌرهاللتحرٌضعلىالعنفأواألعمالالمنافٌةلآلدابأواألعمالاإلباحٌة-6

لمخدرةالمؤثرةعلىالحالةالعقلٌة.أواالستغبللالتجارياوالتحرشأواالستغبللالجنسًأواالستعمالغٌرالمشروعللكحولٌاتأوالموادا

اذاوجدمتسوال ،ٌعدمنأعمالالتسولكقٌامهبعرضسلعةأوالقٌامبألعاببهلوانٌةوغٌرذلكمماالٌصلحموردا جدٌا للعٌش-1

اذاقامبجمعاعقابالسجائرأوغٌرهامنالنفاٌاتوالمهمبلت.-1

وكانٌبٌتعادتا فًالطرقاتأوفًأماكناخرىغٌرمعدةلئلقامةأوالمبٌت.إذالمٌكنلهمحلاقامةمستقرأ-6

إذاخالطالمنحرفٌنأوالمشتبهفٌهمأوالذٌناشتهرعنهمسوءالسٌرة-71

غٌابهأوعدماهلٌته.إذاكانسلوكهسٌئا ومارقا منسلطةأبٌهأوولٌهأووصٌهأومتولًأمرهأومنسلطةأمهفًحالةوفاةولٌهأو-77

اذالمٌكنللطفلطرٌقٌوفرلهالعٌشالكرٌموالمشروعأوالٌتوفرلهعائلمؤتمن.-77

علىشكوىمنأبٌهأوولٌهأووصٌهأوأمه أوالٌجوزفًهذهالحالةاتخاذأياجراءقبلالطفلولوكانمناجراءاتاالستداللاالبناء 
متولًأمرهحسباألحوال.

اذاكانالطفلمصاببمرضبدنًاوعقلًأونفسًوذلكعلىنحوٌؤثرعلىقدراتهفًاالدراكواالختٌاربحٌثٌؤثرهذاالمرض-73

علىسبلمتهاوسبلمةالغٌر.

اذاكانالطفلدونسنالسابعةوصدرتمنهواقعةتعدبمثابةالجناٌةاوالجنحة.-73

ٌعاقبكلمنعرضطفبل فًاحدىحاالتالخطرللحبسمدةالتقلعنستةأشهر3و3هافًالبندٌنفٌماعداالحاالتالمنصوصعلٌ

االفجنٌهأوبإحدىهاتٌنالعقوبتٌن.2وبغرامةالتقلعنالفًجنٌهوالتتجاوز
1
.721-726،ص7116شرٌفسٌدكامل،الحماٌةالجنائٌةلؤلطفال،الطبعةاألولىـدارالنهضةالعربٌة،مصر،-
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 .القبض 
 .استجكاب الحدث 
 .الحبس االحتياطي 

 :القبض: أولً 

سنتناكؿ ىذا فإننا في تمؾ اإلجراءات االستثنائية  الجانحيف نظرا ألىمية مكضكع القبض عمى األحداث
 اإلجراء كفؽ التقسيـ اآلتي:

 القبض.تعريؼ . أ
 القبض في التشريع األردني.. ب
 القبض في التشريع المصرم.. ت
 القبض في التشريع الفمسطيني.. ث

 

 تعريف القبض: .أ 

بإمساكو لشخص أك التعرض لو تقييد حرية ا محكمة النقض المصرية القبض بأنو عرفت
 1.بحقو القانكنية اإلجراءات زمنية قصيرة تمييدا التخاذ لك لفترة كحجزه

فترة زمنية قصيرة تمييدا التخاذ إجراء قانكني  فقييان بأنو: حجز حرية الشخص كعرؼ القبض
 2بحقو.

يتـ عمى مقتضى النصكص القانكنية فبل  يكيعتبر القبض بحسب األصؿ إجراء تحقيق
ذا أعطي لمأمكر الضبط في حالة الجـر المشيكد فإنو خكؿ مف قبؿ و إال تمارسم سمطات التحقيؽ كا 

كبصفة  يمس حرية الشخصذلؾ ألنو إجراء ف ي؛، أما عمة اعتباره إجراء تحقيقذلؾ بمكجب القانكف
 3حرية التنقؿ. خاصة

ألم إنساف  كعدـ المساس بالحرية الشخصية كقد حرصت الدساتير عمى صيانة ىذه الضمانة
 ككاجبة ممزمة األساسية ـكحرياتي اإلنساف حقكؽمف الدستكر الفمسطيني عمى أنو" 20نصت المادة ف

                                                           
1
 .673ص771رقم71مجموعةاألحكامس7666ماٌو76نقض-

2
 .772،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمانص7،7111محمدنجم،قانوناصولالمحاكماتالجزائٌة،ط-

3
 .313صعمان،الثقافة،دار،7،7111ط،"مقارنةدراسة"الجزائٌةالمحاكماتاصولقانونشرحالسعٌد،كامل-
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ف يكقؼ أحد أك يحبس "، ككذلؾ نصت المادة الثامنة مف الدستكر األردني عمى أنو" ال يجكز أاالحتراـ
 القانكف". إال كفقان ألحكاـ

 

 :الفمسطيني التشريع في القبض.أ 

 عمى بشأف حماية األحداث 2016( لسنة 4نص في القرار بقانكف رقـ) الفمسطيني المشرع
 نصتك  األحداث عمى القبض بند تحت منو 18 المادة في الحدث عمى القبض عند خاصة إجراءات

 :1"يمي ما عمى

 .االحداث لشرطة فكران  تسميمو يتـ التمبس، حالة في الحدث عمى القبض حاؿ في .1
 كفقان  تسممو أك عميو القبض فكر الطفكلة حماية كمرشد أمره متكلي إعبلـ األحداث شرطة عمى .2

 .السابقة لمفقرة
 لحظة مف ساعة( 24) مدة خبلؿ األحداث نيابة عمى عميو المقبكض الحدث عرض يجب .3

 .عميو القبض

 مأمكرم لمكضكع ـ2004 لسنة الفمسطيني الطفؿ قانكف في الفمسطيني المشرع تنبو كقد ىذا
 نصػت كقد ،القضائية الضابطة بصفة يتمتعكف إجتماعييف مرشديف بتخصيص كذلؾ القضائي الضبط
 الطفكلة حماية دائرة تسمى دائرة االجتماعية الشؤكف بكزارة تنشأ-1: )يمي ما عمى منو (50) المػادة
 تحدد التي المكائح االجتماعية الشؤكف كزير يصدر– 2.الطفكلة حماية مرشديف مف عددان  تضـ

 كالييئات الجيات مع تعامميـ طرؽ كبياف كاختصاصاتيـ الطفكلة حماية مرشديف مكاصفات
 الجانحيف األحداث شؤكف لمتابعة خاصة كحدة المشرع أنشأ القانكف كبيذا .2(العبلقة ذات االجتماعية

 ىي األحداث مع التعامؿ في حماية الطفكلة مرشديف صبلحيات أف عمى( 51) المادة أكدت كقد
: يمي ما عمى منو (51) المادةفنصت  مجاؿ تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف الشرطة رجاؿ كصبلحيات

 .3(القانكف ىذا أحكاـ تطبيؽ مجاؿ في كذلؾ القضائي الضبط بصفة الطفكلة حماية مرشديف يتمتع)
 فقط في مجاؿ تطبيؽ أحكاـ القانكف لممرشديف الصبلحيات تمؾ 51 المادة بمكجب القانكف أعطى فقد

                                                           
1
 (71بشأنحماٌةاالحداثفًفلسطٌنالمادةرقم)7176لسنة3انظرالقراربقانونرقم-
2
 .21المادة،7111لسنة1رقمالفلسطٌنًالطفلقانونانظر-
3
 .27المادة،7111لسنة1رقمالفلسطٌنًالطفلقانونانظر-
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كليس أف يمارس مرشديف حماية الطفكلة تمؾ الصبلحيات عمى إعتبار أنيـ جياز بديؿ عف شرطة 
  األحداث.

 :المصري التشريع في القبض .ب 

 األحداث عمى بالقبض خاصة إجراءات( 1996) لعاـ( 12) رقـ الطفؿ قانكف يتضمف لـ
 في أك الحدث عمى القبض في سكاء القضائي الضبط مأمكر سمطة مف يحد نص يكجد كال الجانحيف
 عمى قيكد ترد كلـ الجنائية، اإلجراءات قانكف في الكاردة العامة القيكد سكل التمبس حالة في ضبطو
 مف يعتبر" أنو عمى نصت التي الطفؿ قانكف مف( 7) فقرة( 96) المادة نص سكل بالقبض األمر
 سمطة كمف كصيو أك كليو أك أبكيو سمطة مف كمارقان  السمكؾ سيئ كاف إذا لبلنحراؼ التعرض حاالت
 الطفؿ قبؿ إجراء أم اتخاذ الحالة ىذه في يجكز كال أىميتو عدـ أك غيابو أك كليو كفاة حالة في أمو
 بحسب أمو أك كصيتو أك كصيو أك أبيو مف إذف عمى بناء إال االستدالؿ إجراءات مف كاف كلك

 .1األحكاؿ

 القبض في التشريع األردني: . ج

لـ ينص المشرع األردني في قانكف األحداث عمى أم إجراءات خاصة عند القبض عمى 
 2014لسنة  32فقرة )د( مف قانكف األحداث األردني رقـ ( 4الحدث، باستثناء ما كرد في المادة )

 أك تمردان  فييا يبدم التي الحاالت في اال عزلو أك ضده القكة استعماؿ أك الحدث تقييد يحظر عمى أنو"
"، كبالرجكع إلى القكاعد العامة نجد أف المشرع األردني قد نص الضركرة تقتضيو ما حدكد كفي عنفان 

قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الحاالت التي أجازت ألم مكظؼ مف مكظفي ( مف 99في المادة )
 الضابطة العدلية أف يأمر بالقبض عمى المشتكى عميو في األحكاؿ اآلتية:

 في الجنايات..أ 
 في أحكاؿ التمبس بالجنح إذا كاف القانكف يعاقب عمييا لمدة تزيد عمى ستة أشير..ب 
بالحبس ككاف المشتكى عميو مكضكعان تحت مراقبة  كانت الجريمة جنحة معاقبا عمييا إذا.ج 

 الشرطة أك لـ يكف لو محؿ إقامة ثابت كمعركؼ في المممكة.
في جنح السرقة كالغصب كالتعدم الشديد كمقاكمة رجاؿ السمطة العامة بالقكة أك بالعنؼ .د 

 لمفحش كانتياؾ حرمة اآلداب. 
                                                           

1
 .7666لسنة77منقانونالطفلالمصريرقم1فقرة66انظرالمادة-
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 استجواب الحدث:ثانيا: 

خاصة عند استجكاب  فمسطيف أحكامان  في بشأف حماية االحداثالسارم  تضمف القرار بقانكف
ال يجرم استجكاب الحدث إال بحضكر مرشد كالتي نصت:  ( منو19المادة) الحدث مف خبلؿ نص
أمره إذا  ي، كيجكز إجراء التحقيؽ دكف حضكر متكلي أمره كالمحامي الخاص بوحماية الطفكلة كمتكل

 ذلؾ.ل الدعك ظركؼ أك اقتضت مصمحة الطفؿ الفضمى 

 :مفيوم الستجواب
 اكمناقشتي المقدمة بحقو المختمفة باألدلة المتيـ مكاجية" بأنو المصرية النقض محكمة عرفتو
 كعرفتو، االعتراؼأقر ب إذا بيا معترفان  أك المسندة إليو لمتيمة منكران  كاف إف كي يفندىا مناقشة تفصيمية

 كمناقشتو دلةأ مف قدـ بحقو بما كمجابيتو التيمة، بظركؼ تفصيميةمناقشة  المتيـ مناقشة بأنو كذلؾ
  .1التي يخفييا الحقيقة الكصكؿ إلى بيا ييراد مناقشة في أجكبتو

يمارسو إال أف  إجراء مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي ال يجكز :أنوبأيضان  يعرؼ االستجكابك 
ة إليو لممستجكب بالتيمة المسند التفصيميةبالحؽ بالقياـ بو، كيقكـ عمى المناقشة القانكف  ـكليخمف 

 .2كاألدلة المقدمة بحقو

 :الحبس الحتياطي()الحدث توقيف ثالثًا: 

اإلجراءات التي قد تناؿ مف حرية  أك الحبس االحتياطي مف أخطر يعتبر إجراء التكقيؼ
المقارنة قد ، فنجد غالبية التشريعات خطكرتو خاصة إذا كاف الميتـ حدثان الشخص الميتـ، كتزيد 

 .كضمانات خاصة عند تكقيؼ األحداث الجانحيف أحكامان  أكجدت

 :مفيوم الحبس الحتياطي

كمصمحتو كفؽ ضكابط التحقيؽ  مجريات تحددىا حرية المتيـ مدة زمنية بأنو: سمعمى  ؼيعرٌ 
حرصا عمى حماية المصمحة كذلؾ مقانكف ل اطالما انو يتـ اتخاذه كفق شرعيتو تبرر، ك 3القانكف أقرىا

دانتوك  األدلة بحقو قبؿ ثبكت المتيـبحرية  تمسالعامة التي قد   .1إصدار أمر تكقيفو مف خبلؿ ا 

                                                           
1
،نقلعنكاملالسعٌد،شرحقانونأصول666،صفحة761،رقم7،مجموعةالقواعدالقانونٌة،ج7637ٌناٌر،72نقضمصري-

 .312،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،ص3،ط7171المحاكماتالجزائٌةسنة
2
.33،ص7662روقالكٌبلنً،اصولالمحاكماتالجزائٌةاألردنًوالمقارن،الطبعةالثالثة،شركةالمطبوعاتالشرقٌة،بٌروت،فا-

3
.262محمودحسنً،شرحقانونشرحقانوناإلجراءاتالجنائٌةالطبعةالثالثة،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة.ص-
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بة صدر بيا حكـ قضائي كاجب عقك لفي السجف ال يككف إال تنفيذان  متيـإيداع الأف  كاألصؿ
ألم مؤثرات عمى مجريات تجنبان  فقد تتطمب مصمحة التحقيؽ تكقيؼ الشخص المتيـكمع ذلؾ  التنفيذ،

التي  دلةباأل العبثأك  إلجبارىـ عمى تحريؼ الحقيقة لمصمحة المتيـ الشيكد التحقيؽ أك التأثير عمى
 .2مى المجني عميو مف المتيـلممحافظة عأك  ،تدينو

مف ، ج، د( )ب، فقرة 37و اتفاقية حقكؽ الطفؿ في المادة تكفي ىذا الصدد سنتناكؿ ما تضمن
 يمي:كمف ىذه النصكص ما  اعتقاليـأك  احتجازىـفي حالة  األحداثنصكص خاصة ب

 الطفؿ  اعتقاؿيجرم أف  ، كيجبتعسفية أك غير قانكنية حـر أم طفؿ مف حريتو بصكرةال يي أ
 فترة زمنية. كألقصرأك احتجازه كفقا لمقانكف كال يجكز ممارستو إال كممجأ أخير 

  كرامة المتأصمة في اإلنساف كذلؾ باحتراـ ال بطريقة إنسانيةيعامؿ كؿ طفؿ محركـ مف حريتو
 كؿ طفؿ محرـك مف أف يتـ فصؿ عمىكبطريقة تراعي احتياجات األشخاص الذيف بمغكا سنو، 

تصاؿ مع اإلكلو الحؽ في  ،خبلؼ ذلؾ المصمحة الفضمى حريتو عف البالغيف ما لـ تقتضي
 كؼ استثنائية.أسرتو عف طريؽ المراسبلت كالزيارات إال في ظر 

 فضبلن عف  كنية،يككف لكؿ طفؿ محركـ مف حريتو الحؽ في الحصكؿ بسرعة عمى مساعدة قان
محكمة أك سمطة مختصة مستقمة كمحايدة  ـماأالحؽ في الطعف في شرعية حرمانو مف الحرية 

 بسرعة في أم إجراء مف ىذا القبيؿ. تأخرل كعمى انو يجرم الب

بشأف تكقيؼ الحدث السارم الفمسطيني  األحداثقانكف حماية  كىنا سنتناكؿ أيضا ما جاء في
ال يجكز تكقيؼ الحدث، عمى انو إذا كانت ظركؼ الدعكل (: 1فقرة ) (20المادة ) حيث نصت

األمر بتكقيفو في إحدل دكر الرعاية االجتماعية تحت  األحداثتستدعي خبلؼ ذلؾ جاز لنيابة 
ال تزيد مدة التكقيؼ أ عمى ،طمبالعند  حالتو كيتـ عرضواية الطفكلة الذم يتابع ممبلحظة مرشد ح

ساعة ما لـ تأمر المحكمة بمدىا كفقان لقكاعد التكقيؼ المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات  48عف 
 الجزائية النافذ.

                                                                                                                                                                                
1
.317م،ص7112،نلجزائٌة،الطبعةاألولىدارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمامحمدنمور،قانونأصولالمحاكماتا-

2
بحوث،عمادربٌع،حقوقالمتهمفًمرحلةالتحقٌقاالبتدائًفًقانوناصولالمحاكماتالجزائٌةفًاالردن،البلقاءللبحوث-

.763،ص7111،العدداألول،آب77والدراسات،المجلد
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 (مف ن2كجاء أيضا في الفقرة رقـ )جراء المنصكص عميو فس المادة عمى أنو يجكز بدال مف اإل
كالديو أك متكلي أمره لممحافظة عميو كتقديمو  أحدبقة األمر بتسميـ الحدث إلى في الفقرة السا

كؿ طمب كيعاقب عمى اإلخبلؿ بيذا الكاجب بغرامة ال تتجاكز خمسمائة دينارا أردني أك  دعن
 ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنيا.

 ( انو يجكز لممحكمة إخبلء سبيؿ الحدث 3كجاء في نص الفقرة رقـ ) المكقكؼ إذا كجدت في
يقدـ متكلي أمره كفالو تضمف أف  الدعكل أك في حالة الحدث ما يستدعي ذلؾ، كبشرط

 حضكر الحدث في أم دكر مف ادكار التحقيؽ أك المحاكمة.
 ( أنو في حالة عدـ كجكد دكر لمرعاية االجتماعية يكضع الحدث 4كجاء في نص الفقرة رقـ )

 .األحداثفي محؿ خاص ب
  مرعاية االجتماعيةلر القياـ بإنشاء دكر دعمى ما سبؽ يرل الباحث انو كاف مف األج كتعميقان 

كاحده  كجكد دارجميع محافظات الكطف كعدـ االكتفاء بفي  إليكاء االحداث كمبلحظتيـ
 في فمسطيف كىي دار األمؿ في محافظة راـ اهلل. لرعاية األحداث

 التحقيق:في مرحمة  األحداثالضمانات الخاصة ب رابعا:

 (.ثالثان (، كحؽ الدفاع ))ثانيان  ، كسرية التحقيؽ)أكالن( سنتناكؿ تحت ىذا العنكاف عدـ تقييد الحدث

 عدم تقييد الحدث:: أولً 
فنصت المادة األردني،  األحداثفي قانكف  النص عميو جاءع الفمسطيني متفقان بما كجاء المشر 

في فمسطيف رقـ  األحداثحماية بشأف قانكف القرار ب( مف 3مة القاسية لمحدث فقرة )م( حظر المعا7)
ر استخداـ القيكد مع الحدث إال في الحاالت التي يبدم حظكجاء نصيا بالقكؿ:" يـ، 2016( لسنو 4)

 .1فييا مف التمرد أك الشراسة ما يستكجب ذلؾ كبالقدر البلـز

تنص عمى عدـ  األحداثما بخصكص المشرع المصرم فمـ يكرد نصكصان خاصة في قانكف أ
 في يديو فيتـ كضع القيكد الجانح القكاعد العامة عند القبض عمى الحدث تطبؽتقييد الحدث، كبالتالي 

                                                           
1
 .3فقرة1بشأنحماٌةاألحداثفًفلسطٌنالمادةرقم7176لسنة3قانونرقمانظرالقرارب-
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 باؿ إذا لـ تتكافر كسيمة نقؿحالب الجانحيف األحداث كيقيد، بالبالغيف تمسؾ بو الشرطة مثمما تمسؾك 
 .1حراستيـؼو مف الشرطة لتأميف عدد كا يتكافر، أك إذا لـ مناسبة

( 32) رقـ األردني األحداث قانكف مف( د) فقرة( 4) المادة كأما المشرع األردني فقد نص في
 :ـ2014 لسنو

 أك تمردان  فييا يبدم التي الحاالت في إال عزلو أك ضده القكة استعماؿ أك الحدث تقييد يحظر"
 .2"الضركرة تقضيو ما حدكد كفي عنفان 

 األحداثالمصرم مف القيد السابؽ كالتعامؿ مع  األحداثخمك قانكف أف  كىنا يرل الباحث
ز كبل مف المشرع األردني كالفمسطيني بذلؾ حينما نص عمى عدـ تميحسب القكاعد العامة، في حيف 

ىذا القيد نظران ألىميتو كأثره  ىتقييد الحدث، كحسنان فعؿ المشرع األردني كالفمسطيني عندما نص عم
 عمى الحدث كنفسيتو.

