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  : مقدمة 

  
اختلفت نظرة المجتمع إلى ظاهرة انحراف األحداث ، فقديما اعتبر الحدث المنحرف   

مجرما وأنه يستحق العقاب وال سبيل إلى إصالحه إال البتر حتى ال يصاب المجتمع باختالل 
  . توازنه 
ت أكبادنا وزينة حياتنا وتولد فيهم آمالنا، وهم األمة القادمة، الصغار هم فلذابناؤنا أ

وبهم تستمر الحياة وتحقق مهمة وهو الذخر الذي ندخره للغد الواعد، بهم نشيد المستقبل، 
، فإذا أحسنا )إني جاعل في األرض خليفة( إلينا االستخالف في األرض التي عهد بها اهللا

  .هم ورعايتهم وتقويمهم، فقد أحسنا تأمين مستقبل األمةتربيتهم والعناية ب
ت الحديثة والمتمدنة فيغلب على طبيعة اإلجراءات الطابع الرعائي أما المجتمعا

واإلنساني ألن األحداث المنحرفون هم ضحايا ظروف عائلية واجتماعية دفعتهم إلى سلوك 
طريق االنحراف في مرحلة لم تكتمل قواهم العقلية لتقدير األمور على وجهها الصحيح 

أن يترتب عليها من نتائج،إضافة إلى قلة خبرتهم وبالتالي تقدير مخاطر تصرفاتهم وما يمكن 
في الحياة تجعلهم عرضة للسقوط أمام أية صعوبات قد يصادفونها أو يتعرضون لها، لذلك فإن 
تهيئة الظروف االجتماعية وتدعيمها بالمقومات الصالحة لتنشئتهم في عطف وحنان هي 

  . الحة الحفاظ الحقيقي لقواهم وانطالقهم نحو غايات اجتماعية ص
ولقد تفاقمت مشكلة انحراف األحداث في وقتنا الحاضر وخاصة في المجتمعات 

، وعلى ازدياد مطالب الفرد وتعرضه ه أثره على كيان األسرة وتماسكهاالنامية، مما كان ل
فضال عن المشكالت التي نتجت عن هذه األوضاع ، لمغريات البيئة مع غالء المعيشة 

والهجرة واإلسكان وغيرها والتي هيأت فرصا جديدة النحراف  كمشكالت العمل والبطالة
 . الصغار وارتفاع نسبة إجرامهم

يرجع انحراف األحداث ـ في الغالب ـ إلى البيئة الفاسدة وإلى ظروف عارضة وال 
ألجهزة المختصة أن تتولى ذلك يتعين على اليرجع إلى نزعات إجرامية متأصلة في نفوسهم ، 

تشملهم بالرعاية والعناية الكافية لضعف إدراكهم، وتفرض عليهم إجراءات ، وأن حمايتهم
  . تؤدي إلى إصالحهم وتأهيلهم 

، ألن المستقبلوانحراف األحداث يعني أن المجتمع خسر طاقات بشرية في بناء   
األحداث هم رجال الغد وهم القوى المنتجة والفعالة في تخفيف تقدمه وازدهاره، فإذا تعطلت 

ليه بالتخلف والتقهقر والجهل ، وأي جهد يوجه لرغباتهم وحمايتهم هو في نفس الوقت حكم ع
تأمين لمستقبل األمة وتدعيم لسالمتها ، كذلك تعتبر رعاية األسرة والطفولة العملية البناءة 
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األساسية في أي مجتمع يسعى إلى تحقيق التطور المتوازن البعيد عن االنحرافات والعلل 
  .  والقادر على االبتكار والتجدد والتمسك بالقيم واألخالق الفاضلة االجتماعية ،

من إطار ضوتشكل رعاية األحداث جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية الوطنية لكل بلد،   
شامل من العدالة االجتماعية لجميع األحداث ، بحيث يكون في الوقت نفسه عونا على حماية 

لمي في المجتمع ، كما يتوجب أن تساعد اإلجراءات على صغار السن والحفاظ على نظام س
تحقيق المصلحة القصوى للحدث ، وأن تتم في  جو من التفهم يتيح للحدث أن يشارك فيها ون 
يعبر عن نفسه بحرية ، ويتمتع األحداث المنحرفون بجميع الحقوق والضمانات التي تكفلها 

ي يعترف بها المجتمع الدولي وتتصل برعاية الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، والمعايير الت
  . صغار السن وحمايتهم

أجل ذلك، فال بد من التعريف بحقوق األطفال خشية أن يجهلها الناس، وال بد من حمياته ومن 
تي أرجو لها أن تحقق هذين الهدفين، خشية أن يفتئت عليها األشخاص، فكانت هذه الحكمة ال

  .وهما التعريف والحماية، بحقوق األطفال في نظام العدالة الجنائية
  : مشكلة الدراسة 

تكمن مشكلة انحراف األحداث في تعطيل طاقات بشرية في المجتمع انحرفت في   
مرحلة مبكرة وباتت تهدد كيانه بالتفكك وتعرض حياة أفراده وسالمتهم وأعرافهم وأموالهم 

جعل هذه الفئة قوى معطلة وغير منتجة بحيث تصبح عالة على للخطر ، ومن ناحية أخرى ت
عاتق المجتمع ، وبالنتيجة فإن الخسارة تتمثل في النتائج الضارة لإلجرام من جهة ومن تعطل 

فاألحداث المنحرفون يعيشون عالة على ذويهم . وفقد هذه الطاقات البناءة من جهة أخرى
هم عامل هدم وإعاقة لعملية اإلنتاج حيث أن وعلى المجتمع وقد يكونون في مستقبل حيات

  . األسلوب السائد في حياتهم يقوم على العدوان والالمباالة
وتتمحور مشكلة انحراف األحداث أيضا حول وجود قصور من قبل األسرة والمجتمع   

في توجيه ورقابة جيل ينمو ، وهي تعني من ناحية أخرى أن عملية التطور الثقافي 
ادفت عائقا ما في وجهها ، وهذا يعني بشكل أو بآخر أن هذه المشكلة ال والحضاري قد ص

تنفصم عن سياسة األسرة والجماعة وتبدو انعكاسا للحياة البيئية وما يشوبها من سوء التنظيم 
االقتصادي واالجتماعي وتفكك بناء األسرة المادي والمعنوي وما يتبعه من انحالل في القيم 

   .الدينية واألخالقية 
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  : أهمية الدراسة 

تتجلى أهمية الدراسة في أن ظاهرة االنحراف عند األحداث ال تنعكس خطورتها على   
أمن وسالمة المجتمع ، بل تعكس أيضا الخلل القائم في األسس االجتماعية والقانونية والثقافية 

 ،مجتمعفاألحداث المنحرفون يمثلون مشكلة قانونية وقضائية في ال. والحضارية القائمة 
ويظهر هذا في ازدياد عدد الجرائم والقضايا والمخالفات التي يرتكبونها نتيجة االستغراق في 
ممارسة ألوان السلوك المنحرف ، األمر الذي يتطلب مزيدا من اإلجراءات الشرطية 
، والقضائية لمواجهة هذه المشكلة التي تتجه في الوقت الحاضر ليغلب عليها الطابع االجتماعي

حت مشكلة انحراف األحداث تدرس على أيدي علما النفس واالجتماع واالنثروبولوجيا، وأض
مما دفع القانونيين على التخلي عن النظرة الضيقة لالنحراف والتي تعتمد على وجوب الجزاء 
والمسؤولية تجاه الفعل المرتكب بصرف النظر عن ظروفه وأسبابه، وذلك بإدخال طرائق 

  . ذين يتواجدون في ظروف تؤدي بهم في النهاية إلى ارتكاب الجرائم جديدة تشمل أولئك ال
وتنعكس وتثمر هذه المعاملة التهذيبية والعالجية لألحداث المنحرفين باعتبارهم ضحايا   

ظروف معينة على النصوص والقوانين المتعلقة باألحداث فعمت معظم التشريعات في مختلف 
وإنما إيجاد  ،راء ذلك إيجاد معاملة غير قاسية بالنسبة لهمأنحاء العالم ، ولم يكن الغرض من و

  . وسيلة تالئم حالتهم وتعمل على إصالحها
  : هدف الدراسة أ

تتعرض الدراسة بالتحليل لظاهرة انحراف األحداث وسياقها االجتماعي، وتبين  -
  . الوسائل القانونية واإلدارية والتشريعية في مواجهة انحراف األحداث

الدراسة إلى أسس المعاملة الجزائية لألحداث الجانحين وموضع األحكام  تتطرق -
  .بالخاصة بانحراف األحداث في النظام القانوني 

تعالج الدراسة موضوع حماية األحداث المنحرفين أو المعرضين لخطر االنحراف في  -
   .التشريع الجزائي وفي المواثيق الدولية على أساس دراسة التدابير والجزاءات 

تنظر الدراسة في الضمانات في إجراءات المحاكمة والتحقيق المقررة تجاه األحداث  -
  . الجانحين أو المعرضين لخطر الجنوح 

  .وتبحث الدراسة في سبل الوقاية من انحراف األحداث  -
إطالع المختصين على القواعد القانونية الدولية الرئيسة المتصلة بحقوق الطفل في  -

 .مجال إقامة العدل

 .تحديد الضمانات اإلجرائية الواجب أن تخصص للطفل في مجال إقامة العدل -
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تشجيع المختصين على تطوير سبل تؤمن قيامهم بتطبيق هذه الحقوق والضمانات  -
  .عندما يواجهون األطفال أثناء توليهم إقامة العدل

  : منهج الدراسة 

ف األحداث وسبل ض مشكلة انحرارتعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في ع  
الوقاية والرعاية اإلنسانية التي تفرض النظم القانونية المختلفة في سبيل إصالح األحداث 

  . الجانحين والوقاية من خطر االنحراف مع تعميم التجارب والممارسة الدولية في هذا المجال 
  :القانونية ذات الصلة الصكوك

  :الصكوك العالمية

 .١٩٦٦المدنية والسياسية،  الخاص بالحقوقالعهد الدولي  •

 .١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،  •

 .١٩٥٩إعالن حقوق الطفل،  •

، )قواعد بكين(قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث  •
١٩٨٥. 

 .١٩٩٠قواعد األمم المتحدة لحماية األحداث المجردين من حريتهم،  •

) مبادئ الرياض التوجيهية(وح األحداث مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لمنع جن •
١٩٩٠. 

اإلعالن المتعلق بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصلة بحماية األطفال ورعايتهم مع  •
 .١٩٨٦االهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، 

المجلس رار مبادئ توجيهية للعمل بشأن األطفال في نظام العدالة الجنائية، مرفق ق •
 .، بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث١٩٩٧/٣٠االقتصادي واالجتماعي 

  :الصكوك اإلقليمية

 .١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •

 .١٩٩٠الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل،  •

 .١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •

 .١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •

الصادرة عن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا المقدمة  R)٨٧( ٢٠التوصية رقم  •
 .إلى الدول األعضاء بشأن ردود الفعل االجتماعية على إجرام األحداث

  :أهم المدونات القانونية الوطنية

 .دستور الجمهوري اليمنية •
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 .١٩٨٤لسنة ) ١٢(قانون العقوبات والجرائم رقم  •

لسنة ) ٢٦(، المعدل بالقانون رقم ١٩٩٤لسنة ) ٢٤(حداث رقم قانون رعاية األ •
١٩٩٧. 

  .٢٠٠٢لسنة ) ٤٥(قانون حقوق الطفل رقم  •
  : تقسيم الدراسة

عدالة األطفال وسبل ول الفصل األلكي تفي الدراسة بأهدافها فإننا سنعرض في   
، نية المختلفةلمعالجة جنوح األحداث في النظم القانوالثاني الفصل ، ثم نتطرق في إصالحها

  . المعايير والموجهات الدولية بشأن إقامة العدل لألطفالالث لثالفصل وأخيرا نعرض في 
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  :في مفهوم العدالة الجنائية وسبل إصالحها - ١
، طفال وهم في حاجة إلى الرعاية والحماية ضد صور اإلساءة واالستغالل كافةيحتاج األ

بقصد التعليم والتهـذيب  ، كما يحتاجون إلى المعاملة الحسنة في كل حاالت النزاع مع القانون
وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية والمالئمة لمرحلتهم العمرية في جميع األحوال بما تعنيه 

المبكرة من العمر من نقص خبرات الحدث وضعف تمييـزه ونقـص نضـجه     هذه المرحلة
االجتماعي أو السلوكي وعجزه عن تقدير العواقب وغلبـة الغرائـز وضـغوط االحتياجـات     

واألطفال أحق الناس بحقوق اإلنسان التـي تقرهـا   .   الفطرية بالنسبة إلى قدراته على كبحها
وبهـذه  ، شريعات الدولية وتقننها التشريعات الوطنيـة وتحترمها الت، الفطرة والشرائع السماوية

المثابة أيضاً هم أولى الناس بالحق في رعاية سلطات العدالة الجنائية التي يتعين أن تسـتهدف  
إذا وضع في موضع الشبهة أو التهمـة وخـالل   ، توفير العدالة والرعاية القضائية لكل حدث

وأن تكـون هـذه   .  تنفيذ التدابير والعقوبـات  إجراءات االستدالل والتحقيق والمحاكمة وعند
المعاملة الجنائية في إطار السعي إلى غاية هامة هي إصالح الحدث وتقويمه وتأهيلـه للحيـاة   

والمبادرة إلى إعالن براءته في موضع البراءة وانتشـاله مـن   ، االجتماعية السوية والصالحة
  .هبؤر اإلفساد أو البيئة التي تعجز عن رعايته وتربيت

ينبغي أن يتسع ليشـمل  ، والحق كما تقدم أن مفهوم العدالة الجنائية لألحداث بوجه خاص
توفير العدالة للحدث منذ مرحلة  فيتعين، لحدث من قبل السلطة العامةبا المساسجميع مراحل 

مـروراً بمراحـل   ، جمع االستدالالت في شأن ما قد ينسب إليه من مخالفة للقوانين العقابيـة 
القضائي والتصرف في التهمة حتى مراحل المحاكمة والطعن في األحكام والتنفيذ لهذه التحقيق 
وإبراء المجتمع من شرور ، بما يكفل بلوغ الغاية المنشودة من تأهيل وإصالح الحدث، األحكام

  .جنوح األحداث وعواقبه الوخيمة مستقبالً
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التسليم بأن الطفل أو الحـدث  على ، ويتأسس هذا المفهوم الشامل المتكامل لعدالة األحداث
إنما هو كائن إنساني ضعيف قليل المدارك والخبرات ناقص التمييز واالختيار ومن ثم يستحق 
الحماية والرعاية الخاصتين به على نحو يعوض ويعالج ذلك القصور في تكوينـه وضـعف   

االنتهـاك أو  وال يتساهل مطلقاً التجاهل أو  –تدبره العواقب ونقص أهليته للتصرف الصحيح 
وأن األحداث فيما ينسب إليهم من جرائم هم أقرب إلى أن يكونوا ضـحايا  ، المعاناة أو الخطر

  .)١(يستوجب القانون معاقبتهم، من أن يكونوا جناة، للبيئة وللظروف االجتماعية
فال تنجز العدالة الجنائية لألحداث ما لم تنبسط على جميـع مراحـل االسـتدالالت     - ٢

مع الحدث والتصرف في شـأنه ومحاكمتـه وتنفيـذ العقوبـات      والتقصي والتحقيق
وفرض حماية الحدث حينما ، والتدابير التي تصدر في حقه والتأهيل والرعاية الالحقة

وأن تكون محصلتها النهائية تحقيق المصلحة ، يكون ضحية للجريمة أو شاهداً عليها
  .الفضلى للطفل

 :ومن أهم سبل إصالح عدالة األحداث ما يلي - ٣

  :إفراد تشريع خاص باألحداث  -أ 
وأن يتضـمن هـذا   ، فمن المستصوب أن يسن قانون خاص بالمعاملة الجنائية لألحـداث 

القانون الضوابط والقواعد الموضوعية واإلجرائية المالئمة لهم والخاصـة بهـم وضـمانات    
، ألطفالوينظم القانون ثالث مكونات رئيسة لعدالة ا، محاكمتهم معاملتهم معاملة عادلة منصفة

وحقه فـي  ، كما في حقه في المساواة وعدم التمييز، بالحقوق الموضوعية للطفل، يعني األول
والحق ، والحق في الحماية من كافة صور اإلساءة واالستغالل، وحقه في الرأي، البقاء والنمو

ـ ، فينظم القواعد اإلجرائية، أما المكون الثاني.   في ضمان المصلحة الفضلى للطفل نح لما ج
على أن تكون هـذه اإلجـراءات   ، الحدث حدب النزاع مع القانون أو النظم االجتماعية السائدة

ويهتم المكون الثالث ، بما يتوافق مع معارف الطفل وقدراته البدنية والنفسية والعقلية، استثنائية
بالنظام المؤسسي لرعاية األطفال وحمايتهم ومحاكمتهم وعقابهم فـي فضـاء مـن التكامـل     

وأن يتبنى المعايير الدولية في هذا الشأن والتي يمكن إيجازها ، التعاضد االجتماعي والرسميو
  :مثل، من مصادرها المختلفة

  .منها ٤٠، ٣٩، ٣٧في المواد  ١٩٩٨ما ورد في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل  - ١
ماة قواعـد  المس –قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث  - ٢

 ).١٩٨٥(بكين 
                                                 

، دار وائل ١محمد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان في الدعوة الجزائية، دراسة مقارنة، ط/ الدكتور)  ١(
  .م٢٠٠٣للنشر، عمان، 
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مبـادئ الريـاض   (مبادئ األمـم المتحـدة التوجيهيـة لمنـع جـوانح األحـداث        - ٣
 ).١٩٩٠)(التوجيهية

 ).١٩٩٠(قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم  - ٤

ما ورد في بعض الوثائق األخرى مثل عهد حقوق الطفل في اإلسالم وميثاق حقـوق   - ٥
  .لدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفلالطفل العربي وا

ومما يحسن أن يركز مثل هذا القانون الخاص على جوانب العدالة اإلصالحية لألحـداث  
وأن يشـجع  ، دون المحاكمة الرسمية وأن يتوسع في األخذ بالتدابير التربوية دون العقوبـات 

ا األحـداث دون عقـد   تطبيقات اللجوء إلى التحويل خارج النظام القضائي في معالجة قضـاي 
  ).١١قاعدة (، مثلما تنص على ذلك قواعد بكين مثالً، جلسات محاكمة رسمية

ومما يتعين أن يتضمنه هذا القانون الخاص تحديد سن دنيا للمسئولية الجنائية للحـدث ال  
تكون مفرطة االنخفاض وإنما تحدد في ضوء النضوج العقلي والعاطفي والفكري للحدث فـي  

ر حبس األحداث قيد التحقيق إال كمالذ أخير وألقصر فتـرة ممكنـة وحظـر    وحظ، مجتمعه
 وحظر عقوبات اإلعدام والعقوبات القاسية والال، إيداعهم مؤسسات مغلقة إال كمالذ أخير أيضاً

إنسانية والمهينة عند إدانة الحدث وضمان حقوق األحداث في المساعدة القانونيـة والقضـائية   
ما يصدر ضدهم من أوامر وقرارات وأحكام لدى محكمة أعلى كمـا  وفي الطعن في، والنفسية

  .تعيد النظر فيها وما إلى ذلك من ضمانات أساسية
  :إنشاء ضبطية قضائية خاصة باألحداث  -ب 

إذ يجب أن يعهد بمسئوليات تعقب انحراف األحداث جنوحهم إلى عناصر خاصة مؤهلـة  
فيما تحرزه من ثقافـة  ، تكون هذه العناصر متميزةتأهيالً اجتماعياً ونفسياً كافياًَ كما ينبغي أن 

  .)٢(إنسانية واهتمامات في مسائل الرعاية للفئات الضعيفة في المجتمع كالطفل والمرأة
يجب أن تكون هذه الضبطية القضائية متخصصة ومتفرغة لمهامها ومسئولياتها وتـزود  

حـداث للـزج بهـم فـي     بالتدريب والتأهيل المستمرين ويكون شغلها الشاغل ليس التقاط األ
وإنما إيالؤهم الرعاية وتوفير فرص اإلصالح والحمايـة  ، المحاكمات وأماكن الحجز والعقاب

  .والسالمة لهم في المقام األول
من قانون  ٦وتنص المادة ) رعاية األحداث(وفي مصر تسمى مثل هذه الضبطية بشرطة 

  .حاالت جنوح األحداث وتعقبهم رعاية األحداث اليمني على ضبطية خاصة فيما يتعلق بتقصي
 :العناية بالخبراء واألخصائيين االجتماعيين في مجال األحداث  -ج 

                                                 
محمد األمين البشري، العدالة الجنائية ومنع الجريمة، دراسة مقارنة، منشورات مركز البحوث  /الدكتور)  ٢(

  .١٩٩٧نية، الرياض، مجامعة نايف العربية للعلوم األ والدراسات،
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ويتحقق ذلك بوضع نظام قانوني متقدم ومتكامل ومنضبط يحدد مهـام هـؤالء الخبـراء    
والمراقبين االجتماعيين وأدوارهم في فحص ظروف الحدث الجانح وفي معاونة االدعاء العام 

وفي مواالة الحدث بالرعاية أثنـاء  ، تلك الظروف واختيار القرار المناسب لها والمحكمة لتفهم
  .التنفيذ وبعده حتى يتحقق تأهيله واندماجه في المجتمع وتنصلح نفسيته وعالقته باآلخرين

  :إنشاء نيابات متخصصة أو ادعاء عام متخصص في شؤون األحداث  - د 
ة التي يوجد فيها األحداث إلـى نيابـات   فإنه ينبغي أن يعهد بتقدير مواقف الشبهة والتهم