 سرية التحقيق:: ثانياً 

ال يحؽ ليـ  جميكر األفراد في المجتمع الذيف يىطمع أالاالبتدائي: بدأ سرية التحقيؽ ميعني 
محاضر  يتـ إعبلف أك عرض كأالالمخصص لمتحقيؽ فيو مع األحداث الجانحيف،  المكاف الدخكؿ إلى

قركءة كالمسمكعة اإلعبلـ الم، كما ال يجكز لكسائؿ لمعرفة مجرياتيا الخاصة بيـ عمى الناس التحقيؽ
 .3طراؼ الدعكل كككبلؤىـأ، كلكف ىذه السرية يستثنى منيا كالمرئية تناقؿ أخبارىا كنشرىا

القرار  مف( 9)المادة في األحداث قضايا سرية عمى نصقد ف الفمسطيني كبالنظر إلى المشرع
 :يمي ما عمى السابقة المادة فنصت األحداث، بشأف حماية 2016لسنة  4رقـ  قانكفب

 محامي لغير السماح أك نشرىا يحظر سرية، ممفات باألحداث الخاصة الممفات تعتبر.1
 نيابة أك المحكمة، مف خاص إذف دكف عمييا االطبلع الطفكلة حماية مرشد أك أمره متكلي أك الحدث

 .التحقيؽ قيد الممؼ كاف إذا األحداث

                                                           
1
.771،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،ص7117نجاةرزق،ذاتٌةاإلجراءاتالجنائٌةبالنسبةلئلحداث"دراسةمقارنة"،-
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 فقرةد.3،المادة7173لسنة37انظرقانوناالحداثاألردنًرقم-
3
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 التحقيؽ كقائع نشر أك شخصيتو عمى تدؿ معمكمات أم أك الحدث كصكرة اسـ نشر يحظر.2
 النيائي، الحكـ بنشر السماح لممحكمة كيجكز النشر، كسائؿ مف كسيمة أم في ممخصيا أك كالمحاكمة

 .1لقبو أك كنيتو أك الحدث اسـ مف األكلى األحرؼ سكل فيو يذكر أال عمى

 المادة نصت حيث األحدث لقضايا بالنسبة التحقيؽ بسرية المصرم المشرع ذلؾ عمى كأكد
 2008 لسنة 126 بالقانكف كالمعدؿ 1996 لسنة 12 رقـ المصرم الجانح الطفؿ قانكف مف( 126)

 كالمحامكف كالشيكد اقاربو اال األحداث أماـ الطفؿ محاكمة يحضر اف يجكز ال:)  يمي ما عمى
 بإخراج تأمر أف كلممحكمة ،(خاص بإذف الحضكر المحكمة لو تجيز كمف االجتماعيكف كالمراقبكف

 عمى لذلؾ، ضركرة رأت إذا السابقة الفقرة في ذكركا ممف أحد بإخراج أك سؤالو بعد الجمسة مف الطفؿ
 يجكز ال كما االجتماعي المراقب أك محاميو بإخراج تأمر أف الطفؿ اخراج حالة في يجكز ال أنو

 مف الطفؿ اعفاء كلممحكمة إجراءات، مف غيبتو في تـ بما الطفؿ إفياـ بعد إال باإلدانة الحكـ لممحكمة
 عنو، نيابة كصيو أك كليو بحضكر كيكتفي ذلؾ، تقتضي مصمحتو أف رأت إذا بنفسو المحاكمة حضكر

 .2حضكريان  الحكـ يعتبر الحالة ىذه في

ة لسن (32)األردني رقـ  األحداث( مف قانكف 17المادة ) أما المشرع األردني فقد نص فيك 
، كال يسمح ألحد بحضكر البطبلفمحاكمة الحدث بصكرة سرية تحت طائمة  مأنو: تجر ـ عمى 2014

ضنو، حسب يو أك حاصالمحاكمة باستثناء مراقب السمكؾ كمحامي الحدث ككالديو أك كليو أك ك 
 .3مف لو عبلقة مباشرة بالدعكلمالحاؿ كمف تقرر المحكمة حضكره  مقتضى

ال يجكز  :عمى ىذه الحماية فنصت عمى أنو (7/2كىذا ما أكدت عميو قكاعد بكيف في القاعدة )
 .ية الحدث الجانحك قد تؤدم إلى التعرؼ عمى ى التي معمكماتال مف حيث المبدأ نشر

المشرع الفمسطيني ككافة التشريعات محؿ المقارنة في الدراسة ككذلؾ  أف الباحث يرل كىنا
القكاعد كاإلتفاقيات الدكلية الخاصة باألحداث أجمعت كأكدت عمى ضركرة أف يجرم التحقيؽ مع 

 كالتعامؿ ا ىذه القكانيف مف النص عمى ىذه الضمانةخمك ذلؾ ألنو ال يجكز أف ت األحداث بسرية تامة،
 ضماف إلى األحداث مع التحقيؽ سرية كراء مف العمة كترجعالعامة؛ القكاعد حسب األحداث مع

                                                           
1
 (.6بشأنحماٌةاالحداثفًفلسطٌن،المادة)7176لسنة3انظرالقراربقانونرقم-
2
 (.776،المادة)7111لسنة776بالقانونوالمعدل7666لسنة77رقمالمصريالجانحالطفلقانونانظر-
3
 (.71،المادة)7173لسنة37انظرقانوناألحداثاألردنًرقم-
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 المحاكمة أجكاء اإلمكاف قدر كتجنيبو أسرتو كسمعة سمعتو عمى لمحفاظ كذلؾ نفسو؛ الحدث مصمحة
  .1رىبة مف يتبعو كما

 

 حق الدفاع:: ثالثاً 

ثناء التحقيؽ االبتدائي حرية االستعانة بمحاـ كحؽ مف حقكؽ الدفاع أمف الضمانات اليامة 
المنسكبو إليو كيدافع عنو، كىذا الشأف بخصكص  يدرأ التيمةأف  يتمكف المتيـ بكاسطة محاميو حتى

 .ي أكثر أىميةلبلستعانة بمحام فتككف الحاجة الجانحيف حداثما بالنسبة لؤلأالبالغيف،  المتيميف

قانكف فقد أكد عمى قاعدة المساعدة ب قرارنصكص الما المشرع الفمسطيني كمف خبلؿ أ
 قانكف فنصت عمى ما يمي:قرار ب( مف ال10القانكنية في المادة )

يككف لمحدث في الجنايات كالجنح محاـ لمدفاع عنو، سكاء في مرحمة التحقيؽ أف  يجب"
كاؿ حمحاميا، تتكلى النيابة أك المحكمة عمى حسب األ االبتدائي أك المحاكمة، فإذا لـ يككؿ متكؿ أمره

 .2ندبو عمى نفقاتيا"

لمطفؿ ـ 1996لعاـ  12قانكف الطفؿ المصرم رقـ  ف( م125كفي مصر فقد نصت المادة )
كيجب أف يككف لو في مكاد الجنايات كفي مكاد الجنح المعاقب عمييا  ،الحؽ في المساعدة القانكنية

بالحبس كجكبان محاـ يدافع عنو في مرحمتي التحقيؽ كالمحاكمة فإف لـ يكف قد اختار محاميان تكلت 
 .3كذلؾ طبقان لمقكاعد المقررة في قانكف االجراءات الجنائية ،النيابة العامة أك المحكمة ندبو

 في ـ2014 لسنة( 32) رقـ األحداث قانكف في األردني المشرع أصدره ما كبالنظر إلى
 :مؤكدة عمى ىذا الحؽ فنصت( 21)المادة

 غير كاف أك محاـ لو يكف لـ إف الجنائية القضايا في لمحدث محاـ تعييف المحكمة عمى- أ
 .الجزائية المحاكمات أصكؿ لقانكف كفقان  الدكلة خزينة مف أتعابو كتدفع محاـ، تككيؿ عمى قادر

 .4كالمحاكمة التحقيؽ مراحؿ جميع حضكر الحدث عند الككيؿ المحامي عمى- ب

                                                           
1
 .772_777ص،7667س،.مربٌع،محمدحسن-
2
 (.71بشأنحماٌةاألحداثفًفلسطٌن،المادة)7176لسنة3انظرالقراربقانونرقم-
3
 (.772)،المادة7666لسنة77انظرقانونالطفلالمصريرقم-
4
 (.77،المادة)7173لسنة37انظرقانوناألحداثاألردنًرقم-
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 المتبعة في محاكمة األحداث:جراءات اإل :الفرع الثاني
(، كخضكع أكالن سنتناكؿ تحت ىذا العنكاف اإلجراءات الخاصة باألحداث في مرحمة المحاكمة )

 (.ثانيان الحكـ الصادر ألكجو الطعف )

 :المحاكمة األحداث في مرحمةب الخاصة الجراءات أوًل:

  :مرحمة المحاكمة عمى النحك التاليفي  األحداثجراءات الخاصة بكىنا سنتناكؿ اإل

 مستعجمة. األحداثقضايا  .7

  .األحداثعدـ تقديـ الدعكل المدنية اماـ محاكـ  .7

 دراسة شخصية الحدث قبؿ المحاكمة. ضركرة .3

  .بصحيفة السكابؽ دعدـ االعتدا .3

 .حظر نشر كقائع المحاكمة .2

  
 المستعجمة: األحداثقضايا   .2

 ما كىذا األحداث قضايا نظر في االستعجاؿ عمى بقانكف القرار في نص الفمسطيني المشرع
 األحكاؿ جميع في كيراعى المستعجمة، القضايا مف األحداث قضايا تعتبر: منو( 1) المادة عميو نصت
 يشكؿ أال شريطة المحاكمة أك التحقيؽ مراحؿ مف مرحمة أم في احتياطيان  المكقكؼ الحدث عف االفراج
 . 1العدالة بسير يضر ال كاف عميو خطكرة ذلؾ

 كالمعرض الجانح الحدث محاكمة جراءاتإ تبسيط عمى جاء مؤكدان  المصرم المشرع ماكأ
 عميو في نص ما كىذا ضده، المرفكعة الدعكل في الفصؿ سرعة عمى العمؿكدعى إلى  لبلنحراؼ

 القكاعد االحكاؿ جميع في األحداث محكمة اماـ يتبع: انو عمى الطفؿ قانكف في( 773) المادة
 استبعاد النص ىذا كيؤدم ذلؾ خبلؼ عمى القانكف ينص لـ ما الجنح مكاد في المقررة كاالجراءات
 متيمان  الطفؿ كاف كاف حتى األحداث محكمة اماـ التطبيؽ مف الجنايات محكمة اماـ المقررة االجراءات

 . 2بجناية

                                                           
1
 .1بشأنحماٌةاألحداثفًفلسطٌن،المادة7176لسنة3انظرالقراربقانونرقم-
2
 .773المادة7666لسنة77انظرقانونالطفلالمصريالجانحرقم-
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( فقرة )ط( 3المادة ) أما المشرع األردني فقد جاء متفقان مع ما سبقو مف قكانيف،  فقد نص فيك 
 القضايامف  األحداثتعتبر قضايا  :عمى أنو 7173لسنة  37دني رقـ االر  األحداثمف قانكف 
مف  األحداثنو تعتبر قضايا االردني عمى أ األحداث( فقرة ط مف قانكف 3نصت المادة )فالمستعجمة 

تعبير أف  مبلحظة كسرعة الفصؿ فييا معمبلحقتيا عدـ التباطؤ في  كىذا معناه ؛القضايا المستعجمة
يختمؼ عف فكرة القضاء المستعجؿ الكارد في قانكف  األحداثالقضايا المستعجمة الكاردة في قانكف 
فينظر فييا القاضي  ،سائؿ التي يخشى عمييا مف فكات الكقتاصكؿ المحاكمات المدنية كالمتعمقة بالم

 .1بصفة مؤقتة مع عدـ المساس بأصؿ الحؽ الذم تدكر حكلو تمؾ المسائؿ

حيث  7613لعاـ  71السكرم رقـ  األحداث( مف قانكف 36) المادةشرع السكرم في مككذلؾ ال
في القضايا المحالة اليو بأسرع كقت ممكف  األحداث كمحكمةيبت قاضي التحقيؽ  انو:عمى  نصت

 األحداثتؤكد قكاعد بكيف عمى مبدأ االستعجاؿ في الفصؿ في قضاء مصمحة الحدث، ك حرصان عمى 
ينظر في كؿ قضية منذ البداية عمى نحك عاجؿ دكف أم  :( عمى أنو7-71ث كرد في القاعدة )حي

بالبساطة كالسرعة كتفادم  األحداث جنكحاتسمت االجراءات في  إذاتأخير كال يتأتى تحقيؽ ذلؾ اال 
  .األحداثبعض االجراءات التي تقرر لمبالغيف كيترتب عمييا تأخير الفصؿ في قضاء 

 :األحداثمام محاكم أعدم تقديم الدعوى المدنية  .7
كتيدؼ ؛ األحداثمحاكـ أماـ الى عدـ جكاز تقديـ الدعكل المدنية  2اتجيت غالبية التشريعات

ألداء كظيفتيا العامة التي تنحصر في بحث حالة الحدث  األحداث لمحكمةبذلؾ تكفير الكقت كالجيد 
كانما  ،المحكمة ال تعني بالضرر الناتج عنوأف  كمقتضى ذلؾ ،المنحرؼ كاختيار العبلج المناسب لو

 .3ويعنييا في المقاـ األكؿ شخص الحدث كمدل اعتبلؿ شخصيتو ككسيمة عبلجو كتقكيم

 نص حينما السابؽ االتجاه بنفس أخذ قد أنو نجد الفمسطيني المشرع اليو ذىب ما الى كبالنظر
 المدنية الدعكل رفع جكاز عدـ عمى( 63) المادة في 7176 لسنة( 3) رقـ األحداث حماية قانكف في
 العمؿ مف ذلؾ يمنع كال المحكمة، اماـ المدني بالحؽ االدعاء يقبؿ ال انو عمى كنص المحكمة، اماـ

 .القانكف بيذا عمييا المنصكص االجراءات حسب بالكساطة

                                                           
1
 .37،مكتبةالثقافةللتوزٌعوالنشر،عمان،ص7،7666لجانحٌن،طابراهٌممحٌسن،اجراءاتمبلحقةاالحداثا-

2
ومنالتشرٌعاتموضوعالدراسةالتًنصتعلىعدمجوازتقدٌمالدعوىالمدنٌةأماممحاكماألحداث)المشرعالمصريواألردنً-

 والفلسطٌنً(.
3
.366،ص7117نجاةرزق،م.س،-
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( 77المصرم بيذا االتجاه حينما نص في قانكف الطفكلة الجانحة رقـ ) المشرعككذلؾ اخذ 
ال تقبؿ الدعكل ( عمى أنو: 776المادة )في  7111لسنة  (776) رقـكالمعدؿ بالقانكف  7666لسنة 

ضركرة تفرغ المحكمة الى دراسة كبحث حالة  :ىك رحظالكعمة ىذا ؛ األحداثالمدنية اماـ محكمة 
كذلؾ حتى تعمؿ المحكمة عمى  ،االنحراؼأك الحدث كمعرفة األسباب التي دفعتو الى ارتكاب الجريمة 

كىك مف اىداؼ العدالة في مجاؿ  إليو االساسي المشرعىدؼ  كىذا ما ،ايجاد العبلج المناسب لو
 .1األحداث

 رقـ األحداث قانكف مف( 71) المادة في كنص االتجاه بيذا اخذ قد االردني المشرع أف كنجد
 الحؽ كلممتضرر األحداث محكمة اماـ الشخصي الحؽ دعكل تقبؿ ال: انو عمى 7173 لسنة( 37)

 قضايا في لمنظر باألحداث الخاصة المحكمة تفرغ الى ذلؾ كييدؼ المختصة؛ المحاكـ الى المجكء في
 . 2تأىيمو كاعادة الحدث اصبلح ىك األحداث قضاء مف النيائي اليدؼ ألف فقط؛ األحداث

الحؽ  دعكلأخذت بعدـ جكاز تقديـ التي  ما ذىبت اليو التشريعات السابقة :كيؤيد الباحث
ألف ىذا االتجاه يتفؽ مع الحكمة مف عممية ايجاد محاكـ مختصة  ؛األحداثاماـ محكمة  الشخصي

 كأكثرتفرغان  أكثركبالتالي تككف المحكمة  ،عادة تأىيؿ الحدث كاصبلحوإألف اليدؼ ىك  حداثلؤل
ككذلؾ تتفؽ مع مبدأ تطبيؽ صفة  ،المناسبة بالطرؽفاعمية عمى عبلج الحدث كانحرافو  كأكثرتركيزان 

  .األحداثاالستعجاؿ مع 

 دراسة شخصية الحدث قبل المحاكمة: ضرورة .1

كالسمككية ىي ضركرة مف  كاالجتماعية منيا النفسية جكانبياف معرفة شخصية الحدث بكؿ إ
؛ فمف خبلؿ دراسة شخصية الحدث الجانحيف ؤلحداثلبالضمانات االساسية  الضركريات الخاصة

 ،متناسبان مع الجـر الذم إرتكبو بحيث يككف بحقو جراء السميـتتخذ اإلأف  تستطيع المحكمة الجانح
معمكمات عمى ال ؿقبؿ الحصك  حكاموأصدر ال ي فإف القاضي الذم ينظر قضايا األحداثلذلؾ 

كالتي يعدىا المرشديف  كسمككو كالمحيط التي كاف يعيش فيو الحدثالمستمدة مف دراسة شخصية 
( مف قكاعد االمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة 76كقد اكدت القاعدة )، 3كالخبراء المختصيف بذلؾ

                                                           
1
 .711،المكتبالجامعًالحدٌث،االسكندرٌة،ص7112ل،عمروألفقً،موسوعةقانونالطف-

2
 .71،المادة7173لسنة37انظرقانوناألحداثاألردنًرقم-
3
.771،دارالثقافة،ص7113رسائلجامعٌة/زٌنبعوٌن،رسالةدكتوراة،قضاءاالحداث"دراسةمقارنة"،-

فىإلٌهمالمشارالمراقٌونٌنشى:771دراسةشخصٌةالحدثوذلكفًنصالمادةوقدجاءقانونالطفلالمصريمؤكداعلىضرورة

والنفسٌةالتعلٌمٌةلحالتهكامبل فحصا ٌتضمنملفالدعويفًالتصرفوقبـلجنحـةأوبجناٌـةمتهمطفللكلالقانونهذةمن771المادة
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يتعيف في جميع الحاالت باستثناء الحاالت التي تنطكم عمى جرائـ : بقكليا األحداثف قضاء شؤك 
ة قراران نيائيان يسبؽ اصدار الحكـ، اجراء تقصي سميـ لمبيئة ختصتستخدـ السمطة المأف  كقبؿ ،ثانكية

صة ختكالظركؼ التي ارتكب فييا الجريمة كي يتسنى لمسمطة الم ،كالظركؼ التي يعيش فييا الحدث
 (.مف قكاعد بكيف 76 القاعدةحكـ في القضية عف تبصر)الصدار إ

 تقديـ بخصكص االردني المشرع بو جاء ما مع متفقان  الفمسطيني المشرع مكقؼ جاء قدك 
 التحقيؽ مرحمتي خبلؿ المحكمة إلى السمكؾ مراقب ينظمو الذم الجانح الحدث عف المفصؿ التقرير

 أطمؽ بينما السمكؾ مراقب اسـ عميو االردني المشرع كردأ حيث المسمى في اختبلؼ مع كالمحاكمة،
 تحت منو( 71) المادة في بقانكف القرار في كجاء الطفكلة، حماية مرشد اسـ الفمسطيني المشرع عميو
 مف الحدث الطفكلة حماية مرشد يتابع: انو عمى كنصت لمحدث، الطفكلة حماية مرشد متابعة بند

 الى باإلضافة الحدث كسمكؾ حالة عف النيابة لعضك أكليان  تقريران  كيقدـ المحاكمة، كحتى التحقيؽ مرحمة
 . 1الييا الدعكل إحالة عند لممحكمة مفصؿ تقرير

أف  فاعمى الخبير  7666( لعاـ  77( مف قانكف الطفؿ رقـ )121كفي مصر نصت المادة )
تصدر المحكمة أف  يقدما تقريرىما الى المحكمة بعد بحث ظركؼ الطفؿ مف جميع الكجكه كذلؾ قبؿ

انو يجب عمى المحكمة قبؿ الحكـ في الدعكل اف  الثانيةالفقرة ( 771ككذلؾ نصت المادة )حكميا، 
ا نصت كم، كاضعي تقارير الفحص المشار اليو فيما كرد بيا أف تأمر بفحكص إضافيةالخبراء تناقش 
ك النفسية أالعقمية أك حالة الطفؿ البدنية أف  اذا رأت المحكمة( مف ذات القانكف عمى انو: 771)المادة 

مدة الماكف المناسبة حد األأقررت كضعو تحت المبلحظة في  ،تستمـز فحصو قبؿ الفصؿ في الدعكل
الشخصية ال يشتمؿ فقط عمى كممؼ  يتـ ىذا الفحصأف  كيكقؼ السير في الدعكة الى ،التي تمـز لذلؾ

كلكف  ،بحث الحالة االجتماعية لمحدث مف ناحية اسرتو كمستكاه االجتماعي كدراستو كانتظامو بيا
ا كاثرت عمى لؾ لبياف االمراض التي اصيب بيذك  ،يشمؿ الفحكص الطبية كالعقمية كالنفسيةأف  يجب

 .2سمككو غير االجتماعي

 

                                                                                                                                                                                
تناقشأنالدعوىفًالحكمقبلالمحكمةعلًوٌجبفٌهوردماضوءعلًالدعوىفًالتصرفوٌتمجتماعٌـةواالوالبدنٌـةوالعقلٌـة
أضافٌة.بفحوصتأمرأنبهـاوردفٌمـاإلٌـهالمشارالفحصتقارٌرواضعً

1
 .71بشأنحماٌةاألحداثفًفلسطٌن،المادة7176لسنة3انظرالقراربقانونرقم-
2
 .767،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،ص7667مقارنة"،نورالدٌنهنداوي،قضاءاالحداث،"دراسة-
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  :نوـ عمى أ7173( لسنة 37رقـ ) األحداث( مف قانكف 71مادة )نص في الكأما المشرع األردني فقد 

حد مكظفيو متخصصان في عمـ أيككف أف  ينشأ مكتب لمراقب السمكؾ في كؿ محكمة عمى .أ 
 االجتماع.أك النفس 

لجميع مراحؿ  األحداثمراقب السمكؾ الذم تـ استدعاؤه لدل شرطة  اعتماد يراعى ما أمكف.ب 
  .1كاف يعمؿ في االختصاص المكاني ذاتو إذاالتحقيؽ كالمحاكمة 

  ( مف نفس القانكف عمى انو:77ة )كجاء في الماد

يقدـ لممدعي العاـ عند مباشرة التحقيؽ تقريران خطيان مفصبلن يتضمف أف  عمى مراقب السمكؾ .7
المعمكمات المتعمقة بأحكاؿ الحدث كأسرتو كالظركؼ المحيطة بو بما في ذلؾ المادية 

السمكؾ  بكعمى مراق ،كمدرستو كتحصيمو العممي ،كالبيئة التي نشأ كتربى فيياكاالجتماعية 
  .الحاجة ذلؾ تما استدعمممحكمة بيذا الخصكص كلتقديـ تقارير الحقة 

مراقب السمكؾ بأم مف الكاجبات المككمة اليو فمممحكمة طمب استبدالو بغيره كمخاطبة  أخؿ إذا .7
 .2المناسب بحقوذ االجراء التأديبي الكزير التخا

يتـ كجب اعتماد مراقب السمكؾ الذم أاالردني  المشرعأف مما سبؽ انو يتضح  :ويرى الباحث
 الفمسطيني الى المشرعبينما ذىب  ،لجميع مراحؿ التحقيؽ كالمحاكمة األحداثشرطة  استدعائو لدل

في مرحمة التحقيؽ حتى المحاكمة كيقدـ  الجانح الحدث يختص بمتابعة الطفكلةمرشد حماية أف 
الفمسطيني اقتصر دكر مرشد حماية الطفكلة في  المشرعأف  التقرير المفصؿ عف الحدث كحالتو أم

 فقط دكف الحضكر لدل شرطة االحداث أثناء إستقباليا لمحدث الجانح، مراحؿ التحقيؽ كالمحاكمة
اية الطفكلة تككف بدايتو عند شرطة دكر مرشد حمأف  عمى ينص صراحةن أف  جدرككاف مف األ

عف حالتو  اريريقدـ جميع التقأف حالة الحدث ك  يكمؿ دكره مف خبلؿ متابعةف عميو أك  األحداث
 األحداثتقريره النيائي لدل قاضي  راقب ذلؾ في مرحمة التحقيؽ كأف يقدـف يككضعو االجتماعي كأ

ر مراقب االردني بخصكص دك  المشرععميو نص الباحث يتفؽ مع ما أف  قبؿ الفصؿ في الدعكل أم
التحقيؽ  سو مف يتابع الحدث ايضان في مرحمتيىك نف األحداثلدل شرطة  السمكؾ الذم يتـ استدعائو

                                                           
1
 .71،المادةرقم7173لسنة37انظرقانوناألحداثاالردنًرقم-
2
 .77رقمالمادة،7173لسنة37رقماالردنًاألحداثقانونانظر-
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ة كأكثر دراسة ثاكثر انسجامان مع المعايير الدكلية كالتشريعات الحدي ؛ حتى يككفاالبتدائي كالمحاكمة
  .لحالة الحدث كظركفو المحيطة بو

 ديـ التقرير المفصؿ مف قبؿ الخبراءبتقالمصرم فيرل الباحث انو اكتفى  المشرعبخصكص اما 
مف قانكف  777في المحاكمة كذلؾ قبؿ اف تصدر المحكمة حكميا كجاء النص عمى ذلؾ في المادة 

تشكؿ محكمة ، بحيث ت7111لسنة  776كالمعدؿ بالقانكف  7666لسنة  77الطفؿ المصرم رقـ 
 ،خبيراف مف األخصائييف أحدىما عمى األقؿ مف النساء المحكمةكيعاكف  ،قضاة ثبلثةمف  األحداث