والـذين  ، ينتخب أعضاؤها من ذوي االهتمامات اإلنسانية والثقافية الرفيعـة ، عامة متخصصة
يؤمنون برسالة التعامل مع األحداث إيماناً عميقاً سواء في مرحلة اإلشراف علـى الضـبطية   

ة أو في مرحلة اإلشراف على القضائية والتصرف في أوراقها أو في مرحلة االدعاء والمحاكم
  .)٣(تنفيذ العقوبات والتدابير اإلصالحية لألحداث

 :إنشاء محاكم خاصة باألحداث  -ه 

ال يتسنى توفير العدالة لألحداث من دون إنشاء محاكم تنظر في أمورهم وتفصـل فـي   
ويتعين أن تكون هذه المحاكم متخصصـة متفرغـة لهـذه    ، الدعاوى والمشكالت الخاصة بهم

، أن تنسد إليها وظيفة اجتماعية تسبق وتوازي وظيفتها في تطبيق القـانون وإنقـاذه  و، المهام
وتتمثل هذه الوظيفة في وجوب دراسة ظروف الحدث دراسة دقيقة وتقصي حالته من جميـع  

وتستعين المحكمة في ذلك بخبراء ينبغي أن يكون بعضهم من ، الوجوه قبل الفصل في الدعوى
المحكمة االجتماعية إلى اإلشراف الالحق على التنفيذ والفصـل   ويمتد اختصاص هذه. النساء

ويتاح الطعن في أحكامها أمام محكمة أعلى تتمثل فيها ضمانات التقاضي ولزوم ، في إشكاالته
  .)٤(الخبرة االجتماعية والحرص على حماية الحدث وخصوصياته

 :تنفيذ العقوبات في مؤسسات خاصة باألحداث  -و 

، وأيضاً التدابير، المحكوم عليهم عن البالغين فيتم تنفيذ العقوباتيتعين أن يفصل األحداث 
في مؤسسات خاصة بهم يراعى في أنشطتها وإدارتها تقديم الرعاية الواجبة لألحداث واحترام 

  .الكرامة اإلنسانية لهم
  :بسط الرقابة القضائية على التنفيذ العقابي وعلى تنفيذ التدابير  -ز 

                                                 
، دار ١منذر عرفات زيتون، األحداث، مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة اإلسالمية، ط /الدكتور)  ٣(

  .م٢٠٠٧مجدالوي للنشر، عمان، 
(4) Edword, chan.crime and crimimal Jusrice. New York: Holt, Rine hort, 

1987,PP.25-63. 
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ئية لألحداث أن ينبسط دور محكمة األحداث وقضاتها وخبرائها فمن ضمانات العدالة الجنا
إلى مرحلة تنفيذ التدابير والعقوبات بما يضمن أن يحقق التنفيذ غايته المنشودة وهي إصـالح  

  .الحدث وإبراء المجتمع من شروره
  :مراعاة توفير العدالة لألطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها  -ح 

لمبادئ التوجيهية التي أقرتها لجنة منع الجريمـة بـاألمم   ويمكن أن يرجع في ذلك إلى ا
والتي كان لي شرف المشاركة ودراسة مشروعيتها وفي اإلقناع بها ، ٢٠٠٥المتحدة في مايو 

  .وإقرارها
  :ضرورة إعداد مدونة للسلوك للعاملين في مجال عدالة األحداث  - ط 

الة الجنائية لألحداث أن يـزود  فمن الالزم لتلبية مقتضيات المفهوم المتكامل واألوسع للعد
العاملون في مجال هذه العدالة من ضباط الشـرطة واألخصـائيين االجتمـاعيين والخبـراء     

والقضاة ومعاونيهم والمشرفين على تنفيـذ العقوبـات   ) النيابة العامة(وأعضاء االدعاء العام 
يزودوا جميعاً بمدونـة   –ل والتدابير التربوية والمسؤولين عن برامج الرعاية الالحقة والتأهي

  .للسلوك تتبنى تلك المعايير للمعاملة المنصفة لألحداث
مـا  "و" ما يحسـن "وتمثل هذه المدونة دليالً إجرائياً لترشد جميع أعضاء هذه الفئات إلى 

مـع   –كل حسب دوره ومهامـه   –في التعامل مع األحداث " كيف يتخذ"و" ما يجب"و" ينبغي
في سبيل الهدف المشترك وهو إقـرار العدالـة الجنائيـة لألحـداث      ضمان التناسق والتعاون

  .وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل
وليس من شك في أن هذا الدليل اإلجرائي أو تلك المدونة النموذجية تيسر لجميـع تلـك   
الفئات والكوادر أن تقوم بواجباتها في تطبيق وإنفاذ القـوانين وإعمـال المعـايير المنصـفة     

  .متابعة الرقابة على ذلكومداومة و
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يتعين أن تخصص قواعد إجرائية ، تقديراً لحالة الحداثة في السن والطبيعة الخاصة للحدث

يمكن أن تستفاد وتقتبس من المعايير الدولية للعدالـة  ، خاصة له في جميع مراحل اإلجراءات
، الصادر من اللجنة الدولية لحقوق الطفل ١٠جاء به التعليق العام رقم  ومما، الجنائية لألحداث

ومن النماذج التشريعية الوطنية الرائدة والتي نجحت في توفير إجراءات المحاكمة المنصـفة  
  .لألحداث

  :ومن قبيل ذلك ما يأتي
  .منع جنوح األحداث: أوالً

موعة من البـرامج الوطنيـة   ينبغي أن تشمل سياسة قضاء األحداث أو عدالة الحدث مج
على سبيل المثال دعم األسـر  ، الرامية إلى منع جنوح األحداث من خالل وسائل مختلفة منها

وإشراك ، )كمشروع الحد من الفقر في المجلس القومي لألمومة والطفولة في مصر(الضعيفة 
ائمة علـى إيـالء   المدارس في تعليم القيم األساسية وتنمية المجتمع وتوسيع نطاق البرامج الق

م حـول حقـوق   ٢٠٠٧لسنة ) ١٠(اهتمام خاص لألطفال المعوقين للخطر التعليق العام رقم 
الطفل في قضاء األحداث وعمليات التنشئة االجتماعية في األسرة والتعليم والمجتمع المحلـي  

ووجهت هذه المبادئ إلى أنه ينبغي أن تصدر الحكومة وأن تنفـذ قـوانين   ، ووسائط اإلعالم
وينبغي إصـدار وتنفيـذ   ، وإجراءات محددة لتعزيز وحماية حقوق وخير األحداث بوجه عام

تشريعات تمنع إيذاء األطفال واألحداث وإساءة معاملتهم وعدم إخضـاع أي طفـل أو حـدث    
سواء في البيت أو المدرسة أو أي مؤسسة أخرى لتدابير تصحيحية أو عقابية قاسية أو مهينـة  

  ).٥٤-٥٢المبادئ (
  .اتفاقية حقوق الطفل والعدالة الجنائية: انياًث

أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيه من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسـانية أو    -أ 
المهينة، وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة على أشخاص تقل أعمارهم 

  .من اتفاقية حقوق الطفل) ٣٧/م(عن ثماني عشرة سنة 
ل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ويجب أن يجري اعتقال إال يحرم أي طف  -ب 

الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون، وال يجوز ممارسته إال كملجأ أخير وألقصر 
 .فترة زمنية مناسبة
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أن يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في اإلنسان   -ج 
األشخاص الذين بلغوا سنه، وبوجه خاص يفصـل عـن   وبطريقة تراعي احتياجات 

البالغين ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خالف ذلك، ويكون له احلـق  
في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسالت والزيارات إال في الظـروف  

 .االستثنائية

عدة قانونيـة  يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مسا  - د 
وغيرها من المساعدة المناسبة، فضالً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه مـن  
الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى وفي أن يجري البت في 

 .أي إجراء من هذا القبيل

 من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل على أن تتخذ الدول األطراف ٣٩هذا وتنص المادة   -ه 
كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي للطفل 
الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة، أو التعذيب أو 

إنسـانية أو المهينـة أو    أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال
، ويجري هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه في بيئة تعزز صـحة  المنازعات المسلحة

 .الطفل واحترامه لذاته وكرامته

 :من اتفاقية حقوق الطفل أيضاً بأن ٤٠وتقضي المادة   -و 

تعترف الدول األطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بـذلك   - ١
ع درجة إحساس الطفل بكرامتـه  أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رف

وقدره، وتعزز احترامه لما لآلخرين من حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتراعي 
  .سن الطفل وتشجع إعادة اندماجه وقيام بدور بناء في المجتمع

المحاكمة المنصفة لألطفال، وتحقيقاً لذلك ومع مراعاة أحكام الصـكوك الدوليـة ذات    - ٢
 :راف بوجه خاص ما يأتيالصلة، تكفل الدول األط

عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليـه بسـبب     ) أ(
أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القـانون الـوطني أو الـدولي عنـد     

  .ارتكابها
يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات اآلتية على   ) ب(

 :قلاأل

  .افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون - ١
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إخطاره فور مباشرته بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو األوصياء القـانونيين   - ٢
عليه عند االقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة المالئمة 

 .إلعداد وتقديم دفاعه

صة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في قيام سلطة أو هيئة قضائية مخت - ٣
محاكمة عادية وفقاً للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسـبة أخـرى،   
وبحضور والديه أو األوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصـلحة  

 .الطفل الفضلى، ال سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته

اهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب عدم إكر - ٤
الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود المناهضين لصالح فـي ظـل   

 .ظروف من المساواة

إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة  - ٥
 .قانون بإعادة النظر في القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعاً لذلكونزيهة أعلى وفقاً لل

الحصول على مساعدة مترجم شفهي مجاناً إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المسـتعملة   - ٦
 .أو النطق بها

 .تأمين احترام حياته الخاصة تماماً أثناء جميع مراحل الدعوى - ٧

 .معايير وموجهات قضاء األحداث: ثالثاً

ل األطراف لتعزيز إقامة قانونين وإجراءات وسـلطات ومؤسسـات منطبقـة    تسعى الدو
خصيصاً على األطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يبث عليهم 

  :ذلك خاصة القيام بما يأتي
 .تحديد سن يفترض دونها أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون العقوبات  ) أ(

اتخاذ تدابير عن االقتضاء لضمان معاملة هؤالء األطفال دون اللجـوء  استصواب   ) ب(
إلى إجراءات قضائية، شريطة أن يحترم حقوق اإلنسـان والضـمانات القانونيـة    

  .احتراماً كامالً
تتاح تربيات مختلفة مثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراف والمشـورة، واالختيـار    

المهني وغيرها من بدائل الرعايـة المؤسسـية،    والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب
م رفاقهم وتتناسب مع ظروفهم وجـرمهم علـى   ئلضمان معاملة األطفال بطريقة تال