كعمى الخبيراف أف يقدما تقريرىما لممحكمة بعد بحث  ،كيككف حضكرىما إجراءات المحاكمة كجكبيان 
 الييما المشار، كيعيف الخبيراف ظركؼ الطفؿ مف جميع الكجكه كذلؾ قبؿ أف تصدر المحكمة حكميا

 فيمف تكافرىا الكاجب الشػركط كتحػدد ، االجتماعية الشئكف كزير مع باالتفاؽ العدؿ كزير مف بقرار
 .االجتماعية الشئكف كزير مف بقرار خبيرا يعيف

 :بصحيفة السوابق عدم العتداد .4

حماية  بشأف 7176 لسنة( 3) رقـ قانكفالقرار بالفمسطيني في  المشرعكىذا ما نص عميو 
 عمى الحدث كنصت المادة:ر الداللة حظ( منو تحت بند 77في المادة ) األحداث

ك مينية لمحدث تدؿ عمى انيا صادرة أيحظر كضع أم عبلمة مميزة عمى أم كثيقة عممية  (7
  .عف دار الرعاية االجتماعية

 ،حكاـ الصادرة بحقيـ في السجؿ العدليكال تسجؿ األ األحداثال تسرم احكاـ التكرار عمى  (7
 .ة عدا المصادرة كاغبلؽ المحؿبعيكال تطبؽ بحقيـ العقكبات التكميمية كالت ،كال تعتبر مف االسبقيات

 االعتداد عدـ ضمانة مف باألحداث الخاصة قكانينو نصكص خمت فقد المصرم المشرع أما
 .الحدثب صحيفة السكابؽ الخاصةب

( 7-قرة )ز( ف3في المادة ) 7173لسنة ( 37رقـ ) األحداثردني في قانكف األ المشرعأكد  كقدكىذا 
حكاـ التكرار المنصكص أكال تطبؽ بحقو  ،سبقياتـر مف األجدانة الحدث بإال تعتبر عمى انو: 

كعمى الجيات المختصة شطب أم قيد ميما كاف عف  ،أم قانكف اخرأك عمييا في قانكف العقكبات 
 .الحدث عند اكمالو سف الثامنة عشرة
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أف  ،باألسبقيات كالمتعمقة بعدـ االعتداد مف خبلؿ المكاد السالفة الذكرأنو  :يرى الباحثو 
كشممت ىذه  ،محؿ المقارنة بعدـ األخذ باألسبقيات ردنياأل المشرعالفمسطيني قد اتفؽ مع  المشرع

 المشرعالنصكص جميع مراحؿ عمر الحدث كلـ يكف ىنالؾ تمييز في ىذه المراحؿ مع اضافة 
أك ر عمى كضع أم عبلمة مميزة عمى أم كثيقة عممية حظ( لبند ال7( فقرة )77)الفمسطيني في المادة 

ر السابؽ حظىذا الأف  نيا صادرة عف دار الرعاية االجتماعية كيرل الباحثأمحدث تدؿ عمى لمينية 
 مف نظرة المجتمع ليـ. محدث كالعيش بحياة كريمة كحماية األحداثجاء لتحقيؽ المصمحة الفضمى ل

 وقائع المحاكمة:حظر نشر  .1

غمب التشريعات عمى أالحدث في ىذه المرحمة فقد حرصت  لخاص الذم يمر بونظران لمطابع ا
الغرض ك  الجانحيف األحداثكبأم كسيمة كانت عند محاكمة  المحاكمةعدـ نشر كؿ ما يخص كقائع 

 نظرة المجتمع تكفير الحماية البلزمة ليـ كحجبك  ىك الحفاظ عمى خصكصيات األحداث مف ذلؾ
 كبالتالي قد تؤثر عمى ،فتبقى ىذه النظرة لصيقة بيـ ،بأنيـ اشخاص مجرميفكحكمو عمييـ  بحقيـ
القرار بقانكف السارم في ( مف 6كقد نصت المادة )صبلحيـ مستقببلن، ا  في المجتمع ك  دمجيـ إعادة

 :عمى انو األحداثتحت بند سرية قضايا  فمسطيف

ك السماح لغير محامي أيحظر نشرىا  ،ممفات سرية حداثاألتعتبر الممفات الخاصة ب .7
ك مرشده حماية الطفكلة االطبلع عمييا دكف اذف خاص مف أمره أك متكلي أالحدث 
 كاف الممؼ قيد التحقيؽ  إذا األحداثك نيابة أ ،المحكمة

ك نشر كقائع أ توك أم معمكمات تدؿ عمى شخصيأيحظر نشر اسـ كصكرة الحدث  .7
كيجكز لممحكمة السماح  ،ية كسيمة مف كسائؿ النشرأفي  ك ممخصياأالتحقيؽ كالمحاكمة 

ك كنيتو أمف اسـ الحدث  ىنو ال يذكر فيو سكل االحرؼ األكلأبنشر الحكـ النيائي، عمى 
 .ك لقبوأ

 لمحدث بالنسبة أىميتيا رغـ الضمانة ىذه عمى النص مف خبل فقد المصرم المشرع مكقؼ اما
 معمكؿ ىك ما الى يصار الحالة ىذه كفي مجـر كاعتباره لو المجتمع نظرة مف كحمايتو كلسمعتو كلذكيو

 .العامة القكاعد في بو
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 7173لسنة  37رقـ  االردني األحداثمف قانكف  71المادة  كأما المشرع األردني فقد نص في
ألحد بحضكر المحاكمة  يسمحتجرم محاكمة الحدث بصكرة سرية تحت طائمة البطبلف، كال عمى انو: 

حسب مقتضى الحاؿ كمف تقرر  ،حاضنةأك كصية أك باستثناء مراقب السمكؾ كمحامي الحدث ككالديو 
 .المحكمة حضكره ممف لو عبلقة مباشرة بالدعكل

في النص عمى ىذه الضمانة في قكانيف كاالردني قد اتفقا  الفمسطيني المشرعأف  يرى الباحث:
كيرل م لـ ينص عمى األخذ بيذه الضمانة، المصر  المشرعيزاؿ  حسنا بذلؾ في حيف الأكقد  األحداث
 ىك مراعاة مصمحة الحدث الفضمى. األسمىاليدؼ أف  الباحث

 :ألوجو الطعنالصادر خضوع الحكم  :ثانياً 

ألطراؼ الدعكل الستظيار عيكب الحكـ الصادر كيعني الرخصة المقررة  :الطعف في الحكـ
تعديمو عمى الكجو الذم يزيؿ عنو عيكبو كتستعمؿ ىذه أك و ئاغفيو كالمطالبة لدل القضاء المختص بإل

الرخصة في صكرة طرؽ معينة حددىا القانكف ككضع لكؿ منيا شركطان كبيف اجراءاتيا كيعبر عنو " 
تستيدؼ  التي مجمكعة مف االجراءات:طريؽ الطعف بأنو  تعريؼ كيمكف ،بطرؽ الطعف في االحكاـ "

تعديمو كعمة تقرير طرؽ الطعف في أك الغائو  ابتغاءكذلؾ ادة طرح مكضكع الدعكل عمى القضاء، عإ
ىذا ، 1القانكنيةقرب ما يككف الى الحقيقة تنقضي الدعكل بحكـ اأف  االحكاـ ىي حرص الشارع عمى

( 7-1عمى ىذه الضمانة االجرائية االساسية حيث نصت في القاعدة ) مؤكدةقد جاءت قكاعد بكيف ك 
كسنتناكؿ ىذا المكضكع في كؿ مف ، 2عمىأماـ سمطة أالحؽ في االستئناؼ  حداثلؤلأف:  عمى

 :اتحسب ما جاء في نصكص ىذه التشريععمى  التشريع الفمسطيني، كالمصرم، كاألرني

 :التشريع الفمسطيني .7
المادة  بشأف حماية األحداث في 7176لسنة  3رقـ القرار بقانكف نص المشرع الفمسطيني في 

تخضع  :كجاء في نصيا عمى انو األحداثالصادرة عف محاكـ  باألحكاـ( منو تحت بند الطعف 33)
كفؽ احكاـ  3كالطعف بالنقض ستئناؼكاال عتراضلبلالصادرة بمقتضى ىذا القانكف  كالقراراتحكاـ األ

                                                           
1
.7167القاهرة،ص،دارالنهضةالعربٌة،3محمود،حسنً،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،ط-

2
 .16،دارالمطبوعاتالجامعٌة،االسكندرٌة،ص7667فتوحعبدهللاالشاذلً،قواعداألممالمتحدةلتنظٌمقضاٌااالحداث،-

3
"ٌحقللمحكومعلٌهغٌابافًموادالجنح373االعتراض:وفقالمانصعلٌهقانوناالجراءاتالجزائٌةالنافذفًفلسطٌن،مادة-

خالفاتأنٌعترضعلىالحكمخبللالعشرةأٌامالتالٌهالببلغهبالحكم.والم
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 األحداثكتشكؿ دكائر خاصة في محاكـ االستئناؼ لمنظر في قضايا  ،قانكف االجراءات الجزائية النافذ
ينكب في أف  كيجكز لمتكلي امر الحديث باإلضافة لممحامي ،نحراؼاالك االطفاؿ المعرضيف لخطر أ

 ستئناؼ عمى انو:س القانكف تحت بند اال( مف نف33المادة ) ىذه االجراءات عف الحدث كنصت

 ر االستئناؼ المشكمة ليذه الغاية.ماـ دكائأ ،يجكز استئناؼ االحكاـ الصادرة عف المحكمة .7

اال  ،ك لمتكلي امرهأك بتسميـ الحدث لكالديو أال يجكز استئناؼ االحكاـ التي تصدر بالتكبيخ  .7
 ك في اإلجراءات.أالبمطاف في الحكـ 

التي كضع فييا  جتماعيةاالف كجكد دكر الرعاية تنعقد محكمة االستئناؼ في مكاأف  يجكز .3
 .الحدث

 :المصري التشريع .1

 محكمة عف الصادرة األحكاـ في الطعف بجكاز يقضي الذم باالتجاه المصرم المشرع اخذ
 لسنة( 77) رقـ الطفؿ قانكف مف( 737) المادة فنصت قانكنان  المقررة الطعف طرؽ بكافة األحداث

 يبمغ شأنو في يصدر حكـ ككؿ الطفؿ إلى اعبلنو القانكف يكجب مما إجراء كؿ: أنو عمى 7666
 لمصمحة يباشر أف ىؤالء مف كلكؿ عنو، المسؤكؿ الى أك عميو الكالية لو مف أك كالديو أحد الى

 فييا الطعف مكانيةإ مف حكاـاأل ىذه بعض ستثناءإ مع. 1القانكف في المقررة الطعف طرؽ الطفؿ
 لسنة( 77) رقـ القانكف عميو نص ما كىذا ،االجراءات في بطبلف أك القانكف تطبيؽ في لخطأ اال

 محكمة عف الصادرة االحكاـ استئناؼ يجكز: انو عمى( 737) المادة في جاء حيث 7666
 فبل عميو، الكالية لو لمف أك كالديو الى الطفؿ كبتسميـ بالتكبيخ تصدر التي األحكاـ عدا األحداث
 .2فيو أثر االجراءات في أك الحكـ في بطبلنو أك القانكف تطبيؽ في لخطأ اال استئنافيا يجكز

 :األردني التشريع  .1

 أنو عمى 7173 لسنة( 37) رقـ األردني األحداث قانكف مف( ك) فقرة( 72) المادة نصت فقد
 كاالعتراض الطعف كاجراءات أحكاـ إلى كالبداية الصمح محكمتي عف الصادرة األحكاـ تخضع

                                                                                                                                                                                
عندماٌشعربعدماإلنصافالحكمفًالنظرإعادةٌطلبأنوبالتالًٌجوزلهما،قضٌةفًمتهمبحقابتدائًحكمروصدهو:االستئناف-
أماعلٌه،تزٌدأوتلغٌهأواالبتدائًالحكمتثبتفهًاالستئنافمحكمةخاصةتسمىمحكمةامامذلكوٌتمباالستئناف،ٌسمىماوهذا،

.ٌردوالٌنقضالنهائًوحكمهااألحكامتنقضأنلهافٌخولالعلٌاالقضاءمحكمة
 .للقانونمخالفةمنالحكمٌعٌبماإلزالةالمتخاصمٌنإلٌـهٌلجـأ،القضـائٌةاألحكـامفـًللطعـنعـاديغٌـرطرٌـقهـوالطعنبالنقض:-
1
 .737،المادة7666لسنة77انظرقانونالطفلالمصريرقم-
2
 .737المادة،7666لسنة77رقمالمصريالطفلقانونانظر-
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 مقتضى حسب الجزائية المحاكمات أصكؿ كقانكف الصمح محاكـ قانكف في عمييا المنصكص
 ىذه في الحدث عف ينكب أف الككيؿ المحامي أك الحاضنة أك الكصي أك لمكلي كيجكز الحاؿ

 . 1االجراءات

 

  

                                                           
1
 ،)فقرةو(.72المادة7173لسنة37انظرقانوناألحداثاألردنًرقم-
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  :الفصل الثاني
________________________________________________

 المقررة لألحداث: والعقوبات دابير الصالحيةالتالسياسة الجنائية في 
األجيزة التي  تنفذهكىذه المبلحقة ليست عمبلن انتقاميان  ،اإلنساف محكر المبلحقة الجنائيةيعتبر 

البلزمة لممجتمع  حمايةال الغرض منيا ىك تكفيرليذه الغاية، بؿ ىي مبادرة اجتماعية  القانكف أكجدىا
 ىذا الشخص لئلساءة بلئمة كي ال يعكد مال حمكؿال خص اساء إليو؛ كذلؾ مف خبلؿ إيجادمف ش
( محكر  لذلؾ أصبح )الجانح( مجددان، ى لمقاضي حرية طعكأ ،متشريعات الجنائية المعاصرةان لأك )المجـر

كالظركؼ  السابؽسمككو خذان بعيف االعتبار آ ،العبلج التي تحتاجيا فترة متطمباتمبير كفقان لاتحديد التد
ريد فالتي أقدـ فييا عمى ارتكاب الجريمة كدكافعيا كحالتو النفسية كقدراتو العقمية استنادان إلى مبدأ ت

 .1العقاب

عف نسبة لممجـر البالغ بال فإذا كاف الغرض مف العقكبة تحقيؽ العدالة كالردع العاـ كالخاص
فإنيا ال  ،منعو مف العكدة لئلجراـككذلؾ  ،ريمةالج غيره مسمؾكي ال يسمؾ  المجـر كعقابوطريؽ ايبلـ 
 2.النعداـ تمييزىـ كذلؾ األحداثتتناسب مع 

                                                           
1
لظروف)الجانح(او)المجرم(،والمتمثلةبالتكوٌنالنفسًوالبٌولوجًواالجتماعًتفرٌدالعقابٌعنًجعل)التدبٌر(أو)العقوبة(مناسبة-

وكذلكالحالةالتًٌكونعلٌهاوقتارتكابهللسلوكاالجرامًوبعدهاوانتكونمتبلئمةمعالظروفالمادٌةللجرٌمةالتًتبدوفًطرٌقة
تبلئمةبقدراإلمكانمعاالضرارالتًألمتبالمجنًعلٌهومحٌطهواألضرارالتًارتكابهاوالوسائلالمستخدمةفٌها.كماٌنبغًانتكونم

لحقتبالمجتمعمنجهةثالثة،معمبلحظةالدافععلىارتكابهامنجهةرابعة.

 .7اقٌة،بغداد،ص،بحثمقدمالىوزارةالعملالعر7661،البٌاتًأحمدكرٌمنعمان-ولبلطبلعأكثرانظرإلى_التفرٌدالتشرٌعًللعقاب
2
 .773،المؤسسةالجامعٌةللدراساتوالنشروالتوزٌع،بٌروت،ص7،7613علًمحمدجعفر،االحداثالمنحرفون"دراسةمقارنة"،ط-
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 ـككقايتي ـكرعايتي حمايتيـ ىك الجانحيف األحداث عدالة مجاؿ في حديثان  السائد االتجاه اف
 الجريمة، إلرتكاب دفعتو كخارجية داخمية كعكامؿ ظركؼ ضحية يعتبر ألف الحدث االنحراؼ، مف
ستبداليا الجانح، الحدث اتجاه العقكبة استبعاد أف يتـ األفضؿ فمف لذلؾ  تربكيةك  تقكيمية تدابيرب كا 
صبلحي شخصيتو دمج الحدث في مجتمعو كتأىيؿ ىك يدؼ منياال  القكاعد لذلؾ فقد أظيرت ،اكا 

 اتخاذ مف بد ال كاف لذلؾ حدتيا، مف التخفيؼ أك الظاىرة ىذه معالجة عف عجزىا التقميدية القانكنية
 ابعاد تجاهبإ تسير الحديثة الجنائية السياسة أف كما األحداث، سمكؾ لتقكيـ تصمح مبلئمة اخرل تدابير

 سكاء أيضان، االجرائية الناحية مف بؿ المكضكعية، الناحية مف فقط ليس العقابي، المجاؿ عف األحداث
 فإنو اخرل، ناحية كمف التدابير االصبلحية الصادرة بحقيـ تنفيذ مرحمة خبلؿ أك المحاكمة مرحمة في
 أنيا عمى جكىرىا في تتفؽ فإنيا ،لؤلحداث الجانحيف المقررة التدابير كأشكاؿ صكر اختبلؼ رغـ

صبلحو الحدث الجانح عبلج الى تيدؼ تربكية تدابير عادة ك  كا   مجـر انو أساس عمى ليس تأىيموا 
 .إعادة تقكيمو كعبلجو يستحؽ شخص جانح انو اساس عمى بؿ العقاب،اإليبلـ كالردع ك  يستحؽ

التدابير االصبلحية كالعقكبات المقررة  السياسة الجنائية الحديثة في الفصؿ عنكافكحمؿ ىذا 
تدابير المقررة لؤلحداث، كأما )المبحث السياسة الجنائية في ال لؤلحداث، كسنتناكؿ في )المبحث األكؿ(

 رعاية األحداث الجانحيف.   السياسة الجنائية في الثاني( فسكؼ نتناكؿ فيو 

 التدابير المقررة لألحداث: السياسة الجنائية في المبحث األول: 
ىك ضحية  عف أف الحدث الجانح كما ذكرنا سالفان  تنتج التربكيةاالصبلحية ك  إف فكرة التدابير

كاجبرتو عمى ارتكاب الفعؿ  خاطيء، كفرضت عميو سمككان ؼ كالعكامؿ المختمفة التي أحاطت بولظرك ا
كىذا  ،اعتباره مجنيان عميو كليس جانيان  كمف ىذا المنطمؽ كجب ،كأدت بو إلى الجنكح المخالؼ لمقانكف

مف اف كتككف خالية تتأصؿ فييا كرامة اإلنس يقتضي اف تتـ معاممتو كمعالجتو كفقان ألساليب إنسانية
عادة الدمج بطرؽ سميمة الرعاية بإتجاه يككف ىدفيا الدفعبؿ  اإليبلـ  1.كاالصبلح كا 

ألف  ،الجانحيف بالنسبة لؤلحداث عيكبالالعديد مف تتضمف لمحرية  السالبةعقكبات اف ال
قكبة القائمة التناقض بيف الع اخضاع الحدث لعقكبة سالبة لمحرية ينطكم عميو تناقض كبير، يتسـ ىذا

بيا معاممة الحدث  تتصؼالتي يجب اف  تكفير الحماية كالتربيةكبيف متطمبات  عمى اإليبلـ كالردع
كمراعاة  ،سمب حرياتيـ االبتعاد قدر اإلمكاف عف ديثة يقصد منياالح األحداثحيث أف طبيعة قكانيف 

                                                           
1
 .716،دارالجامعةالجدٌدة،االسكندرٌة،ص7113موسى،محمدسلٌمان،علمالعقاب:معاملةالمذنبٌن،قواعدهونظرٌاتهوتطبٌقاته،-



26 
 

األحداث الجانحيف كمتفقا مع  اران عالميان في التعامؿ معما يعتبر معي ىذا، ك ـمصالح الفضمى ليال
، كتؤثر ىذه العقكبات في 1مضمكف ما نصت عميو المكاثيؽ كاالعبلنات الدكلية بشأف حماية االحداث

، كيتمثؿ ىذا التأثير في الصكرة برمتو أفراد المجتمع الجانح كبيف العبلقات االجتماعية بيف أسرة الحدث
زمبلئو األمر بالنسبة لعبلقة الحدث مع تترسخ في أذىاف أفراد المجتمع، كذلؾ األمر  قد الذىنية التي

 ىركب الحدث مف ىذا الكاقع األليـ الذم يعيش فيو كما يترتب عميو مف نتائج أىميا الذم يؤدم إلى
نا ، كبناءا عمى ما سبؽ فإن2زمبلئو لو ازدراءعف الدراسة بعد خركجو مف السجف ىربان مف  وانقطاع

سنتناكؿ التدابير المقررة لؤلحداث في مطمبيف،)المطمب األكؿ( نتناكؿ فيو التدابير االصبلحية كفقان 
لمقانكف الداخمي الفمسطيني، كأما )المطمب الثاني( سنتناكؿ فيو التدابير االصبلحية كفقان لبلتفاقيات 

 الدكلية.  

 :مي الفمسطينيالتدابير الصالحية وفقًا لمقانون الداخ :المطمب األول
 الجانحيف األحداثالخاصة ب االصبلحية مجمكعة مف التدابير أقر المشرع الفمسطينيإف 

فنص عمى تدابير خاصة باألحداث ما دكف سف الخامسة عشر سنة في  ،ثمتدرجة حسب سف الحد
المادة  مف القرار بقانكف السارم، كتدابير خاصة باألحداث ما فكؽ الخمسة عشر سنة في 36المادة 

 قسـ  الفمسطيني القرار بقانكف أف المشرع نصكص خبلؿ مف كنبلحظمف نفس القرار بقانكف،  36
كىذا ما سنتناكلو حسب ما  لمجريمة المرتكب الفعؿ أساس عمى كليس الحدث سف أساس عمى التدابير

فيو التدابير الفمسطيني، كسنتناكؿ ىذا المطمب في فرعيف، )الفرع األكؿ( نتناكؿ  نص عميو المشرع
الخاصة باألحداث ما دكف سف الخامسة عشر سنة، كأما )الفرع الثاني( فإننا سنتناكؿ فيو التدابير 

 الخاصة باألحداث ما فكؽ سف الخامسة عشر سنة.