  .السواء
ومن المبادئ العامة التي وردت قواعد األمم المتحدة الدنيا األنموذجية إلدارة شـؤون   

زء ال يتجـزأ مـن   ، أن يفهم قضاء األحداث على أنه ج)قواعد بكين(قضاء األحداث 
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عملية التنمية الوطنية لكل بلد، ضمن إطار شامل من العدالـة االجتماعيـة لجميـع    
األحداث، بحيث يكون في الوقت نفسه عوناً على حماية صغار السن والحفاظ علـى  

وأن يجري تطـوير وتنسـيق خـدمات قضـاء     ) ١/٤مبدأ (نظام سلمي في المجتمع 
وتدعيم كفاءة الموظفين والعـاملين فـي هـذه    األحداث بصورة منهجية بغية تسحين 

الخدمات بما في ذلك األساليب التي يطبقونها والنهج الذي يتبعونه والمواقـف التـي   
  ).١/٦(يتخذونها 

وفي شأن المسؤولية الجنائية نصت القواعد على أال تحدد هـذه السـن علـى نحـو      
 ).٤/١(والفكري االنخفاض وتؤخذ في االعتبار حقائق النضوج العاطفي والعقلي 

ومن هذه القواعد أن يمنح قدراً مناسباً من السلطات التقديرية فـي جميـع مراحـل     
اإلجراءات وعلى مختلف مستويات إدارة شؤون قضاء األحداث بما فيهـا التحقيـق   
وإصدار األحكام ومتابعة تنفيذ األحكام، وأن يكون الذين يمارسون السلطات التقديرية 

 .خاصاً أو مدربين على ممارستها بحكمة ووفقاً لمهامهم وواليتهم مؤهلين لذلك تأهيالً

في أن تكفل فـي جميـع مراحـل اإلجـراءات     : وردت هذه القواعد حقوق األحداث 
ضمانات إجرائية أساسية، مثل افتراض البراءة، والحق في اإلبالغ بالتهم الموجهـة،  

، والحق حضـور  والحق في التزام الصمت، والحق في الحصول على خدمات محام
أحد الوالدين أو الوصي، والحف في مواجهة الشـهود واسـتجوابهم، والحـق فـي     

 ).٧/١(االستئناف أمام سلطة أعلى 

بأن يحترم حق الحـدث فـي    ٢و ٨/١وفي شأن حماية الخصوصيات تقضي القاعدة  
حماية خصوصياته في جميع المراحل تفادياً ألي ضرر يناله من جراء دعاية ال لزوم 

أو بسبب األوصاف الجنائية، وال يجوز من حيث المبدأ نشر أية معلومات يمكـن   لها
 .أن تؤدي إلى التعرف على هوية المجرم الحدث

إلى وجوب مراعاة القواعد الدنيا األنموذجية لمعاملة السـجناء   ٩/١وأشارت القاعدة  
لمجتمـع  وغيرها من الصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان والمعايير التي يعترف بهـا ا 

 .الدولي وتتصل برعاية صغار السن وحمايتهم

مـا   –ومما يؤكد المفهوم الواسع لنطاق العادلة الجنائية لألحداث كما أشرنا إليه سابقاً  
من أنه على إثر إلقاء القبض على حـدث يخطـر    ٣، ٢، ١٠/١نصت عليه القاعدة 

مكنة، وينظر قاض بذلك والده أو الوصي عليه على الفور أو في أقصر فترة زمنية م
أو غيره من المسؤولين الرسميين المختصين أو الهيئات المختصة في أمر اإلفـراج  
دون تأخير، وتجري االتصاالت بين الجهات المنوط بها إنفاذ القوانين والمجرم الحدث 
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على نحو يكفل احترام المركز القانوني للحدث ويتفادى إيذاؤه، مع إيـالء االعتبـار   
 .ات القضيةالواجب لمالبس

أن ينظر في إمكانية معالجة قضايا األحداث دون اللجوء إلى  ٢، ١١/١وتحبذ القاعدة  
سلطة الفصـل فـي هـذه    ... محاكمة رسمية وذلك بتخويل الشرطة أو النيابة العامة

القضايا حسب تقديرها دون عقد جلسات محاكمة رسمية وأن يخضع هـذا التحويـل   
 .مجتمعية أو مؤسسة مناسبة لمراجعة سلطة مختصةخارج النظام القضائي إلى هيئة 

تدريب ضباط الشرطة الذين يتعاملون كثيراً مع األحـداث أو   ١٢/١وأوجب القاعدة  
الذين يخصصون للتعامل معهم أو الذين يتناولون مهمة منع جرائم األحداث وأوجبت 

 .إنشاء وحدات شرطة خاصة لذلك في المدن الكبيرة

حضر استخدام االحتجاز رهن المحاكمة إال كمالذ أخيـر   ٢، ١٣/١ورددت القاعدة  
بـإجراءات بديلـة،    –كلما أمكن ذلك  –وألقصر فترة زمنية ممكنة، ويستعاض عنه 

كالمراقبة عن كثب أو الرعاية المركزة أو اإللحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات أو دور 
ين وأن يتلقـوا  التربية، وأن يفصل األحداث المحتجزون رهن المحاكمة عـن البـالغ  

االجتماعيـة والتعليميـة والمهنيـة    : الرعاية والحماية وجميع أنواع المساعدة الفردية
والنفسية والطبية والجسدية التي قد تلزمهم بالنظر إلى سنهم وجنسـهم وشخصـيتهم،   
وأشار التعليق في هذه القاعدة إلى خطر العدوى اإلجرامية التي يتعرضون لها أثنـاء  

 .خالف ذلكاالحتجاز على 

إذا لم تحول قضيته خـارج النظـام    –أن تنظر في أمر الحدث  ١٤وأوجبت القاعدة  
وفقاً لمبادئ المحاكمة المنصفة والعادلـة، وأن  ... محكمة أو هيئة قضائية –القضائي 

تساعد اإلجراءات على تحقيق المصلحة القصوى للحدث وأن تتم في جو من الـتفهم  
 .أن يعبر عن نفسه بحريةيتيح للحدث أن يشارك فيها و

للحدث الحق في أن يمثله طـوال سـير اإلجـراءات القضـائية      ١٥وأتاحت القاعدة  
مستشاره القانوني أو محام تنتدبه المحكمة مجاناً، وللوالدين أو الوصي حق االشتراك 

إلى تقارير التقصي االجتماعي  ١٦وأشارت القاعدة ... في اإلجراءات لصالح الحدث
ئة والظروف التي يعيش فيها الحدث والتي ارتكبت فيها الجريمة لكي يتسن السليم للبي

 .للسلطة المختصة إصدار حكم في القضية عن تبصر

مبادئ توجيهية في إصدار األحكام والتصرف في القضايا على  ١٧وتضمنت القاعدة  
 :النحو اآلتي
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 يتحتم دائماً أن يكون رد الفعل متناسباً لـيس فقـط مـع ظـروف الجـرم       -أ 
  .وخطورته، بل كذلك مع ظروف الحدث وحاجاته وكذلك احتياجات المجتمع

ال تفرض قيود على الحرية الشخصية للحدث إال بعد دراسة دقيقة، وتكـون    -ب 
 .مقصورة إلى أدنى حد ممكن

ال يفرض الحرمان من الحرية الشخصية إال إذا أدين الحدث بارتكاب فعـل    -ج 
و بـالعودة إلـى ارتكـاب    خطير يتضمن استخدام العنف ضد شخص آخر أ

 .أعمال جرمية خطيرة أخرى وما لم يكن هناك أي إجراء مناسب آخر

 .يكون خير الحدث هو العامل الذي يسترشد به لدى النظر في قضيته  - د 

وال يحكم بعقوبة اإلعدام على أية جريمة يرتكبها الحدث، وال توقع على الحدث عقوبـات  
 .ات الدعوى في أي وقتجسدية وإن للسلطة المختصة حق وقف إجراء

أن تتاح للسلطة المختصة مجموعة متنوعة واسعة مـن تـدابير    ١٨وحبذت القاعدة  
التصرف، توفر لها من المرونة ما يسمح إلى أقصى قدر ممكن بتفادي اللجوء إلـى  
اإليداع في المؤسسات اإلصالحية، ومثل هذه التدابير التي يمكن الجمع بـن الـبعض   

 :منه، وتشمل ما يأتي

  .األمر بالرعاية والتوجيه واإلشراف  - أ
 .األمر بالخدمة في المجتمع المحلي  - ب

 .فرض العقوبات المالية والتعويض، ورد الحقوق  - ت

 .األمر بأساليب وسيطة للمعالجة واللجوء إلى أساليب معالجة أخرى  - ث

 .األمر باالشتراك في أنشطة النصح الجماعي واألنشطة المشابهة  - ج

سر الحاضنة أو في مراكز للعيش الجماعي أو غير ذلك األمر بالرعاية لدى إحدى األ  - ح
 .من المؤسسات التربوية

 .غير ذلك من األوامر المناسبة  - خ

وأنه ال يجوز عزل أي حدث عن اإلشراف األبوي، سواء جزئياً أم كلياً، مـا لـم تكـن    
 .ظروفه الخاصة تتطلب ذلك

بنصها علـى أنـه   أدنى استخدام ممكن للمؤسسات اإلصالحية  ١٩كما حبذت القاعدة  
يجب أن يكون إيداع الحدث في مؤسسة إصالحية تصرفاً يلجأ إليـه كمـالذ أخيـر،    

 .وألقصر فترة تقضي بها الضرورة

أن ينظر في كل قضية منذ البداية على نحـو عاجـل، دون أي    ٢٠وأوجبت القاعدة  
  .تأخير غير ضروري
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سجالت المجرمين مـن  أن تحفظ  ٢١وتأكيداً لحماية خصوصيات الحدث أوجبت القاعدة 
األحداث في سرية تامة، ويحظر على الغير االطالع عليه، ويكون الوصول إلى هذه السجالت 
مقصوراً على األشخاص المعنيين بصفة مباشرة بالتصرف في القضية محل البحث أو غيرهم 

  ).كالباحثين مثالً(من األشخاص المخولين حسب األصول 
األحداث في اإلجراءات المتعلقة بالبالغين في القضايا  وأال تستخدم سجالت المجرمين من

  .الالحقة التي يكون نفس الجاني متورطاً فيها
أن يستخدم التعليم المهني والتدريب أثناء الخدمة ودورات تجديد  ٢٣وأوجبت القاعدة  

المعلومات وغيرها من أساليب التعليم المناسبة من أجل تحقيـق واسـتمرار الكفـاءة    
 .لالزمة لجميع الموظفين الذي يتناولون قضايا األحداثالمهنية ا

أن تبذل جهود لتزويد األحداث في جميع مراحل اإلجراءات بمـا   ٢٤وأوجب القاعدة  
يحتاجون إليه من مساعدة، مثل السكن أو التعليم أو التدريب المهني أو العمل أو أيـة  

  .لهممساعدة أخرى مفيدة وعملية، بغية تيسير عملية إعادة تأهي
  :قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم: رابعاً

فقد وجهت قواعد األمم المتحدة إال أ،ه ينبغي أن يساند نظـام قضـاء األحـداث حقـوق     
األحداث وسالمتهم ويعزز خيرهم المادي واستقرارهم العقلي، وينبغي عدم اللجوء إلى السجن 

تجريد األحداث من حريتهم إال وفقاً للمبادئ واإلجراءات الواردة  إال كمالذ أخير، وينبغي عدم
في هذه القواعد وفي قواعد األمم المتحدة الدنيا األنموذجية إلدارة شـؤون قضـاء األحـداث    

، وينبغي أال يجرد الحدث من حريته إال كمالذ أخير وٌألصر فترة الزمة ويجب )قواعد بكين(
  ).١، ٢منظورات أساسية (تثنائي أن يقتصر ذلك على الحاالت االس

افتراض البراءة، ومدة االحتجاز ومراعاة األوضـاع والظـروف   : ورددت هذه القواعد
القانونية للحدث، وحق الحصول على المشورة القانونية أو عون قـانوني مجـاني، ومتابعـة    

فيه ويحتفظـون  التعليم والتدريب، وأن يتلق األحداث المواد الالزمة لقضاء وقت الفراغ أو التر
بها حسبما يتفق وصالح إقامة العدل، ونظمت هذه الوثيقة ما يتعلق بإدارة مرافق األحداث من 

  .إلخ.. ، وتصنيف األحداث في المؤسسات...تقارير وسجالت قانونية وطبية وتأديبية
ونصت هذه الوثيقة على أن لألحداث المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات  

تطلبات الصحة والكرامة اإلنسـانية، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب      تستوفي كل م
لخصوصية الحدث الحسية وتنمية مداركه وإتاحة فـرص التواصـل مـع األقـران     

وأن تؤمن ... واشتراكه في األلعاب الرياضية والتمارين البدنية وأنشطة أوقات الفراغ
وقات الوجبات العاديـة  كل مؤسسة لكل حث غذاء يعد ويقدم على النحو المالئم في أ
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بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية السليمة والنظافة واالعتبارات الصحية، وميـاه  
  ).٣٧ب(الشرف النظيفة 
أن يسمح لكل حدث باستيفاء احتياجاته الدينيـة والروحيـة   ) ٤٨بند (كما تضمنت الوثيقة 

في المؤسسـة االحتجازيـة أو   وبصفة خاصة حضور المراسم أو المناسبات الدينية التي تنظم 
بإقامة مراسم دينية بنفسه وحيازة ما يلزم من الكتب أو مواد الشعائر والتعاليم الدينيـة التـي   

  ...تتبعها طائفته
ونظمت الوثيقة كذلك المسائل الترويحية والرعاية الطبية واالتصال بالمحيط االجتمـاعي  

وحقه في االتصال بأسرته ومحاميـه   األوسع وحق الحدث في تلقي زيارات منتظمة ومتكررة
في، وحقه في االتصال كتابة أو بالهاتف مرتين في األسبوع على األقل بأي شخص يختـاره  

واالطالع على ... وتمكينه من سماع البرامج اإلذاعية والتلفزيونية وقراءة الصحف والدوريات
  ...األخبار

استعمال القوة إال فـي الحـاالت   اللجوء إلى أدوات التقييد أو ) ٦٣ب (وحظرت الوثيقة 
االستثنائية بعد أن تكون كل طرق السيطرة األخرى قد جربت وفشلت، وعلى النحـو الـذي   
تسمح به وتحدده القوانين واألنظمة صراحة ودون أن تسـبب تلـك األدوات إذالالً أو مهانـة    

جوء إلى تلـك  ويمكن الل –وينبغي أن يكون استخدامها في أضيق الحدود وألقصر فترة ممكنة 
األدوات بأمر من مدير المؤسسة لمنع الحدث من إلحاق الضرر واألذى بنفسه أو باآلخرين أو 
إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات، وفي هذه الحاالت يتشاور المدير فوراً مع الموظف الطبـي  

  .وغريه من الموظفين المختصين ويقدم تقريراً إلى السلطة اإلدارية األعلى
يقة على الموظفين حمل األسلحة واستعمالها في أيـة مؤسسـة الحتجـاز    وحظرت الوث

وأوجبت أن تخدم جميع التدابير واإلجراءات التأديبيـة أغـراض السـالمة    ) ٦٥ب(األحداث 
والحياة االجتماعية المنظمة وأن تصون كرامة الحدث المتأصلة والهـدف األسـاس للرعايـة    

رام الذات واحترام الحقوق األساسية لكل شخص، المؤسسية وهو إشاعة اإلحساس بالعدل واحت
وتحظر جميع التدابير التأديبية التي تنطوي على معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة، بما في 
ذلك العقاب البدني واإليداع في زنزانة مظلمة والحبس في زنزانة ضـيقة أو انفراديـة، وأي   

البدنية أو العقلية للحدث، ويحظر تخفيض عقوبة أخرى للحدث يمكن أن تكون ضارة بالصحة 
كمية الطعام وتقييد االتصال بأفراد األسرة أو الحرمان منه ألي سبب من األسباب، وتحظـر  
الجزاءات الجماعية، كما يحظر فيرض تشغيل الحدث كجـزاء تـأديبي ال كوسـيلة تربويـة     

  ).٦٧، ٦٦ب(وتأهيلية 
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ازية وخدمات عودة الحدث إلـى المجتمـع   وتنظم الوثيقة التفتيش على المؤسسات االحتج
  ).٨٠حتى  ٧٢ب(

  .ميثاق حقوق الطفل العربي: خامساً

فقد تضمن ضرورة سن تشريعات خاصة بحماية ورعاية الطفولة وذكـر منهـا قـانون    
  ).ج٥ – ٣٩(رعاية األحداث إلقرار حقوقهم في الرعاية االجتماعية والمعاملة الخاصة 

المعتمد من مجلـس   –األنموذجي لحقوق الطفل العربية وقد جاء في الدليل التشريعي  
م في الباب العاشر منه بأحكام تتوافق مـع  ٢٠٠٠نوفمبر  ٦وزراء العدل العرب في 

  ).١٦٤حتى  ١٦٣المواد (ما قدمناه من المعايير الدولية 
  .عهد حقوق الطفل في اإلسالم: سادساً

  ):العدالة( فقد نصت مادته التاسعة عشرة على ما يأتي تحت عنوان
  .ال يحرم الطفل من حريته إال وفقاً للقانون ولفترة مناسبة ومحددة - ١
يعامل الطفل المحروم من حريته معاملة تتفق ومعنـى الكرامـة واحتـرام حقـوق      - ٢

 .ومراعاة احتياجات األشخاص الذين هم في سنه، وحرياته األساسية، اإلنسان

 :تراعي الدول األطراف - ٣

يته عن البـالغين فـي أمـاكن خاصـة باألطفـال      فصل الطفل المحروم من حر  -أ 
  .الجانحين

، حين استدعائه أو القبض عليه، إخطار الطفل فوراً ومباشرة بالتهم المنسوبة إليه  -ب 
 .مع دعوة والديه أو المسؤول عنه أو محاميه للحضور معه

بما في ذلـك االسـتعانة   ، تقديم المساعدة القانونية واإلنسانية التي يحتاجها الطفل  -ج 
 .حام وبمترجم فوري إذا لزم األمربم

وإمكان الطعن فـي الحكـم   ، سرعة البت في القضية من محكمة خاصة باألطفال  - د 
 .حال إدانته، أمام محكمة أعلى

 .عدم إجبار الطفل على اإلقرار بما نسب إليه أو اإلدالء بالشهادة  -ه 

 .لمجتمعورعاية لتأهيل الطفل وإعادة اندماجه في ا، اعتبار العقوبة وسيلة إصالح  -و 

 .ال يحاكم الطفل دونه، تحديد سن أدنى  -ز 

  .تأمين احترام الحياة الخاصة للطفل أثناء مراحل الدعوى  -ح 
ويمكن أن يرجع إلى مزيد من التفصيل ، وهذا النص يتفق وما أسلفناه من المعايير -

المنشورة بمجلة معهد القضاء " (حقوق الطفل في الوثائق الدولية"في دراستنا عن 
  ).٨٥-٧٤ص، ٢٠٠٦العدد الحادي عشر مايو ، ويت السنة الخامسةبدولة الك –
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حول حقـوق   –من لجنة حقوق الطفل باألمم المتحدة  ١٠/٢٠٠٧أما التعليق العام رقم : سابعاً
بنداً تشير إلى وجوب التزام المبادئ األساسـية   ٩٩الطفل في قضاء األحداث فهو مؤلف من 
سـبق أن  (من اتفاقية حقوق الطفـل   ٤٠،  ٣٧تين لقضاء األحداث المنصوص عليها في الماد

وإلى عدم التمييز بين جميع األطفال المخالفين للقانون وإلى أنه ينبغي التعامل مع ) أشرنا إليهما
السلوك من قبيل التشرد والتسكع في الشوارع أو الهروب من البيت عبر تنفيذ تدابير حمايـة  

) ٩-٥بنـود  (ومعالجة األسباب الجذرية بهذا السلوك لألطفال بما في ذلك الدعم الفعال لآلباء 
األهداف التقليدية للعدالة مـن  الفضلى بما تتضمنه مثالً من أن يستعاض عن  ومصالح الطفل

عند التعامـل مـع األطفـال     قمع وجزاء بأهداف من قبيل إعادة التأهيل والعدالة اإلصالحية
  .عاة السالمة العامةالجانحين ويمكن القيام بذلك بتخطيط مشترك مع مرا

وكذلك حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو الذي يقتضي حظر عقوبة اإلعـدام أو   -
  .السجن المؤبد واالحتجاز طويل األمد

ويتضمن التعليق كذلك التأكيد على حق الحدث في اإلدالء برأيه في كل مراحـل   -
  .قضاء األحداث ومعاملته بكرامة لتشجيع اندماجه في المجتمع

في منع جنـوح  : كر التعليق العناصر األساسية لسياسة شاملة لقضاء األحداثويذ -
والسـن الـدنيا    –والتدخالت دون اللجوء إلى اإلجراءات القضـائية   –األحداث 

، وضمانات المحاكمة العادلة –للمسئولية الجنائية والسن القصوى لقضاء األحداث 
بدءاً بمرحلة ما قبل المحاكمـة  ومنها افتراض البراءة وحق الطفل أن يستمع إليه 

حيث يحق للطفل أن يبقى صامتاً وأن يستمع إليه كل من الشرطة والنيابة وقاضي 
التي يمكن أن تفـرض مـع   ) البديلة(التحقيق وأن يعبر عن آرائه بشأن التدابير 

 –اإلخطار الفوري والمباشر بالتهم الموجهة إليه مع شرح شفوي أو وثيقة رسمية 
ومراعـاة   –عدة القانونية أو غيرها من أشكال المساعدة المالئمـة  وضمان المسا