 حداث ما دون سن الخامسة عشر سنة:: التدابير الخاصة باألالفرع األول

ما دكف سف  األحداثبند التدابير الخاصة بتحت منو  36المادة  انكف السارم فيالقرار بقنص 
فعبلن مجرمان  ارتكببأف يحكـ عمى الحدث الذم لـ يبمغ سنة الخامسة عشر إذا  الخامسة عشر سنة

  3بإحدل التدابير اآلتية:

                                                           
1
 (.م73/7/7171)الموافقاالثنٌنمقابلةمعاالستاذ/عامرالجنٌديمحامًالحركةالعالمٌةللدفاععناألطفالفًفلسطٌن،-

2
 .23،داروائلللنشر،عمان،ص7173بشرىسعد،بدائلالعقوباتالسالبةللحرٌةوأثرهافًالحدمنالخطورةاإلجرامٌة،-

3
 القراربقانونالساريفًفلسطٌن.من36انظرالمادةرقم-
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 التكبيخ.أكالن: 

 التسميـ.ثانيا: 

 االلحاؽ بالتدريب الميني.ثالثا: 

 .اإللزاـ بكاجبات معينةرايعا: 

 ختبار القضائي.االخامسا: 

 امر المراقبة االجتماعية.سادسا: 

 في احدل دكر الرعاية االجتماعية. االيداعسابعا: 

 اليداع في احدل المشافي المتخصصة.اثامنا: 

 التوبيخ:أول: 
 الحدث إلى كالتأنيب المكـ تكجيو :بأنو المصرم الطفؿ قانكف مف (717) المادة توعرف كقد

 أخرل. مرة السمكؾ ىذا مثؿ إلى يعكد بأال كتحذره مف أفعاؿ منو صدر ما عمى الجانح

 بأف: التكبيخ بند تحت بقانكف القرار مف 31 المادة في الفمسطيني المشرع عميو نص ما كىذا
 ىذا مثؿ إلى يعكد بأال كتحذيره منو، صدر ما عمى الحدث إلى كالتأنيب المكـ بتكجيو المحكمة تقكـ

 .أخرل مرة السمكؾ

الى الطفؿ عمى المكـ كالتأنيب تكجيو صادر مف محكمة األحداث ببأنو " التكبيخ ايضان عرؼ ك 
ىذا التدبير عف أف يصدر كيستمـز  ،1عكد الى مثؿ ىذا السمكؾ مرة أخرلبأال ي كتحذره ،ما صدر منو

 كيستمـز التي ينظر فييا قضية الحدث المقصكد بتكجيو التكبيخ بحقو في الجمسةأم يان القاضي شخص
كمكاجيتو بما يصدر عمى لساف القاضي، إذ ال يعقؿ أف يتخذ في غيابو أك أف  ذلؾ حضكر الحدث

  2.يكجو لمتكلي أمره أك مف ينكب عنو

                                                           
1
 .777،ص7117شرٌفسٌدكامل،الحماٌةالجنائٌةلؤلطفالدارالنهضةالعربٌة،الطبعةاألولى،القاهرة-

2
 .721،مطبعةاألمنٌة،الرباط،ص7،7117عبدالرحمنمصلحالشراوي،انحرافاالحداثفًالتشرٌعالمغربًوالقانونالمقارن،ط-
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عبارات مف  الطريقو التي يكجو بيا التكبيخ مف القاضي إلى الحدث الجانح كيبقى اختيار
تأثيره االيجابي عمى الحدث دكف  حدكدفي  كحده كتككف ىذه العبارات األحداثمرىا لقاضي متركؾ أ

 1.ينعكس بصكرة سمبية عمى نفسيتوأف 

 التسميم:ثانيا: 
فإذا لـ تتكافر  ،عميو أك الكالية الكصاية د كالديو أك إلى مف لوالحدث إلى أح ـيسمتكيعنى بو 

ذلؾ مف أفراد لمقياـ ب إلى مف يككف أىبلن  سمـي بالشكؿ السميـ فإنو ييما الصبلحية لمقياـ بتربيتوأفي 
صبلحو تتعيد بتربيتويتـ تسميمو إلى أسرة بديمة تككف مصدرا لمثقة أسرتو، فإف لـ يكجد،  كفقان  كا 

في  الجانح الحدث اإلبقاء عمىكييدؼ تدبير التسميـ الى ، 2لؤلحكاـ الكاردة في قانكف الطفؿ النافذ
مف تربية الحدث  فضؿت عمميان أنو ليس ىناؾ أألنو ثب التي نشأ كترعرع بداخميا؛ األصمية محيط بيئتو

أف  الجكإذا كاف في مقدكر ىذا  ،لو نفس مككنات االسرة الطبيعية أسرمفي أحضاف كالديو أك في جك 
 3.كالحيمكلة دكف عكدتو إلى عالـ الجنكح يييئ كؿ أسباب مراقبة الحدث

 التدريب الميني:ثالثا: اإللحاق ب
المراكز المتخصصة  أحدالميني بأف تعيد المحكمة بالحدث الى  بالتدريباإللحاؽ  كيعرؼ

عمى اال تزيد مدة بقاء الحدث  ،بيراالتد النكع مف يذال الزمنية مدةالكتحدد المحكمة في حكميا  بذلؾ
 الةالفعى  اإليجابية التدابيركيعتبر التدريب الميني مف ، 4( سنكات3)في الجيات المشار الييا عف 

 ،أماكف مخصصة لمعمؿ بداخميا العمؿ عمى تكفير إال يعيبو كال ،الجانحيف األحداث لغالبية بالنسبة
 إليجاد كما تحكييا مف أقساـ مختصة برعاية االحداث الدكلة عاتؽ عمى تقعكلذلؾ فإف ىذه المسؤكلية 

 الحدث وب يمتحؽ الذم العمؿ اختيار يتـ كأف، التدبير ىذا مف الغرض المقصكد تحقؽالتي  ماكفاأل
 .في عكدتو لبلنحراؼ العمؿ سببان  ىذا حال يصب حتى كمياراتو متطمباتو مع تتفؽ عممية أسس عمى

 نة:اإللزام بواجبات معيرابعا: 
في القرار بقانكف السارم أف اإللزاـ بكاجبات معينة يككف مف خبلؿ  الفمسطينيكنص المشرع 

أك بفرض الحضكر في اكقات محددة أماـ اشخاص أك  ،اؿحانكاع مف الم ارتياد عمى حظرال فرض
                                                           

1
 .11،ص7667حمٌدرجبعطٌةالمسؤولٌةالجنائٌةللطفل،دارالنهضةالعربٌة،القاهرةسنة-

2
 منالقراربقانونالساري.31انظرالمادة-

3
 .716عبدالرحمنمصلح،الشراوي،م.سـ،ص-

4
 منالقراربقانونالساري.36انظرالمادة-
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أك غير ذلؾ مف القيكد التي تحدد بقرار  ،المكاظبة عمى بعض االجتماعات التكجيييةأك  ،ىيئات معينة
كيدخؿ ، 1( سنكات3( أشير كال تزيد عمى )6عف )لمدة ال تقؿ  كيككف الحكـ بيذا التدبير ،مف الكزير

 الدكرات عضب في االشتراؾ أك لممجتمع نافع بعمؿ القياـ الحدث مف الطمب المفيكـضمف ىذا 
 في المشاركة أك معينة، لمدة المسنيف مساعدة أك ية،نيالم أك الحرفية المعاىد بعض لدل التدريبية
 عدـ أك البيئة نظافة حمبلت في المشاركة أك المدني، الدفاع كأعماؿ األزمات أثناء في اإلغاثة أعماؿ
 2.األشخاص بعض مخالطة

 ال حتى كذلؾ العمؿ؛ بيذا القياـ عمى الحدث مكافقة أخذ تطمبي كفي ىذا النكع مف التدابير
 اإلصبلح يتحقؽ حتىك  ،األذل بو يراد بو إلحاؽ األسمكب ىذا تطبيؽ الغاية مف لمفيكمو أفيتبادر 
 في تحممو كما العقكبة معنى عف بعيدان  يككف أف يفترض الذم التدبير فرض مف الغاية ىكك  السميـ
 .الزجر كالردع معنى مف طياتيا

 

 القضائي: الختبارخامسا: 
 37كنص المشرع الفمسطيني في القرار بقانكف السارم تحت بند االختبار القضائي في المادة 

 عمى ما يمي:  ومن

شراؼ مرشد حماية  .7 يككف االختبار القضائي بكضع الحدث في بيئتو الطبيعية تحت تكجيو كا 
االختبار القضائي  كال يجكز أف تزيد مدة ،الطفكلة مع مراعاة الكاجبات التي تحددىا المحكمة

 ( سنكات.3عمى )

لممحكمة أف تتخذ ما تراه مناسبان مف التدابير الكاردة  ،ار القضائيبفشؿ الحدث في االخت إذا .7
 3.األحداثنيابة بعد مناقشة مرشد حماية الطفكلة ك  ،( مف ىذا القرار بقانكف36في المادة )

، سكاء تعمؽ األمر يتميز بعدة خصائص الجانحيف األحداثالحرية المراقبة في قانكف  إف نظاـ
اـ حسنات كفكائد فبالنسبة لمحدث يقدـ ىذا النظنظاـ المعاممة العقابية بكجو عاـ، أك ب ،حدث الجانحبال

األذل بالعبلقات العاطفية التي فيك يترؾ الطفؿ في محيطو األصمي كال يمحؽ  ،كبيرة ذات اعتبار

                                                           
1
 منالقراربقانونالساري.31انظرالمادة-

2
 767،صعمان،والتوزٌعللنشرالثقافةدار،7،7177ط،"مقارنةدراسة"لؤلحداثالجنائٌةالعدالةالعدوان،سعودثائر-

3
 منالقراربقانونالساري.37انظرالمادة-
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كيحكؿ دكف الزج  ،يبقيو في إطار الظركؼ الحقيقية الكاقعية أنو كىك باإلضافة إلى ،تربطو بأسرتو
يساعد  كمف ثـ ،كيجنبو االختبلط بالمجرميف الخطريف ،بالحدث داخؿ المؤسسات المغمقة الحقيقية

صبل ح كتقكيـ الحدث، ألنو يقكـ عمى أساس مف تدبير الحرية المراقبة عمى نحك فعاؿ في حماية كا 
كاقعان  ،كلكي يتحقؽ صبلح الطفؿ يجب أف يككف الكاقع الذم يعيش فيو ،الكاقع كليس مف التصنع

إذ أنو يكفر  ،كبيرة بالنسبة لمدكلة مف الناحية المادية ، كيحقؽ ىذا النظاـ فكائد1حقيقيان غير مصطنع
كما يتطمب ذلؾ مف نفقات جسيمة كاف يمكف  ،ميياكاإلنفاؽ ع يا مصاريؼ إقامة المؤسساتل

 كرة مباشرة كتعميـ الحدث الجانح.تخصيصيا لمرافؽ أخرل ينتفع منيا المجتمع بص

الحدث الجانح أك المعرض أىيؿ كنظران ألىمية ىذا التدبير كدكره العبلجي الذم يستيدؼ ت
فقد أكصت بو المؤتمرات الدكلية المتخصصة  ،لمجنكح في بيئتو الطبيعية كفي المجتمع الذم يعيش فيو

 2.نطاؽ تطبيقاتو كتكسيعفي المعاممة العقابية باألخذ بو 

 الجتماعية:أمر المراقبة سادسا: 
كضع الحدث تحت اشراؼ كيقصد بمكجبو:  ىك األمر الصادر بمقتضى ىذا القرار بقانكف

أف ال  شريطة ،أميف حسف سمكؾ الحدثلتمرشد حماية الطفكلة بالشركط التي تراىا المحكمة ضركرية 
لممحكمة اف تفرض عمى الحدث الذم يخالؼ أم شرط مف ، ك سنكات( 2يقؿ عف سنة كال يزيد عف )

كالتي  ،مف ىذا القرار بقانكف 36إحدل التدابير الكاردة في المادة  ،شركط أمر المراقبة االجتماعية
، تتناسب مع حالتو كغرامة ال تتجاكز خمسمائة دينار اردني عمى متكلي أمره حاؿ ثبكت تقصيره

أك مف  األحداثيجكز لممحكمة التي اصدرت أمر المراقبة االجتماعية كبناءن عمى طمب مف نيابة ك 
تطمع عمى  أك اف تعدلو بعد أف األمر مرشد حماية الطفكلة أك مف الحدث أك متكلي أمره أف تمغي

ـ أثناء نفاذ أمر المراقبة إذا أديف الحدث بجر في حالة  ا، أمتقرير مرشد حماية الطفكلة بيذا الشأف
مف ىذا القرار  36خر بحسب ما كرد في المادة آاألمر كتقرر المحكمة تدبيران  ىيمغ ،االجتماعية بحقو

ففي ىذه الحالة يجكز لممحكمة بناءن عمى تنسيب  ،عمى التكبيخ أك التسميـ إال إذا اقتصر الحكـ ،بقانكف
 3.االجتماعيةمرشد حماية الطفكلة أف تقرر االستمرار بأمر المراقبة 

                                                           
1
 ومابعدها.733أ.جانشٌزال،الطفولةالجانحة،ص-

2
،وكذلكالمؤتمراتالدولٌة7661الجرٌمةومعاملةالمجرمٌنالذيعقدفًلندنسنةالمؤتمرالدولًالثانًلؤلممالمتحدةالخاصبمنع-

،ومؤتمرالقاهرةسنة7612ومؤتمرمٌبلنو7611ومؤتمركاراكاسسنة7612البلحقةالتًعقدتفًهذااإلطار،خاصةمؤتمرجنٌف

،ومماجاء_توصٌاته_أنه7111مالمتحدةالذيعقدفًفٌٌناسنة،وهواٌضا ماتمسكبهودعًإلٌهالمؤتمرالدولًالعاشرلؤلم7662

 ٌجبمنحالقاضًسلطاتواسعةفًاألمربالوضعتحتاالختباراوالحرٌةالمراقبةبدال منالحكمبعقوباتسالبةللحرٌة.
3
 منالقراربقانونالساري.37انظرالمادة-
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 في تتمثؿكالتي الطفكلة  حماية مرشد عاتؽ عمى تقع كبيرة ميمة ىناؾ أف كيرل الباحث
 التعايش خبلؿ مف ،سمبياتيا عمى كالقضاء منيا اإليجابي كتنمية لمحدث الذاتية الخصائص استكشاؼ

 .الحدث فيو يعيش الذملممجتمع  اإليجابية المعايير مع

 يداع في دور الرعاية الجتماعية:السابعا: 
 :، كجاء فيو1قرار بقانكف السارمفي اللمشرع الفمسطيني ا عميو نصكىك ما 

 ،المعترؼ بيا منيايككف ايداع الحدث في احدل دكر الرعاية االجتماعية التابعة لمكزارة أك 
كتحدد المحكمة في حكميا  ،في مركز مناسب لتأىيموكاذا كاف الحدث مف ذكم االعاقة يككف اإليداع 

كيجكز لممحكمة أف تستبدؿ  ،سنكات في الجنايات 2يجب أال تزيد مدة اإليداع عف ، ك اإليداع كمكانو
، مف ىذا القرار بقانكف 36المادة تدبير اإليداع بعد الحكـ بو بإحدل التدابير المنصكص عمييا في 

كيحكـ  ،في الجنح كالمخالفات ال يفرض االجتماعيةكنص القرار بقانكف بأف اإليداع في دكر الرعاية 
مف ىذا القرار  36عمى الحدث في ىذه الحالة بإحدل التدابير األخرل المنصكص عمييا في المادة 

 .بقانكف

  :لمتخصصةاإليداع في المشافي أو المراكز اثامنا: 
 الحدث قانكف مف 711 المادة في أكجب عندما المصرم الطفؿ قانكف المكضكع ىذا عالج

 العناية فييا يمقى التي بالجيات المتخصصة، المستشفيات إحدل في بإيداعو المحككـ يمحؽ:" المصرم
 أف يجكز ال دكرية فترات في العبلج تحت بقائو عمى الرقابة المحكمة فتتكلى حالتو، إلييا تدعك التي
 حالتو أف ليا تبيف إذا سبيمو إخبلء كتقرر األطباء، تقارير خبلليا يعرض سنة عمى منيا فترة أم تزيد

ذا بذلؾ، تسمح  إلى ينقؿ عبلجو استمرار تستدعي حالتو ككانت كالعشريف الحادية سف الحدث بمغ كا 
 .الكبار لعبلج المتخصصة المستشفيات أحد

السارم كاختمؼ مع المشرع المصرم  قانكفب الفمسطيني في القرار المشرعكىذا ما أكد عميو 
أشير، بينما حدد المشرع  6في مدة بقائو داخؿ ىذه المستشفيات كالتي حددىا بمدة ال تزيد عمى 

 2كنص القرار بقانكف عمى ما يمي: م ىذه المدة بأف ال تزيد عمى سنة،المصر 

                                                           
1
ساري.منالقراربقانونال33انظرالمادة-

2
 منالقراربقانونالسابق.33انظرالمادة-
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المشافي أك المراكز المتخصصة بالجية التي يتمقى فييا العناية  إحدليكدع المحكـك عميو في  .7
 .التي تطمبيا حالتو

  .تتكلى المحكمة الرقابة الدكرية عمى بقائو تحت العبلج .7

ما لـ تتطمب حالتو أكثر مف ذلؾ بناءن عمى  ،أشير 6ال يجكز أف تزيد أم فترة منيا عمى  .3
  .ة التقارير الطبيةكيعرض عمى المحكمة خبلؿ تمؾ الفتر  ،تقرير طبي

  .لممحكمة اف تقرر إخبلء سبيمو إذا تبيف ليا أف حالتو تسمح بذلؾ .3

نقؿ إلى إحدل  ،ككانت حالتو تستدعي استمرار عبلجو ،إذا بمغ الحدث سف الحادية كالعشريف .2
 .المستشفيات أك المراكز المتخصصة لعبلج الكبار

 سنة: عشر الخامسة نس فوق ما باألحداث الخاصة التدابير: الفرع الثاني

ما دكف سف  األحداثسابقان أف المشرع الفمسطيني فرض مجمكعة مف التدابير الخاصة بذكرت 
كالتي تطبؽ عمى مف ىـ ما  األحداثمجمكعة مف التدابير الخاصة بب ايضان كجاء الخامسة عشر سنة 

ما  األحداثالخاصة بتحت بند التدابير  36ى ذلؾ في المادة نص عمسف الخمسة عشر سنة ك  فكؽ
  1:فكؽ الخمسة عشر سنة

تجاكز الثامنة عشر مف عمره احدل الجنايات يإذا ارتكب الحدث الذم اتـ الخامسة عشر، كلـ  .7
 لآلتي:فيحكـ عميو بكضعو في احدل دكر الرعاية االجتماعية كذلؾ كفقان 

قكبة ( سنكات، إذا كانت الجريمة مف الجنايات المستحقة ع6مدة ال تزيد عمى ).أ 
 االعداـ 

كانت الجريمة مف الجنايات المستحقة عقكبة  إذا ،( سنكات1مدة ال تزيد عمى ).ب 
 .السجف المؤبد

  .إذا كانت الجريمة مف الجنايات االخرل ،( سنكات2مدة ال تزيد عمى ).ج 

ارتكب الحدث جنحة تستمـز الحبس يكضع م دار الرعاية االجتماعية مدة ال تتجاكز ثمث  إذا .7
باإليداع أف تحكـ  كيجكز لممحكمة بدالن مف الحكـ ،مدة العقكبة المنصكص عمييا في القانكف

                                                           
1
 منالقراربقانونالسابق.36انظرالمادة-
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مف ىذا القرار بقانكف أك الحكـ عميو  36في المادة  عميو بإحدل التدابير المنصكص عمييا
 العامة كفقان لمقكانيف النافذة  لممصمحة دمةبتدبير بالخ

ذلؾ بإحدل التدابير  فأف يقر  األحداثفعمى قاضي  ،ؿ الحكـ بكقؼ تنفيذ العقكبةافي ح .3
 .باستثناء تدبير التكبيخ ،مف ىذا القرار بقانكف 36المنصكص عمييا في المادة 

لقضائية المخففة ؿ األحكاـ السابقة في سمطة المحكمة في تطبيؽ احكاـ الظركؼ اخال ت .3
الكاردة في قانكف العقكبات النافذ في الحدكد المسمكح بتطبيقيا قانكنان عمى الفعؿ المجـر 

 المقترؼ مف الحدث. 

العاـ كجزء مف منظكمة  يتضح مما سبؽ أف المشرع الفمسطيني قد أخذ بتدبير العمؿ لمنفع
كقد تضمنت ىذه الفقرة شركط  ،السارمانكف بمكجب القرار بق األحداثالتدابير التي يحكـ بيا عمى 

 كالتي يمكف ارجاعيا الى فئتيف: ،تطبيؽ ىذا التدبير

  .شركط تتعمؽ بالفعؿ المرتكب )الجريمة( كالعقكبة المقررة ليا كالحدث :األكلى

مصمحة ، فحصرت تطبيؽ تدبير العمؿ لمهشركط تتعمؽ بالحكـ بيذا الجزاء كتنفيذ :الثانية
كاذا تعمؽ األمر  ،لتي ال تزيد العقكبة المقررة ليا قانكنان عف ثبلث سنكات حبسالعامة عف الجرائـ ا

، أما كيفية تنفيذ  بحدث أتـ الخامسة عشرة مف عمره كلـ يتـ الثامنة عشرة كقت ارتكاب الفعؿ المجـر
لة فمـ ينص القرار بقانكف عمى ذلؾ كأحاؿ معالجة ىذه المسأ ،الحكـ الصادر بالخدمة لممصمحة العامة

العمؿ لمنفع العاـ كبديؿ لمعقكبة السالبة لمحرية نظاـ حديث في  كاف جزاءفإذا  ،الى القكانيف النافذة
كالذم أكرده المشرع الفمسطيني  ،في التشريع الفمسطيني  نو ال زاؿ قيد التجربةفإ ،1التشريع المقارف

 2نو.م 366في المادة  7117لسنة  3في قانكف االجراءات الجزائية رقـ  بالنص عميو

بتنفيذ  بلؿخأم نص يعالج حالة اإل أحكاـ القرار بقانكف السارم لـ يرد في كيرل الباحث أنو
صدار التعميمات كالمكائح التنفيذية الخاصة دد فإنني أدعكا المشرع إلى إصكفي ىذا ال ،ىذا التدبير

 األحداثمف خبلؿ إعطاء الصبلحية لمحكمة  بلؿ بو كذلؾخدبير كبياف جزاء اإلبتطبيؽ ىذا الت
ف األخذ بيذا النظاـ قد فتح افقان جديدة في مجاؿ تفريد ، كفي الكاقع فإخرآباستبداؿ التدبير بتدبير 

                                                           
1
 االردن(.–ٌقصدالباحثمنالتشرٌعالمقارنهوالقوانٌنالمطبقةفًدولالجوار)مصر-

2
بالحبسلمدةالتتجاوزثبلثةأشهرأنٌطلبمنمنقانوناالجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًعلىأنه)لكلمحكومعلٌه366نصالمادة/-

النٌابةالعامةتشغٌلهخارجمركزاالصبلحوالتأهٌل)السجن(بدال منتنفٌذعقوبةالحبسعلٌه،مالمٌنصالحكمعلىحرمانهمنهذا
 الخٌار.
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ظركؼ التخفيؼ الغالب في  يسمككف ،1اةحيث كاف القض ،العقابية في التشريع الفمسطينيالمعاممة 
كفي  ،لمدة معينة تحت إشراؼ مرشد حماية الطفكلةكاالختيار بيف الحبس كالغرامة أك كضع الحدث 

عد في فمسطيف كعمى الرغـ مف أف الفكائد العممية ليذا النظاـ لـ تتضح ب ،أحسف األحكاؿ كقؼ التنفيذ
مف قانكف االجراءات الجزائية عمى ارض  366كعدـ تطبيؽ المادة  ،بسبب حداثو اصدار القرار بقانكف

األىمية  نتناكؿ لذلؾ سكؼ ،إال أف القانكف المقارف فقيا كقضاء يشيد لو بالكثير مف المحاسف ،الكاقع
 مف خبلؿ النقاط التالية: األحداثالعممية مف تطبيؽ جزاء العمؿ لمنفع العاـ في قضايا 

كيكفر لو فرصة  ،يحمي المحككـ عميو مف مخاطر دخكؿ السجف جزاء العمؿ لمنفع العاـ .7
االندماج في المجتمع مف جديد عف طريؽ حرفة أك مينة جديدة يتعمميا في مرحمة التنفيذ 

بعد عف تتمكنو بعد ذلؾ مف تنظيـ شؤكف حياتو بسيكلة كىكذا يتخمص مف اسباب االنحراؼ كي
 2 .طريؽ اإلجراـ

كشخصيتيـ  ،سالبة لمحرية كأثرىا السمبي في نفسية المحككـ عمييـيتـ تجنب مساكئ العقكبة ال .7
 .داخؿ السجف