الفصل في الدعوى دون تأخير وبحضور الوالدين أو األوصـياء القـانونيين ألن   
وحضـور الشـهود    –بإمكانهم تزويد الطفل بمساعدة نفسـية وعاطفيـة هامـة    

ام التام واالحتر –واالستعانة مجاناً بمترجم شفوي  –وحق الطعن  –واستجوابهم 
للحياة الخاصة للطفل أثناء جميع مراحل الدعوى مع جعل المحاكمة فـي جلسـة   

  .مغلقة
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الصادر بالقانون رقم  –يتناول هذا الموضع قانون رعاية األحداث في الجمهورية اليمنية  

، وتوجد جهود إلصدار تعديل له، ١٩٩٧لسنة  ٢٦انون رقم والمعدل بالق ١٩٩٢لسنة  ٢٤
وتطبق األحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية فيما لم يـرد بـه   

 ).٧٤م(نص خاص في القانون 

  :ومن أهم أحكام قانون رعاية األحداث هذا ما يلي 
قت ارتكابه فعـالً  أن الحدث هو كل شخص لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة كاملة و -

 .مجرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حاالت التعرض لالنحراف

  .ويتجه مشروع التعديل إلى رفع هذه السن إلى ثماني عشرة سنة شمسية
  .وأما السن الدنيا للمسئولية الجنائية فهي السابعة بالتقويم الشمسي

وتربيته تربية تجعـل منـه   كفالة الحدث وتأهيله والعناية به : ويقصد برعاية الحدث -
 ).٩١م(إنساناً صالحاً في المجتمع قادراً على العيش والعمل الشريف 

وتشابه حاالت التعرض لالنحراف وحاالت الخطورة االجتماعية فـي هـذا القـانون     -
ثم قانون ، ١٩٧٤لسنة  ٣١مع ما جاء به قانون األحداث المصري ) ٤،  ٣م (اليمني 
 .الساري ١٩٩٦لسنة  ١٢الطفل 

من قانون رعاية األحداث في اليمن على أن تتولى النيابـة العامـة    ٨وتنص المادة  -
مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في مسائل األحداث ويجب على المحقـق أثنـاء   

مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوبة إليـه  االستجواب وإجراء التحقيق 
وعاش فيها وغير ذلك من عناصر فحص  نشأوحالته البدنية والذهنية والظروف التي 

 .الشخصية

من أنه  ١٤ما نصت عليه المادة : ومما يمتاز به هذا التشريع اليمني لرعاية األحداث -
ال يجوز اإلساءة في معاملة الحدث أو استخدام القيود الحديدية كمـا يحظـر التنفيـذ    

 .)٥(القانون بطريق اإلكراه البدني على المحكوم عليه الخاضعين ألحكام هذا

                                                 
علي حسن الشرفي، حقوق األطفال، دورة تدريبية لضباط الشرطة، في الجمهورية العربية  /الدكتور) ٥(

  .م٢٠٠١السورية، 
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فيما أوجبته من أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة أو غيـر جسـيمة    ١٩والمادة  -
محام يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمـة ندبـه طبقـاً    

 .للقواعد المكررة في قانون اإلجراءات الجزائية

األخصائيين أحدهما على وتشكل محكمة األحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من  -
وعلى الخبيرين أن يقدما تقريراً للمحكمة بعـد بحـث ظـروف    ، )٦(األقل من النساء

الحدث من جميع الوجوه وتحديد التدابير المقترحة إلصالحه وذلك قبـل أن تصـدر   
 ).١٥م (المحكمة حكمها 

على أن تجرى محاكمة الحـدث بصـورة سـرية وال يجـوز أن      ٢٠وتنص المادة  -
 أقربائه والشهود والمحامون والمراقبون االجتماعيون ومـن تجيـز لـه    يحضرها إال

ويجوز للمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمـة  ، المحكمة الحضور بإذن خاص
وفي ، بنفسه إذا رأت مصلحته تقتضي ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه

 .هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا

اث في جميع األحوال القواعد واإلجـراءات المقـررة فـي    وتتبع أمام محكمة األحد -
 ).١٨م(الجرائم غير الجسيمة ما لم ينص على خالف ذلك 

ويجب على المحكمة أن تستمع إلى أقوال المراقب االجتماعي قبل الفصل فـي أمـر    -
الحدث كما يجوز لها االستعانة بأهل الخبرة في توضيح العوامل التي دفعت الحـدث  

 ).٢١م(أو التعرض له ومقترحات إصالحه  إلى االنحراف

 ).٣٢م(وال تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة األحداث  -

ويأخذ هذا القانون بمثل ما يأخذ به القانون المصري من التـدابير ويجعـل تنفيـذها     -
 ).٤٠،  ٣٦،  ٢٤م (واجباً برغم حصول استئنافها ويحظر تنفيذها 

ع بين األحداث من الذكور واإلناث بإيداعهم على أنه ال يجوز الجم ٢٩وتنص المادة  -
أنه يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحريـة   ٣٥وتنص المادة ، دار تأهيل ورعاية واحدة

المحكوم بها على األحداث في أماكن منعزلة داخل المؤسسات العقابية على أن تقـوم  
 .هذه المؤسسات بتدريبهم وتأهيلهم مهنياً واجتماعياً

 .على أنه مع عدم اإلخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية ٧٣ادة هذا وتنص الم -

سنة جريمة عقوبتها اإلعدام يحكم عليـه   ١٥إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز   - أ
  .بالسجن مدى ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على سبع سنوات

                                                 
دورة (جنائية، اتحاد نساء اليمن لي حميد العولقي، الحقوق والضمانات لألحداث في العدالة الع /الدكتور) ٦(

  .م٢٠١٠كتوبر، أ صنعاء، تدريبية للمحاميين في مجال رعاية األحداث،
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في سائر الجرائم األخرى يحكم على الحدث بعقوبة ال تزيد على ربـع الحـد     - ب
  .لعقوبة المقررة لكل جريمة قانوناًاألقصى ل

  :من هذا القانون على أن ٤١وتنص المادة  -
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بتوقيف الحدث أن تأمر بنقل الحـدث مـن     - أ

دار تأهيل األحداث إلى المكان المخصص لألحداث في السجن للمدة التي تراها 
  .زالئهإذا كان الحدث سيء السلوك ويشكل خطورة على الدار ون

إذا أتم الحدث الخامسة عشرة من عمره قبل إتمام المدة المحكوم بها ينقل إلـى    - ب
السجن إلتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي أصدرت الحكم ويجوز لتلك 
المحكمة بناء على طلب خطي من النيابة أن تمدد بقاء الحدث دون نقلـه إلـى   

ره وذلك إلتمام تعلم المهنة التـي  السجن إلى أن يتم سن السادسة عشرة من عم
  .بدأها

نشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها فـي   ٤٢وتحظر المادة  -
على مخالفة ذلك بـالحبس مـدة ال    ٤٥وتعاقب المادة .   أية وسيلة من وسائل النشر

  .تتجاوز سنة أو بغرامة ال تزيد على عشرة آالف ريال
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ترجح االتجاهات الحديثة في توفير العدالة لألحداث المخالفين للقانون األخـذ بتـدخالت   

تستهدف وضع وتنفيذ تدابير للتعامل  –اجتماعية وتربوية خارج إطار النظام القضائي التقليدي 
ومن ذلك ما يسمى  –تهم اجتماعياً معهم وفق برامج أو خدمات اجتماعية بديلة وتستدعي حماي

ويدخل في  –بالعدالة اإلصالحية لألحداث بالمقابلة للعدالة الجزائية وما يسمى بالعدالة التوافقية 
  .)٧(هذا الصدد أيضاً التوسع في التدابير التربوية وتفعيلها على حساب العقوبات التقليدية

تحول األطفال عن نظام العدالة : لوبوجه عام يقصد بهذه التدخالت االجتماعية أو التحوي
  .الجنائية الرسمي التقليدي من خالل إجراءات بديلة وعمل تطوعي لتعويض المجتمع

يها جعل الطفل المعتدي مسؤوالً عن إصالح الضرر الـذي   ويقصد: العدالة التصالحية: أوالً
ـ  ع مشـاعر  سببته الجريمة ومنحه الفرصة إلثبات قدراته وسماته اإليجابية والتعامل م

الذنب بطريقة بناءة باإلضافة إلى إشراك آخرين يلعبون دوراً في حل النزاع بمن فـيهم  
نظام العدالة : راجع في ذلك(الضحية واألهل وأفراد األسرة الممتدة والمدارس واألقران 

وبعبارة ، )١٧،  ١٦المقدمة من  –دليل تدريبي للميسر  –الجنائية لألحداث اليونيسيف 
العدالة اإلصالحية هي نهج في التعامل مع الجريمة يعترف بأثرهـا علـى    فإن، أخرى

وتهدف العدالة اإلصـالحية أساسـاً   ، الضحية والمعتدي نفسه والمجتمع الذي وقعت فيه
إلى إصالح الضرر الذي أحدثته الجريمة وتعويض المجتمع والضحية وإعـادة مكـان   

عل يجـب أن يلعـب فيهـا المجتمـع     ولتكون العدالة إصالحية بالف، منتج في المجتمع
  ).١٧ص، الوحدة الثالثة، المرجع السابق(والضحية والمعتدي أدواراً فاعلة 

وتقابلها مضادة لها العدالة الجزائية التي ال تعبأ بالظروف الشخصـية للمـتهم وال دور    -
الوحدة الثالثـة مـن   (فيها للضحية وإنما تستوجب توقيع العقوبات عن كل جريمة دائماً 

 ).٥لدليل المشار إليه صا

وليس من شك في أن األخذ بنهج العدالة اإلصالحية والتصالحية أوجب وأنسب في شان  -
األحداث وأكثر مراعاة لتحقيق انصالحهم وتأهيلهم لالندماج في المجتمع والقيام بـدور  

                                                 
ليوفان نيس، مدخل العدالة اإلصالحية لألحداث، ورشة عمل العدالة اإلصالحية لألحداث، عمان، بدانيل د) ٧(

  .م٢٠٠٤
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والنأي بهم عن مزيد من االنخراط في االنحراف أو اإلجـرام تحـت وطـأة    ، بناء فيه
 .)٨(ات التقليدية أو سياسات المحاكمات العاديةالعقوب

حول حقوق الطفل في  ١٠/٢٠٠٧من التعليق العام رقم  ٢٤وفي هذا الشأن ورد بالبند  -
من االتفاقيـة تسـعى الـدول     ٤٠أنه وفقاً للمادة ) لجنة حقوق الطفل(قضاء األحداث 

دعى أنهـم انتهكـوا   األطراف إلى تعزيز التدابير من أجل التعاون مع األطفال الذين ي
قانون العقوبات أو يتَّهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلـك دون اللجـوء إلـى اإلجـراءات     

ونظراً إلى كون معظم األطفال الجانحين ال  –القضائية كلما كان ذلك مالئماً ومستصوباً 
ن يرتكبون سوى جرائم طفيفة فإن طائفة من التدابير التي يترتب عليها إزالة الملفات م