كيقمؿ مف  ،العمؿ لمنفعة عامة يحد مف ظاىرة اكتظاظ السجكف ككنو ينفذ م الكسط الحر .3
اعداد السجناء مما يجعؿ ميزانية السجف تخصص لتحسيف شركط الحياة اليكمية داخؿ 

 .المؤسسات العقابية

كقدرتو عمى تأدية عمؿ  ،منفعة العامة الى تنمية شعكر المحكـك عميو بإمكانياتويسعى العمؿ لم .3
كاندفاعو لعممو برغبة  ،فنمك ىذا الشعكر لديو ،قكانينو خرؽ نافع كمفيد لمصمحة المجتمع الذم

 .كعكدتو الى حالتو الطبيعية في المجتمع كعضك منتج كفعاؿ ،يعبراف عف انعداـ خطكرتو

أنو ثركة المستقبؿ فيك يخدـ  اعتبار سياسة التنمية البشرية كاالستثمار في االنساف عمى تدعيـ .2
المحككـ عميو كيزيد مف قدراتو المينية كيبعث فيو ركح المبادرة كحب العمؿ كيشجعو عمى 

 ،كما يخدـ المجتمع الذم يستفيد مف جيكد أبنائو في العمؿ كالتنمية ،االندماج في المجتمع
عقكبة الحبس التي تعطؿ طاقة قطاع كاسع مف الشباب  بحقو ف سيحـر منيا لك نفذتكالتي كا

 3.داخؿ مباني السجكف

                                                           
1
 .م76/7/7171،الخلٌل،األحداثمحكمةرئٌسشدٌدجمالالقاضًمعمقابلة-

2
 .17،دارهومه،الجزائر،ص7111قدم،العقوبةموقوفةالتنفٌذ،مبروكم-

3
 .13مبروكمقدم،م.س،ص-
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لتكازف كضبط النفس أىدافان نفسية يستفيد منيا المحكـك عميو الذم يتعمـ االنضباط كاؽ يحقت .6
 1.مف جديد أكضاعو بنفسو كبذلؾ يسيؿ اندماجو في المجتمعأفعالو فيصحح  كتحمؿ مسؤكلية

أكثر انسانية لتسييؿ جيكد إعادة التأىيؿ االجتماعي  العامة طريقةيمثؿ العمؿ لممنفعة  .1
 2.د اليو حتمان ألنو يبقي الفرد في مجتمعو الطبيعي الذم سيعك  ،لممحككـ عمييـ

لمجريمة )التكرار(، أقؿ عند مف حكـ عمييـ بالعمؿ  التجارب كالدراسات أف نسبة العكداثبتت  .1
مدة نفذت في الكسط مقارنة بالمحككـ عمييـ بعقكبة سالبة لمحرية قصيرة ال لممنفعة العامة،

 3.العقابي

في محافظة  األحداثمع القاضي جماؿ شديد رئيس محكمة  مقابمة الباحثكقد أجرل ىذا 
يمكف مف خبلليا العمؿ عمى انجاح تطبيؽ بنكد  كالتي الخميؿ كخرج الحكار بمجمكعة مف التكصيات

حة الفضمى لمحدث كجاءت ىذه كتحقيؽ المصم السارم في فمسطيف بشأف حماية األحداثانكف القرار بق
  4التكصيات عمى النحك التالي:

 األحداثلجيات المختصة في عدالة التعاكف الحقيقي كالمشترؾ عمى أرض الكاقع بيف جميع ا -
، مراكز التأىيؿ ،مرشديف حماية الطفكلة ،األحداثشرطة  ،األحداثنيابة  ،األحداث)محكمة 

حركات الدفاع عف  ،اعيةكزارة التنمية االجتم ،كزارة الحكـ المحمي ،دكر الرعاية االجتماعية
 األطفاؿ(.

عدادىـ بالشكؿ المطمكب لمتعامؿ  األحداثب الخاصة شرطةالتفعيؿ دكر  - كتكفير  األحداثمع كا 
 باقي المتيميف البالغيف. عف بيـ كالتي تتكفؿ بنقؿ األحداث بشكؿ منفصؿ خاصةالمركبات ال

التي ينظر  محاكـالكأف تككف منفصمة عف  األحداثبالنظر في قضايا  انشاء محاكـ خاصة -
 كابعاد األحداثمناسبة في محاكمة فييا قضايا المتيميف البالغيف؛ كذلؾ لخمؽ ظركؼ 

 جكاء تثير الرىبة كالخكؼ في نفكسيـ.أم أ عف األحداث الجانحيف

                                                           
1
 .732،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،ص7117شرٌف،سٌدكامل،الحماٌةالجنائٌةلؤلطفال،-

2
،وقداعتمدتالجمعٌة7612أٌلول6–آب76مؤتمراألممالمتحدةالسابعةلمنعالجرٌمةومعاملةالمجرمٌنالمنعقدفًمٌبلنومن-

 .76/77/7612بتارٌخ31/77العامةقواعدهذاالمؤتمربقرارهارقم
3
،ومنثمعام7617-7613دلفًهولندابٌنعامًمنالدراساتالتًاكدتهذهالنتٌجةدراسةأجرتهاوحدةالبحوثفًوزارةالع-

سنة73-71،حٌثوجدتأنهلمٌحصلعودإلىاإلجرامبٌنفئةمنحكمعلٌهبعملللمنفعةالعامةالذٌنتراوحتأعمارهممابٌن7611

سساتالعقابٌة،بٌروت،مؤسسةسواءأكانوامبتدئٌنأممكررٌن،أشارالىهذهالدراسةمصطفىالعوجً،التأهٌلاالجتماعًفًالمؤ

 .717-716،ص7،7663بحسون،ط
4
 م.76/7/7171مقابلةمعالقاضًجمالشدٌد،رئٌسمحكمةاألحداثفًمحافظةالخلٌل،ٌوماألحدالموافق-
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 بناءان عمى رغبتيـ الشخصية كعدـ كاختيارىـف في قضاء األحداث، متخصصي قضاةإعداد  -
 أخرل تخص البالغيف.تأدية أم مياـ ب قياـ قاضي األحداث

، حيث األحداثفي قضايا  االجتماعية لمعمؿمرشديف حماية الطفكلة في كزارة التنمية  إعداد -
 .كقضاياىـ األحداثأف القانكف أككؿ ليـ مياـ جسيمة لمتابعة 

كىذا ال ينطبؽ فقط عمى القضاة  ،األحداثاالطبلع عمى تجارب الدكؿ األخرل في عدالة  -
عداد ككيفية إ األحداثآلية التعامؿ مع  الشرطة كمرشديف حماية الطفكلة كبيافكانما عمى 

ذاالتقارير   .في ىذه الدكؿ المتبعة أمكف أف يتـ الحصكؿ عمى نماذج االجراءات كا 

حسبما نص القرار بقانكف كأف تككف  األحداثقاضي كالتدابير التي يصدرىا  األحكاـمتابعة  -
 .لما قد يطرأ عمييا مف تغيير أك تعديؿ في كقت الحؽ ىذه المتابعة دكرية

 :التدابير الصالحية وفقًا لالتفاقيات الدولية :المطمب الثاني
الجانحيف في مرحمة تطكره الراىنة إلى ضركرة إرساء  األحداثب الخاصيتجو القانكف الدكلي 
الجانحيف عمى نحك يراعي طبيعتيـ كظركفيـ كدرجة كعييـ  األحداثنظاـ قانكني مستقؿ لمعاممة 

يقتضي أف تككف ىناؾ تدابير كأساليب  كىذا ،كنضجيـ كبطريقة تختمؼ عف معاممة المجرميف البالغيف
المعرضيف لمجنكح كأف تككف ىذه التدابير مختمفة عف تمؾ  الجانحيف أك األحداثخاصة تطبؽ عمى 

( فقرة )ب( مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ 3( بند )31كنصت المادة  ) ،المعركفة في النظاـ الجنائي التقميدم
جراءات كسمطات كمؤسسات منطبقة خصيصان  عمى أف "تسعى الدكؿ األطراؼ لتعزيز إقامة قكانيف كا 

خاصة  ،العقكبات أك يتيمكف بذلؾ أك يثبت عمييـ ذلؾ قانكف انتيككانيـ ؿ الذيف يدعى أعمى األطفا
استصكاب اتخاذ تدابير عند االقتضاء لمعاممة ىؤالء األطفاؿ دكف المجكء إلى إجراءات  :القياـ بما يمي

 .1شريطة أف تحتـر حقكؽ اإلنساف كالضمانات القانكنية احترامان كامبلن" ،قضائية

 مثؿ أكامر الرعاية ،"تتاح ترتيبات مختمفة السابقة عمى أف المادة فم (3) كينص البند رقـ
ىا مف بدائؿ كالتدريب الميني كغير  كبرامج التعميـ ،كالحضانة ،كاالختبار ،كالمشكرة ،كاإلشراؼ كاإلرشاد

عمى  جرميـك  يـكتتناسب مع ظركف رفاىيتيـلضماف معاممة األطفاؿ بطريقة تبلئـ  ،الرعاية المؤسسية
 ."السكاء

                                                           
1
طنٌةوالقانونالدولً،مكتبةمحمود،سلٌمانموسى،قانونالطفولةالجانحةوالمعاملةالجنائٌةلؤلحداث،دراسةمقارنةفًالتشرٌعاتالو-

 .711،ص7116جامعةالقدس،كلٌةالحقوق،
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الجانحيف ىك  األحداثالسائد في القانكف الدكلي المعني ب االتجاهكيتضح مف ىذا النص أف 
ضركرة معالجة حاالت الجنكح بعيدان عف النطاؽ العقابي بمختمؼ صكره كأشكالو، كذلؾ عف طريؽ 

كجرميـ عمى  يـ كتتناسب مع ظركفيـيتتدابير ذات طبيعة اجتماعية كتربكية كتأىيمية تبلئـ رفاى
 1.السكاء

 األحداثمف مبادئ األمـ المتحدة التكجييية لمنع جنكح  2جاء في المبدأ رقـ  ،كتطبيقان لذلؾ
جنكح "ينبغي التسميـ بضركرة كأىمية السياسات المتدرجة لمنع  التكجيييةركفة بمبادئ الرياض المع

كيجب أف تتفادل ىذه  ،مة باتقائوككذلؾ الدراسة المنيجية ألسبابو ككضع التدابير الكفي األحداث،
بب ضرران جسيمان لنمكه أك أذل السياسات كالتدابير تجريـ الطفؿ كمعاقبتو عمى السمكؾ الذم ال يس

 2اآلخريف".

مف ىذه المبادئ أنو "ينبغي تركيز االىتماـ عمى السياسات الكقائية  71كما كرد في المبدأ 
خصكصان مف خبلؿ األسرة  ،األحداثجميع األطفاؿ ك التي تيسر التنشئة كاإلدماج االجتماعييف ل

ككذلؾ عف طريؽ  ،الميني كعالـ العمؿكعات األقراف كالمدارس كالتدريب كالمجتمع المحمي كمجم
كتقبميـ  األحداثكينبغي إيبلء االعتبار الكاجب لمنمك الشخصي السميـ لؤلطفاؿ ك  ،المنظمات الطكعية

  3شئة كاإلدماج االجتماعييف".التنكشركاء كامميف كمتساكييف في عمميتي 

                                                           
1
/الثانًتشرٌن71فًالمؤرخ33/72بقرارهاالعامةالجمعٌةاعتمدتها(مناتفاقٌةحقوقالطفلوالت7ًالبندرقم)31انظرالمادة-

.36المادةبموجب7661سبتمبر/أٌلول7فًنفاذهابدأو7616نوفمبر

:ٌلًماخاص،بوجهاألطراف،الدولتكفلالصلة،ذاتالدولٌةالصكوكأحكاممراعاةومعلذلك،ونصتعلىماٌلًوتحقٌقا
محظورةتكنلمقصورأوجهأوأفعالبسببعلٌهذلكإثباتأونسبالتهمةلهأوالعقوباتاالدعاءبقٌامالطفلبانتهاكلقانونعدم-)أ(

ارتكابها،عندالدولًأوالوطنًالقانونبموجب
:األقلعلىالتالٌةالضماناتبذلكٌتهمأوالعقوباتقانونانتهكبأنهٌدعىطفللكلٌكون-)ب(

القانون،حسبإدانتهحتىتثبتبراءةالطفلافتراض-(7)

منغٌرهاأوقانونٌةمساعدةعلىوالحصولاالقتضاء،عندعلٌهالقانونٌٌناألولٌاءأووالدٌهطرٌقةعنإلٌه،المنسوبةبالتهمإببلغة-(7)

دفاعه،وتقدٌمإلعدادالمبلئمةالمساعدة

أوقانونًمستشاربحضورعادلة،محاكمةوحقهفًتأخٌردونأيتباطًءأودعواهفًبالفصلالمختصةالقضائٌةقٌامالهٌئات-(3)

أخذإذاوالسٌماالفضلى،الطفلمصلحةغٌرفًذلكأنتعتبرلمماعلٌه،القانونٌٌناألوصٌاءأووالدٌهوحضورأخرىمناسبةبمساعدة
حالته،أوسنهالحسبانفً

وكفالةالمناهضٌنالشهوداستجوابتأمٌنأوواستجواببشهادة،اإلدالءعلىاعترافبذنبمعٌنأوإجبارهعلىإكراهالطفلعدم-(3)

المساواة،منظروفظلفًلصالحهالشهودواستجواباشتراك

القرارهذافًالنظربإعادةالمستقلةالقضائٌةالهٌئاتأوالمختصةالسلطةقٌامفانهٌتطلبتأمٌنالعقوبات،قانونانتهكأنهاعتبرإذا-(2)

تكونالحقهلذلك،مفروضةتدابٌرأٌةوفً
بها،النطقأوالمستعملةاللغةفهمالطفلصعبعلىإذابدونأيمقابلماديشفويمترجممساعدةعلىالحصول-(6)

 .الدعوىمراحلجمٌعأثناءممارسةالحٌاةالخاصةللطفلاحترام-(1)
2
دٌسمبر/األولكانون73التوجٌهٌة(فًالرٌاضمبادئ)األحداثجنوحلمنعالتوجٌهٌةالمتحدةاألمممبادئ(من2انظرالمبدأرقم)-

7661. 
3
 (منمبادئالرٌاضالتوجٌهٌة.71بدأرقم)انظرالم-
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مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة  (7ايضان تضمنت القاعدة رقـ) اإلطارا كفي ىذ
الحدث الذم  كجكب أف يعامؿ فقرة)أ( (7-7تحت بند رقـ) ،" بكيف" بقكاعدالمعركفة  األحداثقضاء 

 ." الذم يرتكب نفس الجـرمسائمة البالغقة تختمؼ عف طريقة بطري "جكز مساءلتو عف جـري

ينظر في إمكانية معالجة قضايا  ،كمف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ كحينما يككف ذلؾ مناسبان 
 1.محاكمة رسمية مف قبؿ السمطة المختصة إلىالجانحيف دكف المجكء  األحداث

التي تعالج قضايا جنكح  ،2كالنيابة العامة أك الييئات األخرل الشرطةكىذا يتطمب تخكيؿ 
كفقان لممعاير  ،سمطة الفصؿ في ىذه القضايا حسب تقديرىا دكف عقد جمسات محاكمة رسمية األحداث

( مف قكاعد بكيف(، 7( فقرة )77لغرض في مختمؼ النظـ القانكنية )القاعدة رقـ )المكضكعة ليذا ا
 قرار يخضع أف شريطة، صي عميوالتصرؼ بقبكؿ الحدث أك قبكؿ كالديو أك الك يحظى ىذا  كيجب أف
مف قكاعد ( 3( فقرة )77القاعدة رقـ )). طمب تقديـ عمى بناء مختصة سمطة لمراجعة القضية تحكيؿ
  .بكيف(

مف تدابير  متنكعة ككاسعة المختصة مجمكعة تتاح لمسمطة أفجميع األحكاؿ يجب كفي 
قدر ممكف بتفادم المجكء إلى اإليداع في  أقصى تكفر ليا مف المركنة ما يسمح الى ، التيالتصرؼ

 ،قكاعد بكيف مف (71رقـ )في القاعدة كرد  ىذه التدابير ما كمف األمثمة عمى ،المؤسسات اإلصبلحية
 :يمكف الجمع بيف البعض منيا، كالتي سكؼ نكضحيا عمى النحك التاليكالتي 

  .األمر بالرعاية كالتكجيو كاإلشراؼ.أ 

 .الكضع تحت المراقبة.ب 

 .األمر بالخدمة في المجتمع المحمي.ج 

 .فرض العقكبات المالية كالتعكيض كحفظ الحقكؽ كردىا.د 

  .األمر بأساليب كسيطة لممعالجة كالمجكء إلى أساليب معالجة أخرل.ق 

 .األمر باالشتراؾ في أنشطة النصح الجماعي كاألنشطة المشابية.ك 

العيش الجماعي أك غير ذلؾ مف األمر بالرعاية لدل إحدل األسر الحاضنة أك في مراكز .ز 
  .المؤسسات التربكية

                                                           
1
 (منقواعدبكٌن(.7(فقرة)77)القاعدةرقم)-

2
الهٌئاتاألخرىوهًتتمثلفًالقضاءوالمؤسساتالحكومٌةكوزارةالتنمٌةاالجتماعٌةوكذلكمؤسساتالمجتمعالمحلًوحركات-

 الدفاععناألحداث.
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 .غير ذلؾ مف األكامر المناسبة.ح 

تتجو  ،لجانحةالتدابير التربكية التي أقرىا القانكف الدكلي الخاص بالطفكلة ا مختمؼكيبلحظ أف 
عادة بناء شخصيتو كتأىيمو عمى أسس سميمةكتقكيـ  نحك اصبلح تآلفو تكفؿ اندماجو ك  الحدث كا 

 1اليدؼ األسمى الذم يجب العمؿ عمى بمكغو.االجتماعي كىذا ما يعتبر 

االىتماـ  األحداثيكلي نظاـ قضاء ف "مف قكاعد بكي (2رقـ ) القاعدةكمف أجؿ ذلؾ تقضي 
ة دائمان مع ظركؼ المجـر الجانحيف متناسب األحداثردكد فعؿ تجاه  أيةكيكفؿ أف تككف  ،لرفاه الحدث
 2."كالجـر معان 

تنص  ،الجانحيف بصكرة مختمفة عف معاممة المجرميف البالغيف األحداثمعاممة كفي ضركرة 
في إطار كؿ كالية  لمقياـ، جيكدما يمي "تبذؿ  مف قكاعد بكيف عمى (3( بند رقـ )7القاعدة رقـ)

 األحداثعمى  ان تطبؽ تحديد ،بكضع مجمكعة مف القكانيف كالقكاعد كاألحكاـ ،قضائية كطنية
 كتستيدؼ: األحداثسسات كالييئات التي يعيد إلييا بميمة إدارة شؤكف كالمؤ 

، مع حماية حقكقيـ األساسية في الكقت نفسو ية االحتياجات المتنكعة لؤلحداث الجانحيف،تمب
تنفيذان تامان  الجانحيف( األحداث)قكاعد األمـ المتحدة الخاصة بمعاممة  ، كتنفيذتمبية احتياجات المجتمعك 

 .منصفان 

شأف حقكؽ األحداث ص المعايير الدكلية بفي بعض نصك  النظركيتضح لنا أنو مف خبلؿ 
التي تستدعي الحاالت القصكل  بعض إال في ،لؤلحداث الجانحيف الحبسأنيا تفضؿ إستبعاد عقكبة 

ة حقكؽ اتفاقي مف (7بند ) (6كفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ تنص المادة ) ،فييا ذلؾ مصمحة الحدث الفضمى
إال عندما  ،عدـ فصؿ الطفؿ عف كالديو عمى كره منيما اؼتضمف الدكؿ األطر  :ـ7616نة الطفؿ لس

ف أ ،لمقكانيف كاإلجراءات المعمكؿ بياكفقان  ،قضائيةىنا بإجراء إعادة نظر ر  ،تقرر السمطات المختصة
كقد يمـز مثؿ ىذا القرار في حالة معينة مثؿ  ،الفضمىالطفؿ  ىذا الفصؿ ضركرم لصيانة مصمحة

                                                           
1
 .717محمد،سلٌمانمصطفى،قانونالطفولةالجانحةوالمعاملةالجنائٌةلؤلحداث،م.س،ص-

2
ث،وقدجاءفًالتعلٌقعلىهذهالفقرة،أنالقاعدةتشٌرإلىاثنٌنمنأهماهدافقضاءاألحداث،وهماأوال :السعًالىتحقٌقرفاهالحد-

نظمالقانونٌةالتًتقومفٌهامحاكماألسرةأوالسلطاتاإلدارٌةبالنظرفًقضاٌااألحداثوهذاهوالمحورالرئٌسًالذيتركزعلٌهال
أماالجانحٌن،وٌجباالهتمامبهذاالجانبحتىفًالنظمالتًتأخذبنموذجالمحكمةالجنائٌةبحٌثٌتفادىاللجوءالىالعقوباتالتقلٌدٌة،

لةللحدمنالجزاءاتالعقابٌةوبمقتضاهٌجبأالٌبنىالعقابعلىاساسجسامةالفعلأوالهدفالثانً،فهومبدأالتناسببوصفةوسٌ
خطورته،بلٌجبأنٌؤخذفًاالعتبارالظروفالشخصٌةللحدث،وٌنبغًأنٌكونلهذهالظروفأثرهاالمباشرعلىتناسبردالفعل

 االجتماعً...
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منفصميف كيتعيف اتخاذ  أك عندما يعيش الكالديف ،ا لومحالة إساءة الكالديف معاممة الطفؿ أك إىمالي
  1قرار بشأف محؿ اقامة الطفؿ"

غير  جب أال يحـر أم طفؿ مف حريتو بصكرةمف االتفاقية أنو يفقرة )ب(  31ضافت المادة أك 
 كال يجكز ممارستو إال كممجأ سجنو كفقان لمقانكف كأاحتجاز الطفؿ  يجرمأف . كيجب ةفيسقانكنية أك تع

  2.فترة زمنية مناسبة كألقصرأخير 

كالمعركفة بمبادئ  األحداثالمتحدة التكجييية لمنع جنكح  األمـكجاءت بعد ذلؾ مبادئ 
مف الكاجب أال يعيد بالحدث إلى " 36لمادة كقد نصت ا الرياض بالتأكيد عمى ما ذكرتو سابقان 

 التدخؿ تجيز التي المعايير تككف فأك " كمبلذ اخير كألقصر مدة الزمةالمؤسسات اإلصبلحية إال 
 3:اآلتية الحاالت عمى كمقصكرة بدقة محددة القبيؿ ىذا مف الرسمي

 تعرض لبلعتداءألمر أك الكالديف أك أكلياء ا قبؿ مف تعرض لئليذاءقد كاف الحدث  إذا .7
 .ىؤالء قبؿ مف الجسدم لئليذاءأك  الجنسي

 .تعرض الحدث لئلىماؿ كاالستغبلؿ مف الكالديف أك األكلياء إذا .7

 .كاف الحدث عرضة لخطر جسماني أك أخبلقي بسبب سمكؾ الكالديف أك األكلياء إذا .3

في كسع  إذا ظير عمى الحدث خطر جسماني أك نفسي جسيـ ييدد حياتو أك سمككو كلـ يكف .3
  .الكالديف أك األكلياء أك جمعيات المجتمع المدني مكاجية ىذا الخطر بكسائؿ أخرل

 األحداثما بخصكص قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية بشأف ادارة شؤكف قضاء كأ
القاعدة المعركفة بقكاعد بكيف كالتي ذكرت بعضيا سابقان فقد تكجيت نحك ىذا االلتزاـ مف خبلؿ 