وأن  –بديلـة  ) اجتماعيـة (العدالة الجنائية أي من قضاء األحداث وإحالتها إلى خدمات 
وينطبـق   –التحويل ينبغي أن يشكل ممارسة ثابتة يمكن استخدامها في معظم الحاالت 

مثالً على األطفال الذين يرتكبون جـرائم بسـيطة مثـل    ) ٢٥بند (ذلك في رأي اللجنة 
 –ذلك من جرائم الممتلكات ذات أضـرار محـدودة    سرقة معروضات المتجر أو غير

فإلى جانب تفادي تشويه السمعة فإن لهـذا   –واألطفال الذين يرتكبون جرائم ألول مرة 
المنهج نتائج جيدة لكلتا الفئتين من األطفال ثم أنه يخدم مصالح السالمة العامة وثبت أنه 

الحماية الكاملين لحقوق اإلنسان ويجب أيضاً مراعاة االحترام و –فعال من حيث التكلفة 
خدمـة  : ومن قبيل تلك البرامج البديلـة ، )٢٦بند (والضمانات القانونية لهؤالء األطفال 

واالجتماع مع ، المجتمع واالكتفاء باإلشراف والتوجيه من قبل األخصائيين االجتماعيين
الضـحايا  األسر وغير ذلك من أشكال العدالة اإلصالحية بما فيهـا رد الحقـوق إلـى    

 ).٢٧بند (وتعويضهم 

  :ويأخذ التشريع المصري ببعض مالمح هذا النظام البديل في صورة ما يلي -
معدلـة بالقـانون   (مكرراً من قانون اإلجراءات الجنائية  ١٨ما تنص عليه المادة  - ١

من جواز التصالح في مواد المخالفات وفي الجنح التي ال ) ٢٠٠٧لسنة  ٧٤رقم 
غير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الـذي ال  يعاقب عليها وجوباً ب

وذلك مقابل دفع ما يعادل ثلث الحد األقصـى  ، يزيد حده األقصى على ستة أشهر
فإن رفعت هذه ، للغرامة المقررة قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة
قيمة الحد األدنى  الدعوى فإنه يجوز التصالح بدفع ثلثي الحد األقصى للغرامة أو

وتنقضي الدعوى الجنائية بـدفع  ، أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم في الموضوع
  .مبلغ التصالح

                                                 
  .م٢٠٠٥انظر في ذلك تقرير اليونيسف عن وضع األطفال في العالم، ) ٨(
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معدل بالقانون (من قانون اإلجراءات الجنائية ) أ(مكرراً  ١٨ما تنص عليه المادة  - ٢
ولورثتـه ولـوكيلهم   (من أن للمجني عليه أو وكيله الخاص ) ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥

الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب األحـوال  إثبات ) الخاص
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات ، في مواد المخالفات وفي الجنح المحددة بهذه المادة

هذا الصلح وفي أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ويترتـب  
 .على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية

إذا كانوا قد تجاوزوا خمـس عشـرة    –حداث المتهمين في جرائم وال شك أن األ 
تسري عليهم المادتان المشار إليهما وإنما يمثلهم في التصـالح أو إثبـات    –سنة 

الصلح آباؤهم وأوصياؤهم القانونيون فكل من هؤالء وكيل جبري عـن الطفـل   
ـ   .  ينوب عنه في القليل والجليل من أمر نفسه وماله دعوى ومن ثـم تنقضـي ال

مما ييسر تقويمهم ويحقق جانباً هاماً من العدالـة اإلصـالحية   ، الجنائية في حقهم
  .لهم

يعمل في شأن األحداث الذين صارت لهم أهلية العقوبة ببلوغ خمس عشرة سـنة   - ٣
من قانون اإلجراءات الجنائيـة مـن    ٢٠٩،  ١٥٤بما ورد في المادتين  –كذلك 

ي التقرير بأال وجه إلقامـة الـدعوى فـي    سلطة قاضي التحقيق والنيابة العامة ف
 .شأنهم إذا وجدت أسباب موضوعية أو قانونية تدعو إلى عدم محاكمتهم

من التعليمات القضائية للنيابة العامة على أنه يجـب أن   ١٣٤٨هذا وتنص المادة  - ٤
يتم التصرف في قضايا األحداث على وجه السرعة وأن يشتمل التحقيق فيها على 

ث االجتماعية والبيئة التي نشأ فيها واألسباب التـي دفعتـه إلـى    بيان حالة الحد
ارتكاب الجريمة ويحسن استدعاء والد الحدث أو من له الوالية عليه لسؤاله عـن  
 .سلوك الحدث وأخالقه بصفة عامة مما قد يهدي إلى التصرف المالئم في القضية

ورة على استحسان من التعليمات القضائية المذك ٨٠٨،  ٨٠٧كما تنص المادتان  - ٥
حفظ الدعوى الجنائية وعدم تحريكها برغم ثبوت الجريمة ضد المـتهم إذا كـان   
طالباً ولم يرتكب جرائم من قبل وأن النيابة تستدعي والد المتهمين أو من لهم حق 
الوالية عليهم في جميع قضايا األحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصـفة عامـة   

  .حذرهم عاقبة عودة هؤالء إلى ما وقع منهموالتي تحفظ لعدم األهمية وت
فقد تكون إحدى صور العدالة اإلصالحية لألحداث حين يتم حفظ  :أما العدالة التوافقية: ثانياً

الدعوى الجنائية أو إغالق الملف استناداً إلى تحقق التوافق مع متولي أمر الحدث الذي 
وعادة يلزم لنجـاح   –الوالية عليه يتعهد برعايته ويكون صالحاً لالستمرار في تربيته و
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بعض التدخالت التربوية واالجتماعية أن تتم برضاء الحدث وقبوله ولـي أمـر أمـره    
  .)٩(ومشاركته في ذلك لضمان تنفيذ تلك التدابير أو التدخالت

وقد يكون تدبير التسليم إلى متولي األمر في الجرائم البسيطة صورة من هـذه العدالـة    -
وكذا بعض صور االختبار القضائي كمـا  ، ث إلى بيئته الطبيعيةالتي تحقق عودة الحد

  .ورد األخذ به في قانون الطفل المصري وقانون رعاية األحداث اليمني
مما يندرج في السياسة الحديثة لمعاملة األحداث ضرورة التوسع في  :التدابير التربويـة : ثالثاً

ل هذه التدابير لتحقق غايتها فـي  وضرورة تفعي، التدابير التربوية خصماً من العقوبات
المشار إليه أن من الالزم وفقاً  ١٠/٢٠٠٧ويذكر التعليق العام .  إصالح الحدث وتأهيله

من اتفاقية حقوق الطفل وفي إطار سياسة شـاملة لقضـاء لقضـاء     ٤٠،  ٣٧للمادتين 
ل وضع طائفة واسعة من التدابير الرامية إلى ضمان التعامل مـع األطفـا   –األحداث 

وينبغي لهذه التدابير ، بطريقة تالئم رفاهيتهم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء
أن تشمل الرعاية واإلرشاد واإلشراف والمشورة واالختبار والحضانة وبرامج التعلـيم  

وإن كـان  ، )من التعليق ٢٣بند (والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية 
فإن المنشود هو زيادتها وتفعيلهـا علـى   ، ه التدابير حكم قضائيالغالب أن يصدره بهذ

حساب العقوبات التقليدية التي ال تحقق إصـالحاً للحـدث بقـدر مـا تشـوه سـيرته       
  .)١٠(وسلوكه

ويتسع نطاق ، وقد رأينا أن كالً من القانونين المصري واليمني يأخذ بسبعة تدابير تربوية
مصري لمواجهة ارتكاب الطفل في أية جريمـة حتـى   العمل بهذه التدابير في قانون الطفل ال

ويجوز تبديل بعض العقوبات بتدبير االختيار القضائي أو اإليـداع  ، بلوغه سن الخامسة عشرة
وقد أضاف مشروع تعديل قانون الطفل في مصر تدبيراً ثامنـاً  ، حتى في سن السادسة عشرة

  ).١٥١م(ية أو العقلية أو النفسية هو العمل للمنفعة العامة بما ال يضر بصحة الطفل البدن

                                                 
م، وانظر في ذلك مشروع خطة العمل العربية بشأن الطفولة لعام ٢٠٠٧اإلطار العربي للطفولة للعام ) ٩(

  .الطفل العربية م، والدليل التشريعي النموذجي لحقوق٢٠٠٣
  .٤٧٥البشري، مرجع سابق، ص محمد األمين /الدكتور) ١٠(
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يعتبر التشريع الخاص باألحداث الذي دأبت أكثر الدول في العالم علـى اعتمـاده   

إصالحهم من أهم المنجزات التي حققتها السياسة التشريعية في تكريس كمبدأ لمعاملة هؤالء و
  .المعطيات الحديثة للعلوم الجنائية واإلنسانية واالجتماعية

، ومن االطالع على التشريعات الحديثة في العالم بشأن تحديد دور قضاء األحداث
صـة لتنظـيم قضـاء    قد اعتمدت مبادئ خا، إن لم يكن كافتها، نجد أن أغلب هذه التشريعات
ومن بين أهم هذه المبادئ اعتماد مقاربة قضائية ووصائية تقوم ، األحداث تميزهم عن الرشداء

على تخويل محاكم األحداث النظر في الجرائم التـي يرتكبونهـا واتخـاذ التـدابير الوقائيـة      
  .)١١(واإلصالحية لتقويمهم

لكونه لم ، الجانحوتقوم فكرة قضاء األحداث على الصفة الخاصة لشخصية الحدث 
وإلبعاده عن الشكليات واإلجراءات التي تحيط بالمحاكم العادية التـي  ، يبلغ سن الرشد الجنائي

  .قد تنعكس سلباً على نفسية الحدث الجانح
وإنما اختلفـت  ، ولم تتبع جميع بلدان العالم نظاماً معيناً في إنشاء محاكم األحداث

جميع أنواع هذه المحاكم على اختالف أشكالها تلتقي دائماً إال أن ، في ذلك تبعاً لنظام كل دولة
وهو أن ما تسعى إليه بالنسبة لألحداث وما تطبق في شأنهم من تدابير إنمـا  ، على هدف واحد

  .هو من وسائل التهذيب واإلصالح وليس من وسائل العقاب واإليالم
ألسـماء التـي   وكما اختلفت محاكم األحداث في نظامها فإنها اختلفت كذلك في ا

فمنها ما يسمى بمحاكم الشـباب ومنهـا مـا يطلـق عليـه بمحـاكم األطفـال        ، تطلق عليها
وعلى كل حال فإن هذه األسماء على اختالفها تؤدي معنى واحداً وهو الهيئـة  ... والمراهقين

  .القضائية التي يقدم إليها األحداث الجانحون

                                                 
، م١٩٨٧يب رعايتها ، القاهرة ، الفئات الخاصة وأسالالمجرمون، : أحمد الليثي : الدكتور سعد المغربي) ١١(