أنو يجب دائمان أف يككف ايداع الحدث في مؤسسة اصبلحية تصرؼ ال يمجأ  "كالتي جاء فييامنيا 76
كتضيؼ القاعدة نفسيا أف عمى السمطات عند  ،إليو إال كمبلذ أخير كألقصر فترة تقضي بيا الضركرة"

ع في الحدث المكدالمجكء ليذا التدبير االستثنائي أف تسعى قدر اإلمكاف إلى اإلفراج المشركط عف 
 4أقرب كقت ممكف"

                                                           
1
 .7616وقالطفللسنةمناتفاقٌةحق7بندرقم6انظرالمادةرقم-

2
 م.7616فقرة)ب(مناتفاقٌةحقوقالطفللسنة31انظرالمادة-

3
 منمبادئاألممالمتحدةالتوجٌهٌةلمنعجنوحاألحداث)مبادئالرٌاض(.36انظرالمادة-

4
 منقواعدبكٌن.76انظرالمادة-
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 الفمسطيني قانكف الطفؿفي  (66( مف المادة)3الفقرة) أما المشرع الفمسطيني فقد نص فيك 
كيتجنب قدر اإلمكاف  ،تعطى األكلكية لمكسائؿ الكقائية كالتربكيةعمى أنو " 7113لسنة  1لمعدؿ رقـ ا

 انكف السارمكجاء بعد ذلؾ القرار بق ،2كالعقكبات السالبة لمحرية" 1ياطيالى التكقيؼ االحت المجكء
كمتفقان مع نصكص المكاثيؽ  االستثنائي لعقكبة حبس األحداث الجانحيف الطابعكمؤكدان عمى  ممتزمان 

ستثناء ككمبلذ عمى سبيؿ االإال الدكلية الخاصة بحقكؽ األطفاؿ كمناىضان لفكرة سمب حرية الحدث 
تحت بند  ،( في القرار بقانكف السارم1( مف المادة رقـ)3في الفقرة رقـ ) االلتزاـأخير كنص عمى ىذا 

كيتجنب المجكء الى  ،تعطى األكلكية لمكسائؿ الكقائية كالتأىيمية" :حظر المعاممة القاسية لمحدث
تمؾ التي تككف ذات مدة زمنية السالبة لمحرية كبخاصة  االخرل كالتدابير (االحتياطي)الحبس   التكقيؼ
 ."الفضمى لمحدث المصمحةكبما يتفؽ مع  ،الصعبة اال في الحاالتقصيرة 

 كبدائؿ  يفالجانح ابير اإلصبلحية المطبقة عمى األحداثكلبلطبلع أكثر عمى أىمية دكر التد
كتقدير مدة  عف العقكبات السالبة لمحرية فإنني سكؼ أتناكليا مف حيث بياف شرعيتيا)أكال(،

 التدابير المقررة)ثالثا(.   تنفيذكاإلشراؼ القضائي عمى  التدبير لمحدث )ثانيا(،
 :البديمة العقوبات شرعيةأوًل: 

 مقدارىا كنكعيا يحدد قانكني نص بمكجب إال تتقرر ال نيابأ تنعني بشرعية ىذه العقكباك 
نما ،فحسب التجريـ شرعية تشمؿ ال فالشرعية مدتيا،ك   ال انو فكما ،أيضان  العقاب شرعية كذلؾ تشمؿ كا 

 في عمييا النص يرد لـ ما عقكبة فرض يجكز ال فإنو قانكني، نص بمكجب اال سمكؾ أم تجريـ يجكز
 بممؼ الصدد ىذا في القاضي يستعيف حيث، بنص إال عقكبة كال جريمة ال لنص تطبيقا ، 3القانكف
 اف يجب الحالة ىذه في العقكبة شرعية فمفيكـ الطفكلة، حماية مرشد قبؿ مف اعداده يتـ الذم الحالة،
 النظاـ ىذا فشؿ ثبت أف بعد جريمة، لكؿ عينةم عقكبةب يتحدد األفؽ؛ أم أنو ال  متسع مفيكمان  يتخذ
عادة كتأىيمو الجاني اصبلح في ف مجـر سمككي نمط لكؿ عقكبة فتحديد، دمجو كا   بتحقيقو تميز كا 

 أخرل ناحية مف فإنو مجٌرمان، سمككان  ارتكب ما اذا عميو ستكقع التي العقكبة لنمط مسبقان  الجاني لمعرفة
 خاصة لجريمتو، ارتكابو كظركؼ كظركفو الجاني شخصية لتجاىمو العدالة، درب عمى يسير ال

 في الجـر مدل مسبقان  يدرؾ الحالة ىذه في فالجاني خطكرتيا بقمة تتميز التي السمككية لؤلنماط بالنسبة

                                                           
1
 .المشّرعحددهاوضوابطشروطضمنالتحقٌقلغاٌاتالزمنمنفترةالمتهمحرٌةسلبٌقصدبالتوقٌف"الحبساالحتٌاطً":-

2
 .7113لسنة1منقانونالطفلالفلسطٌنًالمعدلرقم3فقرة66انظرالمادة-

3
 .773،المكتبالجامعًالحدٌث،االسكندرٌة،ص7116محمدٌحٌىعوض،دورالتشرٌعفًمكافحةالجرٌمةمنمنظورأمنً،-
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 مسألة لمعقاب خضكعو كاف العقاب، يستكجب السمكؾ ىذا أف كذلؾ مسبقان  كيدرؾ ارتكابو، قبؿ سمككو
 تتعمؽ كالعتبارات أنو إال الشرعية، لتحقيؽ يكفي ما كىك السمكؾ، ىذا اقترؼ ما اذا فييا شؾ ال يقينية

 فإف أخرل، مرة المجتمع في االندماج إلعادة كتأىيمو الجاني اصبلح في العقكبة كفاعمية بالعدالة
 حالة لممؼ دراستو ضكء في لمقاضي التقديرية لمسمطة يخضع كمدتيا كمقدارىا العقكبة نمط تحديد

 الجـر جسامة مع تناسبيا حيث مف العدالة قكاعد مع تتفؽ المنطؽ ىذا مف البديمة كالعقكبة الجاني،
 1.كظركفو الجاني لشخصية كمراعاتيا المرتكب،

 ثانيًا: تقدير مدة التدبير لمحدث:

كالجمع بيف  اكأجاز تعديمي حدثالمكقعة عمى األر بياالمشرع الفرنسي قرر عدـ تحديد مدة التد
مف  71ذلؾ أصمح لمحدث كىذا ما نصت عميو المادة  إرتأل أفالكسائؿ التيذيبية في أم كقت إذا 

الفقرة الثانية مف القانكف  312ككذلؾ المادة  7632فبراير  17قانكف األحداث الفرنسي الصادر في 
إلى  كصيو مف قبؿ كالديو أك قبؿ ، أك مفقبؿ الحدث نفسو طمب مف يقدـ حيثالمدني الفرنسي 
بالنظر في كما يمكف تقديـ طمب التعديؿ مف مكظؼ المراقبة ك لممحكمة المختصة  السمطة المختصة،
عف قدـ ليا مف تقارير  ما ىذا اإلجراء بناء عمى السمطة التقديرية في تعديؿ الجانحيف قضايا األحداث
 .2حالة الحدث

عمى ضركرة تعييف مدة إلى القرار بقانكف السارم في فمسطيف فإننا نجده قد نص بالرجكع 
نصت عمى المدة التي ينبغي أف يحددىا القاضي  33لغاية  36التدبير عند النطؽ بو، فالمكاد مف 

لمتدبير المتخذ مف قبمو بحؽ الحدث الجانح، إال أنو أعطى لقاضي األحداث صبلحية إنياء التدبير أك 
"فيما عدا التدبير المنصكص عميو  7فقرة  23كيفيتو أك إبدالو بتدبير آخر، حيث نصت المادة  تعديؿ

، لممحكمة أف تأمر بإنياء التدبير أك بتعديؿ كيفيتو أك بإبدالو، 3مف ىذا القرار بقانكف 31في المادة 
طمب نيابة األحداث أك بعد اطبلعيا عمى التقارير المقدمة إلييا مف مرشد حماية الطفكلة أك بناءن عمى 

 الحدث أك متكلي أمره.

                                                           
1
 .737،دارالفكرالعربً،القاهرة،ص7667لمجنًعلٌهودورهفًالظاهرةاإلجرامٌة،محمدعقٌدة،ا-

2
- Jean Claude Soyer – droit pénale et procédure pénale 13eme édition. Paris,1998. P 134.  

3
علىماصدرمنه،وتحذٌرهبأالٌعودإلىمثلهذاتتعلقبالتدبٌرالخاصبالتوبٌخوهوتوجٌهالمحكمةاللوموالتأنٌبإلىالحدث31المادة-

 السلوكمرةأخرى.
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قد نص في أغمب التدابير عمى حد أدنى كحد أقصى لمدة التدبير،  أف المشرع الباحث الحظوي
كىذا األمر ييعطي مجاالن إلنجاح أية عممية تربكية أك تقكيمية يمكف اتخاذىا مع الحدث، باإلضافة إلى 

 العبلجية التي يضعيا المشرفكف عميو بالمؤسسات اإلصبلحية.إمكانية قياـ الحدث باستيعاب البرامج 

 لتدابير المقررة لألحداث:ثالثا: اإلشراف القضائي عمى تنفيذ ا

، يفالجانح حدثحؽ األب ةبير المبلئماينتيي بمجرد إتخاذه التد إف عمؿ قاضي األحداث ال
نما يمتد قاضي األحداث باإلشراؼ عمى تنفيذ يقكـ ، فخارج نطاؽ المحكمة إلىفي ىذا الشأف  هدكر  كا 

يد لو الذم يتـ إيداعو في دار الرعاية أك يع الحكـ بعد إصداره كذلؾ مف خبلؿ مراقبة الحدث
تخكلو يتمتع بكؿ السمطات التي  بااللتحاؽ بمراكز التدريب الميني أك غيرىا، فقاضي األحداث

دائرة إختصاصو بزيارة  مف خبلؿ لؾالصادر بحقيـ التدابير عمى اختبلفيا كذ اإلتصاؿ باألحداث
مئناف عمى كاإلطبلع عمى مجريات العمؿ بيا كاإلط، سسات كالمراكز التي تأكم األحداثالمؤ 

لممسؤكليف كالتي تخدـ مصمحة الحدث  وتكجييات لو السمطة التي تمكنو مف إبداء، كما أكضاعيـ
 .تيذيبوفي كتساىـ 

عممية تنفيذ التدابير قد أخضع سارم في فمسطيف القرار بقانكف ال كبناءان عمى ما سبؽ فإف
المقررة لؤلحداث إلشراؼ قاضي األحداث الذم يجرم التنفيذ في دائرة إختصاصو، كاإلشراؼ القضائي 
عطاء السمطة التقديرية لقاضي  يككف ضمانا ألف يسير تنفيذ التدبير عمى الكجو المطابؽ لمقانكف كا 

تماما مثؿ ما ىك الحاؿ في  ر كمما اقتضت مصمحة الحدث ذلؾاألحداث التي تخكؿ لو تعديؿ التدبي
مف القرار بقانكف كالتي ذكرتيا في النقطة السابقة،  23، كىذا ما نصت عميو المادة 1عبلج المريض

غير أف ىذه الخاصية قد أثارت التساؤؿ حكؿ الطبيعة القانكنية لمتدابير ىؿ تدخؿ ضمف الجزاء 
 الجنائي أـ ال؟

النقض المصرية بأنو رغـ عدـ النص عمى التدابير في الباب الخاص قضت محكمة ف
بالعقكبات إال أنيا في الكاقع عقكبات حقيقية نص عمييا القانكف لصنؼ خاص مف الجناة ىـ 
ف كانت األحكاـ الصادرة ىي أحكاـ إختص بيا قانكف األحداث لما رآه مف أنيا أكثر  األحداث، كا 

ذا كاف القانكف لـ ينص عمى ىذه األحكاـ في باب العكد مبلئمة ألحكاليـ كأعظـ أثرا  في تقكيميـ، كا 
كلـ يعتبرىا مف السكابؽ التي تجيز تشديد العقكبة، فإف ذلؾ ال يفقدىا صفة العقكبات، بؿ كاف مؤداه 

                                                           
1
 .761،المؤسسةالوطنٌةللكتاب،الجزائر،ص7667عبدالقادرقواسمٌة،جنوحاألحداثفًالتشرٌعالجزائري،-
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مف ذلؾ ىك أف ال تككف عقبة في مستقبؿ ىؤالء األحداث، كمف ثـ يجكز الطعف في األحكاـ الصادرة 
 1باالستئناؼ كالنقض.بالتدابير 

 :حداث الجانحيناأل رعايةالسياسة الجنائية في  :المبحث الثاني
العربية كاالكركبية  في جميع الدكؿ عاية األحداث الجانحيف أصبحت تحظى بإىتماـ كاسعإف ر 
التشريعات التي تنادم بمنظكمة عدالة األحداث؛ كذلؾ إدراكان منيـ أف طفؿ اليكـ ىك ككذلؾ جميع 
 الذلالمفكر كالعالـ كالمخترع كالمستقبؿك الطبيب فيك  المختمفة، الحياة جميع مناحيرجؿ الغد في 

 المجتمعات إف، كاألدبية المادية كقيمتيا الفعاؿ دكرىاالتي ينشأ فييا، ككذلؾ يحدد  مستقبؿ الدكلة يحدد
 أفرزتيا، كاجتماعية ثقافيةك  كمشاكؿ سياسية كاقتصادية تحديات مف تعاني في عصرنا الحالي

 كعمى كالمجتمع كالمدرسة كاألسرة العاممة االجتماعية المؤسسات ككظائؼ بكياف لحقت التى تغيراتمال
 القيـ صميـ أصابت التى تغيراتمال ىذه لبعض نتاجان  اآلخر ىك يككف قد األحداث جنكح فإف يبدك ما

المعنية بعدالة  كالمؤسسات األسر غالبية عجزت فقد ،اتالمجتمع فى السائدة االجتماعية كالمعايير
صبلحيـ  لؤلحداث، كلؤلطبلع أكثر  طبيعيةال الحياة الكريمة بتكفير بالتزاماتيا الكفاء عفاالحداث كا 

مبيف، )المطمب األكؿ( سأتناكؿ فيو رعاية عمى رعاية األحداث فإنني سكؼ أتناكؿ ىذا المبحث في مط
 األحداث قبؿ اإلفراج عنيـ، كأما )المطمب الثاني( فإنني سأتناكؿ فيو رعاية األحداث بعد اإلراج عنيـ.

 :عنو الفراج قبل الحدث رعاية: األول المطمب

 كالتي االجتماعية الرعاية دار إلى كتأىيمو الحدث عبلج بميمة السارم بقانكف القرار أكجب
 األحداث كتأىيؿ كرعاية مبلحظة دار : ىي بأنيا التعريفات بند تحت منو األكلى المادة في عرفىيا

 الكزير يعتمدىا أىمية، أك حككمية، إصبلحية، مؤسسة أم كىي االنحراؼ، لخطر المعرضيف كاألطفاؿ
يكاء كمبلحظتيـ، األطفاؿ عمى لمتحفظ العامة كالنيابة الداخمية ككزارة العدؿ كزارة مع بالتنسيؽ  كا 
صبلح  كدمجيـ تأىيميـ إلعادة كمينيان، عمميان  االنحراؼ لخطر المعرضيف كاألطفاؿ األحداث كتأىيؿ كا 

 .الخصكص ليذا الكزير يصدرىا تعميمات بمكجب كتنظـ المجتمع، في

 دار في ايداعو فترة اثناء التعميـ بتمقي الحدث حؽ عمى الفمسطيني المشرع نص كقد ىذا
 : بقانكف القرار مف 73 المادة نصت حيث االجتماعية الرعاية

                                                           
1
 .17،دارالمطبوعات،االسكندرٌة،ص7113عبدالحمٌدالشواربً،جرائماألحداث،-



11 
 

 حتى التعميـ تمقي في الحؽ االجتماعية الرعاية دار في باإليداع عميو محككـ حدث لكؿ  .7
 لتمكيف البلزمة االجراءات اتخاذ االجتماعية الرعاية دار عمى كيجب األساسي، التعميـ مرحمة انتياء
 .الحؽ ىذا اعماؿ مف الحدث

 كمما الثانكم التعميـ مرحمة استكماؿ مف الحدث تمكيف عمى االجتماعية الرعاية دار تعمؿ .7
 كالمبلحظة لمرعاية األمؿ دار تقدمو ما عمى كثب عف كلبلطبلع الصدد ىذا كفي، ذلؾ أمكف

 يـك كذلؾ لممكاف زيارة بعمؿ الباحث قاـ فقد اهلل، راـ محافظة في لدييا النزالء لؤلحداث المجتمعية
 الباحث التقى ككذلؾ زايدة أبك باسؿ األستاذ المؤسسة بمدير الباحث كالتقى 2/7/7171 المكافؽ األحد
_  العمؿ طاقـ_  المكقع بنية عمى االطبلع تـ حيث خميؿ مالؾ االستاذ – االرشاد قسـ برئيس
_  األنشطة_ كاالجتماعية النفسية الرعاية_  الصحية الرعاية_  الداخمي النظاـ_  النزالء سجبلت
 المكاصفات كمكاكبة بالمكقع لمرقي الرعاية لدار البلزمة االحتياجات مناقشة تـ ككذلؾ_  االتصاؿ
 :التالي النحك عمى االحتياجات ىذه ككانت، المؤسسة لتطكير كالبلزمة المطمكبة

 .المؤسسة في األخصائييف عدد زيادة عمى العمؿ .7
 .لمعمؿ ممكنة بيئة كخمؽ كالخارج الداخؿ مف المؤسسة ترميـ استكماؿ .7
 .نفسي أخصائي تكفير .3
 .الكيرباء شبكة تقكية .3
 .التطكيرية كالمشاريع االنجازات في قدمان  بالمضي لممؤسسة تسمح ميزانية صرؼ .2
 إف خصكصان  النزالء، لعبلج الطبية كاإلمكانيات اإلرشاد، كغرؼ التعميمية، اإلمكانيات تكفير .6

 .االسبكع طيمة كيتكاجد مؤىؿ ممرض لدييا المؤسسة
 .كالتدفئة التبريد بكسائؿ المؤسسة إمداد .1
 .كالثاني األكؿ الطابؽ في لمطكارئ مخارج إيجاد عمى لعمؿا .1
 .حضارم بشكؿ المكتبة كبناء األمية، كمحك القراءة برامج تفعيؿ .6

 لخارج ىركب محاكلة أم لمنع البكابات كتغيير بالمؤسسة المحيط السكر ترميـ عادةإ .71
 .المؤسسة

 .البناء عممية في الجماعية المسؤكلية لتحمؿ المجتمعة الشراكة تعزيز .77
 عف األمؿ دار في نزيؿ حدث كؿ عف الطفكلة حماية مرشديف يعدىا التي التقارير تفعيؿ .77

 .المؤسسة إلى كتأمينيا كاألسرم االجتماعية كضعة
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 األمؿ دار داخؿ المكجكدة كالمقكمات اإلمكانيات نقص لمباحث اتضح الزيارة ىذه خبلؿ كمف
 اإلفراج قبؿ النزيؿ الحدث لرعاية البلـز المستكل إلى بالمؤسسة ترتقي ال المقكمات ىذه كأف لمرعاية
 العاـ خبلؿ المؤسسة مف ىركب حالة أم تسجؿ لـ أنو إال اإلمكانيات قمة مف الرغـ كعمى عنو،

 مؤسسة داخؿ كالمطمكبة البلزمة كاإلمكانيات المقكمات تطكير عمى العمؿ تـ لك أنو يعني ىذا الماضي
مف عنو اإلفراج قبؿ المجتمع داخؿ كدمجو الحدث تأىيؿ إعادة مستكل إلى لكصمنا لمرعاية األمؿ دار

 المؤسسة داخؿ بقاءه مف بدالن  العامة لممنفعة العمؿ كتفعيؿ الميني التدريب أعماؿ في انخراطو خبلؿ
 نستطيع ال أنو نجد محافظة، كؿ في األحداث ىؤالء لرعاية مؤسسة بإنشاء فيو نطالب الذم الكقت في

 كىذا الغربية الضفة في المكجكدة األحداث لرعاية الكحيدة بالمؤسسة لمرقي البلزمة اإلمكانيات تكفير
 الخدمات كتطكير بتحديث السرعة كجو كعمى العمؿ االختصاص ذات الجيات جميع مف يتطمب
يجاد لمرعاية األمؿ دار مؤسسة في لؤلحداث المقدمة  ذات العدالة أطراؼ جميع لدل الصادقة الرغبة كا 

 محافظة كؿ في داخميا إيداعيـ يتـ الذيف األحداث لرعاية فعالة مؤسسات بإنشاء االختصاص
 القرار أقرىا التي اإلصبلحية بالتدابير كالعمؿ لؤلحداث، اإلصبلحية العدالة لمنظكمة الفعاؿ كالتطبيؽ
 القكاعد مف كغيرىا المتحدة األمـ كقكاعد ـ،7616 العاـ الطفؿ حقكؽ اتفاقية مع يتبلءـ لكي. بقانكف
عادة األحداث حماية عمى نصت التي  .المحمي المجتمع في دمجيـ كا 

 :عنو اإلفراج بعد الحدث رعاية: الثاني المطمب

مف السجف _ أك مدارس التأىيؿ _ قد  خركجة لحظةشخص أم المكقؼ الذم يكاجو  إف
كيبتعد عنو كال يأمف  ى االقتراب منو، فيناؾ مف يخشكأبتعادىـ عنو يتمثؿ في نفكر المجتمع منو

السجكف أك المؤسسات اإلصبلحية لمعكدة لذلؾ كاف مف الطبيعي أف يتجو بعض الخارجيف مف  ،جانبو
كذلؾ لتنٌكر  ،نظرة السابقو مف قبؿ مجتمعو لو كألقرانوجراـ كالجريمة كبالتالي فإنو يمصؽ العالـ اإلإلى 

غبلؽ المجتمع ليـ كنفكره منيـ كابتعا ىذه االسباب دعت  ،1في كجكىيـ جميع أبكاب التكبةده عنيـ كا 
أكلكيات السياسة  مف أساسيةية ك عنيـ كأكل شخاص المفرجرعاية األكضع  كجكببالضركرة إلى 
 2.الجنائية لعبلجيـ

                                                           
1
المجلد7ع–للواءٌسالرفاعً_الرعاٌةالبلحقةلخرٌجًالمؤسساتالعقابٌةواإلصبلحٌة_المجلةالجنائٌةالقومٌةالقاهرةبحوث/ا-

 .11_ص7666الثانًعشر_
2
 .721ص-7616رمسٌسبهنام_علمالوقاٌةوالتقوٌمواالسلوباألمثللمكافحةالجرٌمة_منشأةالمعارف،االسكندرٌة،-
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العدالة  راتبمف م ةالثالث في المرتبة ـبعد االفراج عني الجانحيف حدثاألرعاية  تقعك 
 ،فترة محاكمتيـ أثناء ليـ أك عمى رعايتيـ ال تقتصر عمى الرعاية السابقة فيذه الرعاية ،االصبلحية

فبل  ،ـالصادر بحقي يرمتدبالمدة الزمنية ل انتياءبعد كىي الفترة الكاقعة كانما تشمؿ الرعاية البلحقة ليـ 
البلحقة صكرتيا الكاممة كال تتحقؽ الغاية مف قياميا ما لـ تمتد الى الفترة  االجتماعيةتأخذ الرعاية 

يستطيع الحدث التغمب عمى صعكبات الحياة التي قد تكاجيو كمف ثـ االندماج  متدبير، كمف خبلليال
كيأخذ تنظيـ الرعاية البلحقة انماطان مختمفة بعضيا تتطكع  ،1أخرل في المجتمع مكاطنان صالحان  مرة

حككمي خاص يرتبط بالكزارة التي تتبعيا أك أف يعيد بإداراتيا إلى جياز  ،ألدائيا جمعيات خيرية
شكؿ عمى فإما أف تككف  ،كما تأخذ الرعاية البلحقة اشكاالن مختمفة ،2المؤسسات العقابية كاإلصبلحية

 ،أف تأخذ صبغة معنكية بتقديـ مساعدة نفسية كاجتماعية لمحدثأك  ،ية كعينيةخدمات كمساعدات ماد
 3.حتى يتـ اعادة اندماجو في المجتمع مف جديد

 ،بصكرة صحيحة كسميمةة مساعدة الحدث عمى العكدة إلى المجتمع قبالرعاية البلح كيقصد
. كينبغي عمى الذم يعيش فيو العمؿ الكريـ الذم يؤمف لو كالسرتو االستقرار داخؿ المجتمعكايجاد 

الحتياج المادم االعمؿ عمى تكفير  حداثالجنائية لؤل عدالةالفي منظكمة  4االختصاصالجيات ذات 
 عممية في األخيرة الخطكة البلحقة الرعاية كتمثؿ، 5كتخميص االحداث مف نظرة المجتمع ليـ بالسكء

 .تنفيذه لمتدبير فترة طكاؿ الجانح الحدث يتمقاىا التي العبلجي التيذيب

 األحداثقانكف رعاية يا بالتنظيـ، فتكقد أكلتيا العديد مف التشريعات أىمية خاصة كتناكل
ث كبعده، حيث أجازت احدعند اإلفراج عف األ المياـالعراقي أناط بقسـ الرعاية البلحقة العديد مف 

، كذلؾ لمساعدتو المفرج عنو تقديـ منحة مالية مناسبة لمحدثلمعمؿ عمى لمقسـ المذككر  103المادة 
كمف ناحية أخرل عند جنكحو إذا كانت سببان في ذلؾ، حاجاتو العاجمة التي كاف يعيش فييا  تغطيةفي 
 حداثلؤل مأكل تكفيرعمى قسـ الرعاية البلحقة العمؿ عمى  المشرع في نصكص قانكنو السابؽ أككؿ

 كلمدة ال تزيد عمى ثبلثة أشير. إليو يمجؤكفليـ مأكل  كلـ يكف المحددة الزمنية مدةالالذيف أنيكا 
                                                           

1
،ص7662مضانالسٌد،اسهاماتالخدمةاالجتماعٌةفًمٌدانالسجونوأجهزةالرعاٌةالبلحقة،دارالمعرفةالجامعٌة،اإلسكندرٌة،ر-

717.
2
آٌدانخالدقادر_التدابٌرالعبلجٌةلؤلحداثالجانحٌن)دراسةمقارنةفًالعراقوفرنسا(_رسالةدكتوراةمقدمةالىكلٌةالقانون-

 .767ص7667عةبغداد_بجام
3
،رسالةماجستٌربالقانونالعام،7661لسنة،6تهانًمصطفىبواقنة،تأهٌلالسجٌنوفقا لقانونمراكزالتأهٌلواالصبلحالفلسطٌنًرقم-

.773،ص7116كلٌةالدارساتالعلٌا،جامعةالنجاحالوطنٌة،فلسطٌن،
4
 وهذهالجهاتهً:القضاءوالنٌابةوالشرطةومؤسساتالمجتمعالمحلًالرسمٌةوغٌرالرسمٌةوحركاتالدفاععناألحداث.-

5
،7111،دارالكتبالقانونٌة،القاهرة،7،ط“حسٌنهندومصطفىالحبشً،النظامالقانونًلحقوقالطفل"دراسةاألحكامالطفلوالئحته-

.373ص
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نص في  ،المنحرفيف التكنسي األحداثكبالنظر إلى النظاـ الداخمي الخاص بمركز إصبلح 
لحظة مغادرتيـ المؤسسات الشبابية مف االندماج ب األحداثالفصؿ السادس عشر منو عمى تمكيف 

 اإلصبلح الذيف كانكا بداخمو، ككذلؾ متابعة سمككياتيـ كما يطرأ عمييا مف تغيير؛ كذلؾ مركزل
لو مف  إيجاد عمؿ مستقرتأميف  كالعمؿ عمى، الجديد لبلطمئناف عمى حسف تأقممو في محيطة العائمي

 مف ىذا النظاـ عمى أف يمنح كؿ 30الفصؿ  فقد أكجب، كبيذا الصدد قبؿ المؤسسات المعنية بذلؾ
تعمـ شيادة تككيف ميني في االختصاص الذم  في لحظة خركجو مف المؤسسة االصبلحيةحدث 

 1.أك المؤسسة التي كاف بداخميا خبلؿ فترة إيداعو بالمركز كتدرب عمى القياـ بو

 كذلؾ مف خبلؿ قياـ الحدث بتكفير، كبيران ليذه المرحمة اىتماما  بدلأما المشرع السعكدم فقد أ
يساعدة عمى  ؛ كذلؾ لكياالصبلحية كجكده في المؤسسةالفترة الزمنية ل أثناء مالي خاص بو رصيد

نص عمى فاإليفاء بحاجاتو الضركرية،  خركجو كتمكنو مفبعد  تخطي عقبات مكاجية مصاريؼ الحياة
 الخزانة الخاصة بوأرباح إنتاجو مف المصنكعات بحيث يكدع نصفيا في  عمى حدث المقيـحصكؿ ال

منفصمة عف  مصاريؼ جيب باالضافة لكجكد. لحظة االفراج عنوبالكامؿ  المبمغ المالي ـ لوسمٌ كيي 
 2لاير. 120 كقيمتيا المصاريؼ السابقة تدفع لو كؿ شير

أما المشرع الفمسطيني فقد اقتصر عمى أمر المراقبة االجتماعية لرعاية الحدث بعد اإلفراج 
كالتي سبؽ أف ذكرتيا في التدابير  السارممف القرار بقانكف  42عنو كجاء النص عمى ذلؾ في المادة 

  3حداث.المقررة لؤل

كفي ىذا الصدد فقد أككؿ المشرع الفمسطيني ميمة المراقبة االجتماعية لمحدث مف ضمف 
شراؼ مرشد  مف قبؿ الحككمة كبالشركط التي تراىا مناسبة  بتنسيب الطفكلة حمايةاختصاص كا 

كفي حاؿ  ،سنكات 5زيد عمى يقؿ عف سنة كال ي أال شريطةسمكؾ الحدث،  حسفكضركرية لتأميف 

                                                           
1
،عمانوالتوزٌع،للنشرالحامددار،7،7116ط،"مقارنةدراسة"األحداثرعاٌةقانونفًالجنائٌةالسٌاسةاللطٌف،عبدمنذربراء-

 .737ص
2
.737براءمنذرعبداللطٌف،السٌاسةالجنائٌةفًقانونرعاٌةاألحداث"دراسةمقارنة"،مسص-

3
وٌقصدبقانونالقرارهذابمقتضىالصادراألمرهوبخصوصأمرالمراقبةاالجتماعٌة:(منالقراربقانونالساري37انظرالمادة)-

الأنشرٌطةالحدث،سلوكحسنلتأمٌنضرورٌةالمحكمةتراهاالتًبالشروطالطفولةحماٌةمرشداشرافتحتالحدثوضع:بموجبه

إحدىاالجتماعٌة،المراقبةأمرشروطمنشرطأيٌخالفالذيالحدثعلىتفرضانوللمحكمةسنوات،(2)عنٌزٌدوالسنةعنٌقل

حالأمرهمتولًعلىاردنًدٌنارخمسمائةتتجاوزالوغرامةحالتهمعتتناسبوالتًبقانون،القرارهذامن36المادةفًالواردةالتدابٌر

منأوالطفولةحماٌةمرشدمنأواألحداثنٌابةمنطلبعلىوبناء االجتماعٌةالمراقبةأمراصدرتالتًللمحكمةوٌجوزتقصٌره،ثبوت
بجرمالحدثأدٌنإذاحالةفًأمالشأن،بهذاالطفولةحماٌةمرشدتقرٌرعلىتطلعأنبعدتعدلهانأواألمرتلغًأنأمرهمتولًأوالحدث

إذاإالبقانون،القرارهذامن36المادةفًوردمابحسبآخرتدبٌرا المحكمةوتقرراألمرٌلغىبحقه،االجتماعٌةالمراقبةأمرنفاذأثناء

المراقبةبأمراالستمرارتقررأنالطفولةحماٌةمرشدتنسٌبعلىبناء للمحكمةٌجوزالحالةهذهففًالتسلٌم،أوالتوبٌخعلىالحكماقتصر
 .االجتماعٌة
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مف ىذا  36الشركط تفرض المحكمة عمى الحدث بأحد التدابير الكاردة في المادة  خالؼ الحدث ىذه
 القرار بقانكف كغرامة ال تتجاكز خمسمائة دينار أردني عمى متكلي أمره حاؿ ثبكت تقصيره.

لحدث بعد اإلفراج عنو مف بخصكص رعاية ا المشرع الفمسطيني أف ما أقره :ويرى الباحث
مف المحكمة كبفرض غرامو عمى متكلي  كبشركطمرشد حماية الطفكلة  سمكؾ الحدث مف قبؿ مراقبة

أمره في حاؿ ثبت تقصيره باألمر الجيد كلكنو يحتاج إلى تفعيؿ كتطبيؽ عمى أرض الكاقع، كمف 
 األفضؿ أف يأخذ المشرع الفمسطيني بما أخذ بو المشرع العراقي حينما أكلى بيذه الميمة لقسـ

بالنظر الى المياـ الكبيرة  الرعاية البلحقة بدالن مف أف يشرؼ عمييا مرشديف حماية الطفكلةب متخصص
، كذلؾ لقمة كنقص في عدد مرشديف حماية ما صدر القرار بقانكفكخاصة بعد الممقاة عمى عاتقيـ

مر ناؾ تذٌ ، ككما الحظنا سابقان فإف ىاألحداثالطفكلة الذيف تـ فرزىـ مف قبؿ الكزارة لمتابعة قضايا 
في فمسطيف مف نقص التقارير التي يقدميا مرشديف حماية الطفكلة لممحكمة  األحداثمف قبؿ محاكـ 

قد حصؿ  األحداثداث الخميؿ نجد أف قاضي أحفبالنظر إلى محكمة  ،ي التحقيؽ كالمحاكمةثناء فترتأ
التي  األحداثعف  لممحكمةرشديف الحماية التي يجب أف يقدمكنيا كاحد فقط مف تقارير م عمى تقرير

 ر لنا سؤاؿ؟بادخبلؿ فترة العاـ الماضي، كىنا يت تنظر قضاياىـ أماـ محكمة األحداث

حالة  كـ مف التقارير كبيافىذا الكـ مرشديف حماية الطفكلة بإعداد ف يقأىؿ مف الممكف 
كأيضا ىؿ باستطاعتيـ متابعة الحدث بعد اإلفراج عنو  .ثناء فترتي التحقيؽ كالمحاكمةأ األحداث

مف القرار بقانكف السابؽ كالقياـ  42كاإلشراؼ عمى سمككو بناءان عمى ما جاء مف نص في المادة 
حتاج مف المشرع ما تـ طرحو سابقان يعمى  اإلجابةكىنا فإف ، بميمة أمر المراقبة االجتماعية

حداث لمراقبة ة إلى قسـ خاص يختص بميمة الرعاية البلحقة لؤلبالميمة السابق الفمسطيني أف يمقي
عادة اندماجيـ في المجتمع المحمي ككذلؾ األخذ بما ذكرناه سابقان كما أخذت بو إسمككيـ كضماف 

بعد اإلفراج عنيـ  األحداثبعض التشريعات السابقة مف إيجاد مراكز كدكر لمرعاية تيتـ برعاية 
الجنكح مرة أخرل كحتى يستطيع اسبة ليـ تنأل بيـ عف العكدة إلى كضماف إيجاد كظيفة عمؿ من

التغمب عمى صعكبات الحياة التي قد تكاجيو كمف ثـ االندماج مرة أخرل في المجتمع كأف  الحدث
 ان كذك مكانة مثمو مثؿ باقي أفراد المجتمع. صالح ان يككف مكاطن
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 الخاتمة:
التي  المجتمع كاألسرةتدفعو ظركؼ  ال يعمـ شيئان عما يدكر حكلو، مما إف الطفؿ كلد ضعيفان 

فينحرؼ مسمكو كيرتكب جريمة ليس عف  المشرع، نص عمييالتي خركج عف الحدكد اعيش فييا لمي
دراؾ ك  نما لقصد كا  ف األسس التي نشأ بيا ، فمـ تكتمبية متطمبات الحياة ة فيتممحة كرغبالة تحاجا 

عتمد عميو في بناء ىذا المجتمع، كأف تجعؿ منو إنسانا صالحان يي  ه المتطمبات،بيذه ألف تمد صالحو
كمف ىنا كاف لطبيعة التدابير التي يتـ اتخاذىا بحقو أىمية بالغة في تحديد طرؽ إصبلحو كجعمو فردان 
منتجان في مجتمعو، كما أف محاكالت تحسيف ظركؼ االحتجاز مرحب بيا، إال أف ىناؾ حاجة أكبر 

متمحكرة حكؿ األطفاؿ كمبنية عمى الحقكؽ تتجنب التبعات  األحداثتطكير منظكمة عدالة ل كأىـ
عف تدابير بديمة  –عكضان عف ذلؾ  -كتبحث ،دامة لبلستخداـ غير المدركس لمتجريد مف الحريةاليٌ 

 لتأميف السبلمة العامة كالتعامؿ مع األطفاؿ المعتديف بطريقة تحتـر حقكقيـ كمصالحيـ الفضمى.

يترتب عميو إحداث تغيير كنقمة نكعية  ،األخذ بمنظكمة العدالة اإلصبلحية  إفيصح القكؿ 
ا عمى إحداث تغيير في سمككيات المجتمع بشكؿ عاـ حثنالذم ي األمرفي الثقافة المجتمعية السائدة، 
 ياتالستراتيجبشكؿ خاص، كىذا يتطمب إلى التطبيؽ الفعاؿ  األحداثكالعامميف في ميداف عدالة 

عدالة األطفاؿ بشكؿ يمقي بظبللو عمى أرض الكاقع خاص في ظؿ ما صدر حديثان في فمسطيف مف 
متماشيان إلى حد كبير مع منظكمة القكانيف التي تناسب منظكمة  األحداثقرار بقانكف بشأف حماية 

 العدالة الحديثة.

عادة إدماج  كمف ىنا فقد اتضح لنا أف مف أىـ مرتكزات السياسة الجنائية الحديثة إصبلح كا 
كعدـ مؤاخذتيـ بالعقكبات الزجرية  ،التقميدم األحداث بإبعادىـ ما أمكف عف العقكبة بمفيكميا

صبلحيـكاألخذ بما يؤدم إلى تيذيبيـ  ،كالرادعة  .كا 

األحداث مف خبلؿ ما تناكلتو في فصمييا  جنكحد كشفت دراسة السياسة الجنائية في مكاجية لق
عميو أف يكجو جيكد كبيرة إلى فئة  ،المجتمع الذم يحرص عمى استمراره كاستقراره أف ،األكؿ كالثاني

في عدالة األحداث الى  االختصاصالجيات ذات  جميعاألحداث، فإذا كجدت رغبة صادقة لدل 
االىتماـ الصادؽ بيذه الفئة سكاء مف خبلؿ إجراءات ادارية أـ تشريعية أك كبلىما سكيان فإننا سنصؿ 

 .مة عدالة اصبلحية متكاممةإلى منظك 
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لإلجابة عمى  و ىذه الدراسة فقد توصمنا إلى الستنتاجات التالية كمحاولةتومن خالل ما تضمن
 اشكالية الرسالة.

كجزاء لما ارتكبو  ،الفرد مف قبؿ السمطات المختصةردع اف العقكبة بالمفيكـ التقميدم تيدؼ إلى  -
الذم قد العيب ب مشكبوحرية مباتت العقكبات السالبة لفقد  الجانحيف أما بخصكص األحداث ،مف جـر

انيف األحداث الحديثة تيدؼ اعادة التأىيؿ االجتماعي ليـ، كأصبحت طبيعة قك عممية  يؤثر عمى
يبلـ األحداث كسمب حريتيـ لمحيمكلة مراعاة لممصالح الفضمى ليـ كاستبداؿ العقكبة  ،دكف سجف كا 

إلعادة اندماجيـ في المجتمع كىذا ما أصبح يعتبر معياران عالميان في  بمنظكمة مف التدابير اإلصبلحية
  .الجانحيف التعامؿ مع األحداث

الصغار كالكبار مف حيث المسؤكلية لكؿ ز بيف يإف الشريعة اإلسبلمية كضعت أكؿ تشريع يم -
 نمكذجان متطكران قادر عمى استيعاب معطيات العمكـ اإلنسانية. رسمت، كبذلؾ تككف قد منيـ

 15مف التعميؽ العاـ رقـ  32لجنة حقكؽ الطفؿ في فقرتيا  اتييتكجبالمشرع الفمسطيني أخذ  -
 4، كجاء مؤكدان عميو في القرار بقانكف رقـ عاـ 12ؤكلية الجنائية لمحدث إلى حينما رفع سف المس

 في المادة الخامسة منو كحسنان فعؿ المشرع الفمسطيني. حداثاألبشأف حماية  2016لسنة 
كتكافؽ مع الضمانات العادلة الكاردة  األحداثالمشرع الفمسطيني كفؿ ضمانات خاصة بمحاكمة  -

 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24كذلؾ مف خبل المكاد  .في اتفاقية حقكؽ الطفؿ في مكاردىا
 .2016لسنة  4مف القرار بقانكف رقـ 

( إختبلفان جكىريان عف االحكاـ الخاصة بالبالغيف، مف 43/2( كالمادة )53+52نستنتج مف المكاد ) -
خبلؿ مراجعة محكمة المكضكع لمعقكبات كالتدابير بعد الحكـ بيا في قضايا األحداث دكف أف يككف 

 ذلؾ جائزان في قضايا البالغيف.
لعاـ مع اتفاقية حقكؽ الطفؿ  ـتتبلئمف التدابير اإلصبلحية التي  مجمكعةالمشرع الفمسطيني أقر  -

كقكاعد األمـ المتحدة كقسـ المشرع ىذه التدابير حسب الفئة العمرية، فأقر تدابير خاصة  ـ1989
 األحداثمف القرار بقانكف، كأقر تدابير خاصة ب 36ما دكف سف الخامسة عشر في المادة  األحداثب

في القرار بقانكف كأشار المشرع إلى إنشاء محكمة كنيابة  49سنة في المادة  مسة عشراكؽ الخفما 
 كما بعدىا. 24ككذلؾ المادة  16كجاء النص عمى ذلؾ في المادة  األحداثمتخصصة في قضاء 
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في فمسطيف كما أكضحنا سابقان إال أنو تـ إدماج قسـ  األحداثعمى الرغـ مف إنشاء شرطة خاصة ب -
اية األسرة في نفس المكاف كآلية العمؿ كالطاقـ العامؿ ىذا مف جانب كمف مع قسـ حم األحداث

عد صدكر القرار بقانكف بشأف حماية بجانب آخر ىناؾ إشكالية في الكاقع العممي ال زالت قائمة حتى 
بحيث أف  األحداثكتتمثؿ ىذه اإلشكالية بعدـ كجكد كادر شرطي خاص لمتعامؿ مع  األحداث
 الشرطة المدنية تـ نقميـ مف مركز التكقيؼ الخاص بيـ الى المحكمة مف خبلؿ ال يزاؿ ي األحداث
كىذا مخالؼ تمامان لما جاء النص  بالقيكد أيدييـ  يزاؿ األحداث تكبؿالعسكرم الرسمي كال كبالزم
 عميو.

كمف خبلؿ ما يتمقاه  األحداثأف النيابة العامة كمف خبلؿ إنشاء كحدة متخصصة في قضايا  -
كبذلؾ فإف المشرع  األحداثأعضائيا مف دكرات كتدريبات اكسبيا ميارات التعامؿ مع قضايا 

 الفمسطيني التـز بالمعيار الدكلي كالمتعمؽ بعدـ المجكء إلى االحتجاز إال كمبلذ أخير.
ؤكف االجتماعية، كالتي ىا مرشديف حماية الطفكلة التابعيف لكزارة الشإف التقارير التي ينظميا كيعدٌ  -

كالتي يكضحكف فييا الحالة االجتماعية  األحداثيقدمكنيا لممحكمة المختصة لمنظر في قضايا 
كاالقتصادية كالنفسية لمحدث، فإف ىذه التقارير عددىا قميؿ جدان كحجـ المسؤكلية الممقى عمى عاتقيـ 

ضعو األسرم، لحالة الحقيقة لمحدث لك ف يبحثكا عف اأكبير كىذا يؤثر عمى المياـ المككمة ليـ دكف 
ف الحدث الذم يتـ اإلفراج عنو يكضع تحت ككذلؾ فإف المشرع أك  كؿ ليـ ميمة الرعاية البلحقة كا 

 ىذه المياـ جسيمة تحتاج إلى زيادة الكادر العامؿ في ىذه المجاؿ. ،إشرافيـ
أك محكر تنمكم  ،جيعبل، محكر ية تشمؿ ثبلث محاكر رئيسية محكر كقائيإف العدالة اإلصبلح -

 ؿكىذه المحاكر تيدؼ إلى تحقيؽ المصمحة الفضمى لمحدث مف خبل .ما يسمى بالرعاية البلحقة
كينجـ عف تطبيؽ ىذه المحاكر  ،األحداثعممية كعممية تشمؿ المعاممة التفصيمية لفئة  تاستراتيجيا

. لما ينطكم عميو ثاألحدابالشكؿ الصحيح إلى الكصكؿ لمعدالة التصالحية كاستبعاد احتجاز 
( كالتي نصت عمى أف إجراء 2االحتجاز مف آثار ىدامة كىذا ما أكدت عميو قكاعد بكيف في المادة )

االحتجاز ال يستخدـ إال كمبلذ أخير كألقصر فترة زمنية ممكنة. أما الرعاية البلحقة فيي تشمؿ 
قد تكاجيو كمف ثـ  جميع المراحؿ حتى يتمكف الحدث مف التغمب عمى صعكبات الحياة التي

ككذلؾ فقد أثبتت التجارب أف التدابير غير االحتجازية أم التدابير  .االندماج. مره أخرل في المجتمع
ككنيـ فئة مستضعفة كأنيا أكثر فعالية إلعادة  األحداثاإلصبلحية تككف أكثر مبلئمة لمتعامؿ مع 

عادة تأىيمو.  دمج الحدث في المجتمع كا 
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يعكد لعدة أسباب منيا التفكؾ األسرم كاإلىماؿ مف قبؿ الكالديف أك غياب إف انحراؼ الحدث  -
نما ىك فاتح عف عدة عكامؿ محيطة بو.  أحدىـ، أم أف االنحراؼ ال يكلد مع الطفؿ كا 

مف الركائز األساسية في الدكلة  األحداثبجميع مراحميا تحتاج إلى الرعاية الف  األحداثأف فئة  -
ف اىتماـ الدكلة بيذه  لجميع الفئات أم  األحداثالفئة يدؿ عمى نجاحيا كاستقرارىا، كىنا فأننا نشمؿ كا 

ىذه المرحمة. كلذلؾ فإف إتباع الدكلة  اتجاكزك الذيف  األحداثالمعرضيف لخطر االنحراؼ، ك  األحداث
 االنحراؼ كتحقيؽ المصمحة الفضمى ليـ. النظرية العدالة اإلصبلحية تعتبر الكاقي المكاجية ىذ
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 وصيات:الت

التأكيد عمى ضركرة كجكد نظاـ قضاء متخصص كمتكامؿ لؤلحداث، كممارسة ىذا التخصص . 1
، كنيابة األحداثعمى أرض الكاقع كذلؾ مف خبلؿ كجكد محاكـ كقضاة متخصصيف بقضايا 

متخصصة، كشرطة خاصة ليـ ككذلؾ العمؿ عمى إنشاء البنايات الخاصة كالمنفصمة في كجكدىا 
 بعيدان كؿ البعد عف البالغيف. األحداثالمكاني كممارسة عمميا مع 

األخذ بمنظكمة العدالة اإلصبلحية في فمسطيف كتفعيؿ العمؿ بيا لما تشممو مف محاكر كقائية . 2
 كعبلجية.

ضركرة أف يتابع مرشد حماية الطفكلة الحدث العمؿ عمى ك  ،( مف القرار بقانكف17ؿ المادة )تعدي. 3
كعدـ اإلكتفاء بمتابعة حالتو فقط أثناء مرحمتي التحقيؽ  ،مف لحظة استدعاءه لدل شرطة األحداث

 وكالمحاكمة؛ كبذلؾ حتى يككف مرشد حماية الطفكلة أكثر دراسة لحالة الحدث كالظركؼ المحيطة ب
 القانكف أكثر إنسجامان مع المعايير الدكلية كالتشريعات الحديثة. ىذا مف جية، كمف جية أخرل يصبح

ضافة مكادالقرار بقانكف  عمى تعديؿ نصكص . العمؿ4  تعالج عقكبة المخالفات.  كا 

( مف القرار بقانكف كالخاصة باختصاصات قاضي تنفيذ األحداث، كالعمؿ عمى 47) تعديؿ المادة. 5
مياـ  قاضي األحداث كعضك نيابة األحداثفصؿ البند الثالث مف المادة السابقة كالتي تنص عمى قياـ 

 التفتيش عمى دكر الرعاية االجتماعية كمراكز التدريب الميني ....(.

يد بعرض الممؼ عمى المحكمة قبؿ اتخاذ يلقرار بقانكف، كعدـ التق( مف ا50ضركرة تعديؿ المادة). 6
 (. 47أم إجراء مف اإلجراء المنصكص عمييا في المادة )

مف التدبير المكقع عمى  بقانكف، كاإلكتفاء بقضاء ثمث مدة العقكبة( مف القرار 51تعديؿ المادة ). 7
 دكف اف يفرض عميو المشرع الخضكع لتدبير االختبار القضائي.  الحدث

( كالتي تنص عمى انتياء التدبير ببمكغ المحكـك عميو سف الحادية 55ضركرة تعديؿ المادة ). 8
 15سنكات إذا كاف سنو  9كالعشريف، كفي التعميؽ عمى ىذه المادة ما الفائدة مف الحكـ باإليداع لمدة 

 عاـ.  21 يصبح =فإنو  كاتسن 9عاـ مع إضافة +
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كالخاص بالكالديف  57ستثناء الكارد في المادة ( إما باألخذ باإل58+57ضركرة تعديؿ المكاد ). 9
ضافتو إلى المادة  ما بإلغاء اإل58كاألجداد كالزكج كا   ستثناء السابؽ. ، كا 

يضمف تنفيذ أكامر عمى تطكيرىا بما  تفعيؿ العمؿ بأساليب الرعاية البلحقة لئلحداث كالعمؿ. 10
 المراقبة، كالعمؿ عمى األخذ بتجارب بعض الدكؿ التي ذكرناىا في الدراسة.

كلو المجكء إلى قكاعد العدالة االصبلحية كالعمؿ خإعطاء القاضي الصبلحيات البلزمة التي ت. 11
 بالتدابير اإلصبلحية التي أقرىا المشرع.

ف أكاقع مرشديف حماية الطفكلة كزيادة عددىـ ك منيكض بلالعمؿ عمى كضع خطة شاممة كعممية . 12
يككف لدييـ الخبرة كالكفاءة البلزمتاف التي تمكنيـ بالقياـ بعمميـ عمى أكمؿ كجو، كذلؾ نظران ألىمية 

ه المرشد يعتبر ذك طابع خاص كمف خبللو يمكف لمقاضي ألف التقرير الذم يعدٌ  ،اسيتوسدكرىـ كح
 لحالة الحدث.الحكـ بالتدبير البلـز كالمناسب 

ندعك القائميف عمى إعداد المنياج العممية في الجامعات كالكميات كالمعاىد عمى إدخاؿ حقكؽ . 13
الطفؿ كأحد المساقات اإلجبارية، ذلؾ حتى تككف لدينا المقدرة عمى تأىيؿ خريجيف قادريف عمى 

 بالطرؽ اإلنسانية التي تميؽ بيا. األحداثالتعامؿ مع 

ذات االختصاص في منظكمة  الجيات قي كالمشترؾ عمى أرض الكاقع بيف جميعالتعاكف الحقي. 14
براـ مذكرات تفاىـ كتعاكف فيما بينيـ. األحداثعدالة   في تطبيؽ التدابير اإلصبلحية كا 

صدار تعميمات كلكائح تنفيذية  ،األحداثتفعيؿ العمؿ بتدبير العمؿ لممنفعة العامة بخصكص . 15 كا 
( لما 399الكتفاء بما جاء النص بو في قانكف اإلجراءات الجزائية في المادة )العمؿ بو كعدـ ا ـتنظ

 سابقان في الدراسة. ىاليذا النكع مف التدابير مف مميزات تعكد بالنفع عمى الحدث كعمى الدكلة، كذكرنا

التنسيؽ مع مؤسسات التدريب الميني كالمراكز الحرفية كالبمديات كمؤسسات القطاع الخاص، . 16
ذات الصمة كالعمؿ عمى إشراؾ جميع ىذه الجيات عمى المساعدة في تطبيؽ التدابير اإلصبلحية 

كاف يككف ذلؾ تحت إشراؼ كمراقبة القاضي كمرشديف الحماية كتقييـ ىذه  األحداثالمكقعة عمى 
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بة مقابؿ ضمانات تؤخذ عمى ذكم الحدث كذلؾ حتى نصؿ إلى اليدؼ الحقيقي كالجاد في التجر 
عادة اندماجو في المجتمع المحمي.  إصبلح الحدث كا 

عف قسـ حماية األسرة داخؿ جياز الشرطة الفمسطينية  األحداثالعمؿ عمى فصؿ قسـ شرطة . 17
العمؿ كتأىيؿ طاقـ الشرطة المتخصص في كأف يمارس كؿ قسـ ميامو بانفصاؿ تاـ في المكاف كآلية 

إلى المحكمة  األحداثمف خبلليـ كأف يتـ نقؿ إال  األحداثكيمنع التعامؿ مع  ،األحداثالتعامؿ مع 
الرسمي الخاص بيـ كيمنع تقييد الحدث بالسبلسؿ  كبالزممف خبلليـ كبكاسطة المركبات الخاصة بيـ 

 إال إذا أبدل خطكرة.

مف جميع النكاحي االقتصادية  يا االحداثلتكحيد آليات تكثيؽ قضا مركزية اتإنشاء قاعدة بيان. 18
كتطبيقو القاعدة عمى تحميؿ تأثير القانكف  تعمؿ ىذهكاالجتماعية كالتعميمية كالقضائية كالصحية بحيث 

 .عمى األحداث

 ر االصبلحيةالتدابيالمؤسسات التي تنفذ فييا اني دكرم حكؿ لبرامج العمؿ عمى إجراء مسح ميد. 19
 بيذه البرامج. األحداثكتزكيد أطراؼ العدالة ذات االختصاص في منظكمة عدالة 

صبلح دار األمؿ لمرعاية كتكفير اإلمكانيات كالمقكمات البلزمة كالعمؿ عمى إنشاء . 20 إعادة تأىيؿ كا 
في محافظات الكطف أثناء مدة تنفيذىـ لمتدابير المكقعة عمييـ  األحداثدكر لمرعاية االجتماعية إليكاء 

كالعمؿ عمى إنشاء قسـ خاص لمرعاية البلحقة ليـ كمتابعتيـ بعد االنتياء مف تنفيذ التدابير لضماف 
 الجنكح مرة أخرل.إلى عدـ عكدتيـ 

صبلحية الكافية بحيث يككف لدييا السمطة التقديرية كال األحداثإعطاء صبلحيات أكسع لشرطة . 21
قانكنان إلخبلء سبيؿ الحدث في المخالفات البسيطة دكف المجكء إلى تحكيؿ الممؼ لمنيابة العامة، 

 .السالفة الذكر رض التسكية كاالستفادة مف التجربة األردنيةعككذلؾ إكسابيا الحؽ في 

ف ى األحداثأكثر مبلئمة لمتعامؿ مع  الغير سالبة لمحريةإف التدابير . 22 في  ذه التدابير تعززكا 
ال بد مف اإلسراع في تفعيؿ ىذه التدابير لذلؾ  ،كاندماجيـ يـإعادة تأىيم نفسية ىؤالء األحداث

في فمسطيف كعدـ  2016لسنة  4كتطبيقيا عمى أرض الكاقع نظران لحداثة تطبيؽ القرار بقانكف رقـ 
 تحديد برامج لتطبيؽ ىذه التدابير.
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بإصبلح منظكمة العدالة  ـىتمامف أم كقت مضى البداء اإل كثرممحة أإف الحاجة أصبحت . 23
في فمسطيف مف خبلؿ إقرار المكائح التنفيذية لمقرار  الجانحيف أك المعرضيف لئلنحراؼ الجنائية لئلحداث

كخاصة بعد  الكاقعبقانكف عمى بدائؿ لمعقكبات السالبة الحرية، كتفعيؿ تطبيؽ ىذه البدائؿ عمى 
 انضماـ فمسطيف التفاقية حقكؽ الطفؿ.
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 :حقمال

حق: إحصائية لقضايا األحداث التي تم تحويميا من قسم شرطة األحداث في محافظة الخميل إلى مم
 .1022لغاية منتصف عام  1022النيابة العامة وذلك في الفترة من عام 
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 والمراجع:قائمة المصادر 

 : المراجع السالمية:اولً 

 القرآن الكريم:

 سكرة الحديد. 25 اآلية .1
 .سكرة االسراء 73-73 اآليتاف .2
 .الكيؼ سكرة 45 يةاآل .3

 القوانين  ثانيًا:

o 2001 لسنة 3 رقـ الفمسطيني الجزائية اإلجراءات قانكف. 
o ـ1954 لسنة 16 رقـ األردني األحداث إصبلح قانكف. 
o ـ1937 لسنة 2 رقـ األحداث المجرميف قانكف. 
o ـ1996 لسنة 1 رقـ القطرم األحداث قانكف. 
o مف ـ2002 لسنة 422 رقـ لمخطر المعرضيف أك لمقانكف المخالفيف األحداث حماية قانكف 

 .المبناني التشريع
o 1996 لسنة 12 رقـ المصرم الطفؿ قانكف. 
o المغربي الجنائية المسطرة قانكف. 
o فمسطيف في األحداث حماية بشأف ـ2016 لسنة 4 رقـ بقانكف القرار. 
o ـ1974 لسنة 31 رقـ المصرم األحداث قانكف. 
o لسنة 7 رقـ الفمسطيني الطفؿ قانكف تعديؿ بشأف ـ2012 لسنة 19 رقـ بقانكف القرار 

 .ـ2004
o ـ2004 لسنة 7 رقـ المعدؿ الفمسطيني الطفؿ قانكف. 
o 1983 لسنة العراقي األحداث رعاية قانكف. 
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 المراجع:لثًا: ثا

 المؤلفات الفقيية:  

 :المراجع القانونية العامة . أ
ابف فارس، أبك الحسيف احمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم، معجـ مقاييس المغة،  .1

 ، القاىرة.1946، 2تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، اتحاد الكتاب العرب، ط
ابف منظكر، معجـ لساف العرب ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمي أبك الفضؿ جماؿ الديف  .2

 .بيركت،1968، 1في المغة، دار صادر، ط
 ، الجريمة كالعقكبة في الفقو االسبلمي، دار الفكر العربي، القاىرة.، محمدأبك زىرة .3
احمد فتحي، السياسة الجنائية في الشريعة الجنائية اإلسبلمية، دار الشركؽ، ، بينسي .4

 .ـ، القاىرة1988
 ، القاىرة.1982شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، ، ، محمكد نجيبحسني .5
 بيركت.،1، ج3ـ، ط1995، المكسكعة الجزائية، دار الفكر، ، فريدالزغبي .6
سعد، بشرل، بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية كأثرىا في الحد مف الخطكرة اإلجرامية، دار كائؿ  .7

 ـ، عماف.2013لمنشر، 
سؤكلية الجنائية في التشريعات العربية، معيد البحكث كالدراسات العربية ، الم، تكفيؽالشاكم .8

 ـ، القاىرة. 1959العامة، 
 ـ، القاىرة.1971، مبادئ عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب، دار النيضة العربية، ، فكزيةعبد الستار .9

 ، بيركت.1214عبد القادر، التشريع الجنائي اإلسبلمي، مؤسسة الرسالة، ط  ،عكدة .10
، دار التشريع في مكافحة الجريمة مف منظكر أمني، المكتب الجامعي ، محمد يحيىعكض .11

 اإلسكندريةـ.2006الحديث، 
 ـ، بيركت.2000، قانكف العقكبات، القسـ العاـ،، عميالقيكجي .12
، أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كالمقارف شركة المطبكعات ، فاركؽ صبحيالكيبلني .13

 كت.ـ، بير 1995، 3الشرقية، ط
 ـ، القاىرة.1964، 9، طشرح قانكف اإلجراءات الجنائية، محمكد محمكد، مصطفى .14

 ـ، القاىرة.1970، أصكؿ قانكف العقكبات في الدكؿ العربية، ، محمكد محمكدمصطفى 
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 .الجزائر، دار ىكمةـ، 2008مبركؾ، العقكبة مكقكفة التنفيذ، ، مقدـ .15
، 1القادر عطا، دار الكتب العممية، طالباجي، شرح المكطأ، تحقيؽ محمد عبد ، المنتفي .16

 .، بيركت1999، ـ1ج
كتطبيقاتو دار  مكسى، محمكد سميماف، عمـ العقاب، معاممة المذنبيف قكاعده كنظرياتو .17

 .اإلسكندريةـ، 2004 ،الجامعة الجديدة
محمد سامي، شرح االحكاـ العامة لقانكف العقكبات الميبي، منشكرات جامعة ، النبراكم .18

 ، بنغازم.1995، 3طقاريكنس، 
ـ، 2005، قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ، محمد سعيدنمكر .19

 .عماف
 ـ، القاىرة.1945عمي عبد الكاحد، المسؤكلية كالجزاء، ، كافي .20

 

 المراجع القانونية الخاصة: . ب
لمدراسات كالنشر دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية - األحداث المنحرفكفعمي، جعفر،  .1

 بيركت.،1984كالتكزيع، 
 بيركت.،2004حماية األحداث المخالفيف كالمعرضيف لخطر االنحراؼ، عمي، جعفر،  .2
 دراسة مقارنة،- الجكانب اإلجرائية النحراؼ األحداث كحاالت تعرضيـ لبلنحراؼ ،ربيع حسف، .3

 .ـ، القاىرة1991دار النيضة العربية، 
 ـ.1989 ،جنكح األحداث في دكلة اإلمارات المتحدة "دراسة مقارنة" ،محمد الخاني، .4
 .بيركتـ، 2003، حقكؽ الحدث المخالؼ لمقانكف كالمعرض لخطر االنحراؼ ،غساف رباح، .5
ـ، 2002دار النيضة العربية،  ،دراسة مقارنة- ذاتية اإلجراءات لؤلحداث ،نجاة رزؽ، .6

 القاىرة.
 .اإلسكندريةـ، 1991، دة لتنظيـ قضايا األحداثقكاعد األمـ المتح، فتكح الشاذلي، .7

 ، القاىرة.2006المسؤكلية الجنائية، دار المطبكعات الجامعية،  ،فتكح الشاذلي،
انحراؼ األحداث في التشريع المغربي كالقانكف المقارف،  ،عبد الرحمف مصمح الشراكم، .8

 .ـ، الرباط2002، 1مطبعة األمنية، ط
 .القاىرةـ،2001، 1ئية لؤلطفاؿ، دار النيضة العربية، طالجناشريؼ، سيد كامؿ، الحماية  .9
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ـ،2005محاكمة األحداث الجانحيف "دراسة مقارنة" مكتبة القبلع،  ،محمد الصاحي، .10
 المتحدة. اإلمارات

دار  –دراسة مقارنة  –السياسة الجنائية في قانكف رعاية األحداث  ،براء منذر عبد المطيؼ، .11
 .عماف،ـ2009، 1الحامد لمنشر كالتكزيع، ط

عثماف، أحمد سمطاف، المسؤكلية الجنائية لؤلطفاؿ المنحرفيف، دار النيضة العربية لمطبع  .12
 ـ، القاىرة.2002كالنشر كالتكزيع، 

العدالة الجنائية لؤلحداث "دراسة مقارنة"، دار العمـ كالثقافة لمنشر  ،ثائر سعكد العدكاف، .13
 .، عماف2012، 1كالتكزيع، ط

 .، القاىرة1992المسؤكلية الجنائية لمطفؿ، دار النيضة العربية،  ،حميد رجب عطية، .14
 ـ، بيركت.1973، مة لمجريمة في القانكف المبنانيالنظرية العا ،مصطفى العكجي، .15

 ـ، بيركت 1986، مؤسسة نكفؿ، 1الحدث المنحرؼ، ط، مصطفى العكجي،
عبد العزيز فتح الباب، الرعاية االجتماعية لؤلحداث المنحرفيف، دار ك  محمد طمعت، عيسى .16

 ، القاىرة.2000النيضة العربية، 
ـ، 1955إصبلح األحداث الجانحيف، مجمة القانكف، العدد الخامس، ، الفاضؿ، محمد .17

 دمشؽ.
 اإلسكندرية.ـ،2005ة قانكف الطفؿ، المكتب الجامعي الحديث، مكسكع، الفقي، عمرك .18
محمكد، سميماف مصطفى، قانكف الطفكلة الجانحة كالمعاممة الجنائية لئلحداث دراسة مقارنة  .19

 ـ.2006في التشريعات الكطنية كالقانكف الدكلي، مكتبة جامعة القدس، 
رحمة ما قبؿ المحاكمة استدالالن ، إجراءات مبلحقة األحداث الجانحيف في م، إبراىيـمحيسف .20

 ـ، عماف.1999كتحقيقان، مكتبة دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، 
العدالة في المعاممة الجنائية لجرائـ األحداث كاألحكاـ اإلجرائية الخاصة  ،أحمد الميدم، .21

 ـ، القاىرة.2005بيـ، دار العدالة، 
دراسة مقارنة، دار المطبكعات الجامعية –اإلجراءات الجنائية لئلحداث  ،محمكد مكسى، .22

 ـ.2005اإلسكندرية، 
"دراسة إلحكامو كالئحتو"، دار  حسيف كمصطفى الحبشي، النظاـ القانكني لحقكؽ الطفؿ، ىند .23

 ـ، القاىرة.2007، 1ط الكتب القانكنية،
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 ـ، القاىرة.1991 ،النيضة العربيةقضاء األحداث "دراسة مقارنة"، دار  ،نكر الديف ىنداكم، .24

 رابعًا: الرسائل الجامعية:

 ،1998 لسنة 6 رقـ الفمسطيني كاإلصبلح التأىيؿ مراكز لقانكف كفقان  السجيف تأىيؿ تياني، بكاقنة، .1
 .نابمس ،2009ـ النجاح، جامعة ،(ماجستير رسالة)

 ،(دكتكراه رسالة) المقارف، كالتشريع المصرم القانكف في األحداث المجرمكف محمد، الطرابمسي،. 2
 .القاىرة ـ،1948

كمية  دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ،(دكتكراه رسالة) ،"مقارنة دراسة" األحداث قضاء زينب، عكيف،. 3
 .ـ2003 الحقكؽ، امعة النيريف،

 رسالة) ،"كفرنسا العراؽ في مقارنة دراسة" الجانحيف لئلحداث العبلجية التدابير خالد، آيدف قادر،. 4
 .ـ1992 بغداد، جامعة ،(القانكف كمية الى مقدمة دكتكراه

 خامسًا: الدراسات:

عدالة األحداث في مرحمة التحقيؽ االبتدائي طبقان لقانكف إصبلح (، دراسة نقدية)براؾ، أحمد، . 1
 ـ.2007ـ في ضكء االتجاىات المعاصرة لمسياسة الجنائية، 1954لسنة  16 األحداث رقـ

 الدراسة ىذهكأنشأ  ـ،1983/1981/1988 ىكلندا، العدؿ، كزارة في البحكث كحدة أجرتيا دراسة. 2
 .بيركت ـ،1993 العقابية، المؤسسات في االجتماعي التأىيؿ العكجي، مصطفى

، مقاالت كدراسات قانكنية، الدكتكر أحمد براؾ، كالمأمكؿ الكاقع بيف فمسطيف في األحداث عدالة. 3
25/1/2015 ،http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1054. 

، 8/01/2018. إحصائية صادرة عف النيابة العامة في فمسطيف بتاريخ 4
http://www.pgp.ps/ar/pub/AnnualReports/Forms/AllItems.aspx. 

 

http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1054
http://www.pgp.ps/ar/pub/AnnualReports/Forms/AllItems.aspx
http://www.pgp.ps/ar/pub/AnnualReports/Forms/AllItems.aspx
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 سادسًا: البحوث:

مقدـ إلى كزارة العدؿ العراقي(،  حثب) ،التفريد التشريعي لمعقاب البياتي، نعماف كريـ احمد، .1
 بغداد.، ـ1997

 .ـ2008-2007 ،طبنجة ،السياسة الجنائية لقضاء األحداث ،آماؿ، الحرنكش .2
حقكؽ المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ربيع، عماد،  .3

 ـ. 2007آب،  ،، العدد األكؿ12األردني، البمقاء لمبحكث كالدراسات، المجمد 
ات العقابية كاإلصبلحية المجمة الرعاية البلحقة لخريجي المؤسسفاعي، المكاء يس، الر  .4

 .القاىرةـ، 1969 ،12المجمد  ،1ع ،الجنائية القكمية
 .ـ2010-2009 ،السياسة الجنائية في مكاجية جنكح األحداث، طبنجة ،مركاف فالح، .5

 المقابالت والزيارات:ًا: سابع

 ـ.9/1/2017 ،الخميؿمحافظة "، ككيؿ نيابة االحداث"ستاذ محمد حميداف اال .1
 ،"محامي الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ في فمسطيف" المحامي عامر الجنيدم األستاذ .2

 ـ.23/1/2017
 ـ.29/1/2017، الخميؿ، سابقان  "األحداثرئيس محكمة " ،جماؿ شديد .3
 ـ.5/2/2017 راـ اهلل، زيارة إلى مركز دار األمؿ لمرعاية كالمبلحظة المجتمعية لئلحداث، .4

 والقواعد العامة والمؤتمرات الدولية:ًا: التفاقيات ثامن

 االتفاقية كأدرجت ،المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية الصادرة عفـ، 1989اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة  .1
/  أيمكؿ 2 في التنفيذ حٌيز دخمت كقد ؛1989 نكفمبر/  ثاني تشريف 20 في الدكلي القانكف ضمف مف

 . 1990 سبتمبر

 مؤتمر باعتمادىا أكصى، (بكيف قكاعد) األحداث شؤكف إلدارة الدنيا النمكذجية المتحدة األمـ قكاعد. 2
 إلى أغسطس/ آب 26 مف ميبلنك في المعقكد المجرميف كمعاممة الجريمة لمنع السابع المتحدة األمـ
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