  .٤٨ص
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، هدنا من خالل هذه الدراسـة وألهمية موضوع حماية األحداث الجانحين فقد اجت
للوقوف على بعض األنظمة التي أفردت تشريعات خاصـة لألحـداث كالواليـات المتحـدة     

ألمانيا وفرنسا كنمـوذجين للنظـام   ، وإنجلترا كنماذج للنظام األنجلوسكسوني، كندا، األمريكية
  .جرماني-الروماني

جوانب الموضـوع  حاولنا االقتصار على أهم ، ونظراً لتشعب الموضوع واتساعه
التي تتعلق بقضاء األحداث من خالل التعرض لنطاق المسؤولية الجنائية لتحديـد اختصـاص   

، وكذا الهيئات المختصة والتدابير المتخذة فـي حقهـم  ، محاكم األحداث وتطبيق القانون عليهم
  .معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي

  :ى الشكل التاليارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين عل، وعليه
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إلى بلورة نظام قضائي متخصص في معالجة  ةلم تصل األنظمة األنجلو سكسوني

فبعدما كان األحداث يعاملون معاملة ، قضايا األحداث إال عبر المرور بمحطات تاريخية بارزة
أم من حيث العقوبات القاسية التي ، إلجراءات القضائيةسواء من حيث ا، دون تمييز، البالغين

  .)١٢(وقد تصل إلى حدود اإلعدام، كانت تطبق عليهم
ونظراً لهذا الوضع المؤسف ظهرت حركات إصالحية تضـم علمـاء القـانون    

والدعوة إلـى تبنـي نظـام    ، ومصلحين اجتماعيين نادت بضرورة الثورة على هذه األوضاع
بإنشاء أول محكمة أحداث فـي واليـة    ١٨٩٩د بصدور قانون وهذا ما تجس. خاص لألحداث

  .)١٣(تقرر معاملة متميزة لألحداث المنحرفين، شيكاغو األمريكية
ولقد تأثرت كل من إنجلترا وكندا بهذا النظام الخاص باألحداث وتـم تبنيـه فـي    

  .١٩٠٨تشريعاتها ابتداء من 

                                                 
علي حسن الشرفي، حقوق األطفال، دورة تدريبية لضباط الشرطة، في الجمهورية العربية  /الدكتور) ١٢(

  .م٢٠٠١السورية، 
هالة أحمد العمران، وسائل اإلعالم في الدول العربية وعالقتها بظاهرة جنوح األحداث، / ةالدكتور)  ١٣(

  .م١٩٨٤، ١وكالة المطبوعات، الكويت، ط
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ائي في األنظمة األنجلـو  وانطالقاً من هذا التطور التاريخي الموجز للنظام القض
سكسونية، نتساءل إلى أي مدى وصلت إليه هذه األخيرة في الوقت المعاصر فـي تنظيمهـا   

  .لقضاء األحداث؟
هذا ما سنتطرق إليه من خالل الوقوف على المسؤولية الجنائية لألحداث في هذه 

ع الثاني، وأخيـراً  الدول في الفرع األول، وكذا أهم األجهزة المكلفة بقضاء األحداث في الفر
  .أهم التدابير المتخذة في حقهم في الفرع الثالث
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يتوقف تطبيق القواعد الخاصة باألحداث على كون الشخص المنطبقة عليه قد بلغ 

تطبيق هذه القواعد هو تحديد سن  سناً حدده القانون، ولذلك كان أول ما يتعين التفكير فيه قبل
  .المتهم تحديداً كافياً لنعلم هل يجوز مساءلته قضائياً أم ال؟

وقد اتجهت التشريعات األنجلو سكسونية إلى عدم إقرار المسؤولية الجنائية الكاملة 
  .لألحداث، وأخذت بمبدأ التدرج في المسؤولية

ة الجرائم واإلخالل بالنظـام  من قانون مكافح) ٣٤(ففي إنجلترا تنص المادة رقم 
، على رفع مانع المسؤولية الجنائية علـى  ١٩٩٨يوليو  ٣١العام، والذي دخل حيز التنفيذ في 

سـنوات   ١٠سنة، أما من هم دون  ١٤ – ١٠األطفال الجانحين الذي يتراوح أعمارهم ما بين 
انت المقتضيات السابقة فغير مسؤولين، وال يمكن مالحقتهم جنائياً أمام محاكم األحداث، ولقد ك

 ١٤ – ١٠عن هذا القانون تنص على عدم المسؤولية المطلقة لألطفال الذين تتراوح مـا بـن   
  .سنة ١٨سنة، وبالمقابل فإن سن الرشد هو 

أما في الواليات المتحدة األمريكية، فهي ال تملك نظاماً قضائياً موحداً لألحـداث،  
ماً مختلفاً في الواليات المختلفة، مما انعكس على نظا ٥٢بل هناك على العكس ما ال يقل عن 

لتقرير المسـؤولية   ١٨والية تأخذ سن  ٣٧تحديد سن موحد للمسؤولية الجنائية، فهناك قرابة 
ومنهـا  ، سـنة  ١٧، وأخـرى تحـدده فـي    ....)تكساس، جورجيا،: (ومنها، الجنائية الكاملة

  .)١٤(...)ماساتشوتسي،(

                                                 
ـ  ١٤، و٤ـ  ٧: القواعد: داثقواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األح: انظر )  ١٤(

٩٠، ٢٠.  
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تتنوع األجهزة المكلفة بقضاء األحداث في األنظمـة األنجلـو سكسـونية، ففـي     
الواليات المتحدة األمريكية توجد محاكم مختلفة تنظر في الجـرائم المرتكبـة مـن طـرف     

فتوجـد  ، أما في إنجلترا ...األحداث، من بينها محاكم الفتيان، محاكم العائلة، محاكم الجنايات
محاكم األحداث إلى جانب لجان مكلفة باألحداث الجانحين، وفي كندا هناك ما يعرف بمحـاكم  

  .)١٥(المراهقين، ولجان قضائية وقضاة الصلح
  .الواليات المتحدة األمريكية: أوالً

وهو أول جهاز يتعامل مع األحداث المشردين والمنحرفين،  :جهاز الشرطة القضائية  -أ 
طفال المهملين والكشف عن األحداث الذين تكون لـديهم  ويختص بالبحث عن كل األ

نزعة نحو االنحراف، ويعمل هذا الجهاز كضابط اتصال مـع الهيئـات االجتماعيـة    
والقضائية، ونشير في هذا الصدد إلى أن الواليات المتحدة األمريكيـة تأخـذ بنظـام    

  .المدنيين الجانحين أو –األحداث  –الشرطة النسائية في التعامل مع األطفال 
وتختص هذه المحاكم بالنظر في قضايا الشبان الذين لم يبلغـوا سـن    :محاكم الفتيان  -ب 

الرشد الجنائي الكامل لكنهم تجاوزوا سن الحدث، وقد اهتمت قوانين الواليات المتحدة 
في واليـة نيويـورك    ١٩٢٣األمريكية بهذه الفئة من المذنبين كالقانون الصادر سنة 

خاص من سن السادسة إلى سن الحادية والعشـرين مـن المـذنبين    والذي يعتبر األش
الصغار، وتتبع في محاكمتهم إجراءات خاصة تقوم علـى المبـادئ العامـة لعدالـة     

 .األحداث المنحرفين

وهي تنظر في حل مشاكل األسرة بصفة عامة، على اعتبار العالقـة   :محاكم العائلة  -ج 
در المحكمة أحكامها بعد إجراء أبحاث العضوية بين انحراف األحداث والعائلة، وتص

اجتماعية شاملة عن حالة األسرة وتقديم تقارير تتناول الحالة العامة للعائلة، وقد لقيت 
فكرة محاكم العائلة صدى قوياً لدى الكثيرين في الواليات المتحدة، بـل دعـوا إلـى    

الذي عقـد فـي   ضرورة التوسع في إنشائها ومن ذلك المؤتمر القومي للحياة العائلية 
، غير أن هذه الفكرة بقيت حبيسة بعض دول أمريكا الالتينيـة،  ١٩٤٨واشنطن سنة 

 .إضافة إلى الواليات المتحدة األمريكية

                                                 
الدولة والمجتمع المدني، البرنامج العربي لنشاط حقوق اإلنسان، القاهرة، : (أحمد الصاوي /الدكتور) ١٥(

  .م٢٠٠٥
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تختص هذه المحاكم في استئناف أحكام محكمة الفتيان، وتعد من أهم  :محاكم الجنايات  - د 
 .ورها االبتدائيالضمانات الدستورية للفتيان لتأكيد مدى سالمة المحاكمة في ط

تأخذ بعض الواليات بنظام المحاكم العادية التي تبـتّ فـي قضـايا     :المحاكم العادية -هـ
األحداث الجانحين، في حالة ارتكاب هؤالء جرائم خطيرة كحمـل السـالح، القتـل،    

 .كاستثناء من اختصاص محاكم الفتيان
ويقوم على أساس ، كما تنظر هذه المحاكم في قضايا األحداث حسب مبدأ االختيار

منح القاضي أو المدعي العام، أم حتى الحدث نفسه من اختيار بين أن يحـاكم فـي محكمـة    
  .لألحداث، أم أمام هيئة المحكمة العادية

  .في إنجلترا: ثانياً

اتخذ قضاء األحداث المنحرفين في إنجلترا صيغتين مختلفتين، من حيث تكوينهما، 
كم األحداث كهيئة صالحة لممارسة قضاء األحداث المنحرفين وتعتمد الصيغة األولى على محا

  .بصفتها القضائية، بينما تقوم الصيغة الثانية على لجان لحماية األحداث
يتفرع هذا النوع عن المحاكم الصـغرى، لكنهـا متخصصـة،    : محاكم األحداث •

سـنة،   ١٤والبعض منها ينظر في قضايا األحداث الذين تقـل أعمـارهم عـن    
اآلخر تنظر في قضايا المراهقين أيضاً، إال أن أعمار هؤالء تتراوح ما والبعض 

سنة، وتتألف هيئة المحكمة عند انعقادها من ثالثة قضـاة، واحـد    ١٧ – ١٤بين 
منهم على األقل امرأة، يتم ترشيحها بصورة خاصة لهذه الهيئة، وعنـد اجتمـاع   

اياها بصورة منفصـلة  الهيئة على هذه الحالة، كمحكمة أحداث فهي تنظر في قض
عن القضايا األخرى، ويتم انعقاد هذه الهيئة إما في غرفة خاصة أو فـي أوقـات   
خاصة تخصص ألغراض هذا االنعقاد دون اتباع اإلجراءات الرسـمية المركبـة   

  .والمعقدة
هي عبارة عن فرق محلية تتكون من مختلف : اللجان المكلفة باألحداث الجانحين •

وتشمل كل لجنة على عامل اجتماعي، ومراقـب سـلوك،    التنظيمات والهيئات،
وممثل عن إدارة الصحة المحلية، وكذا ممثل عن إدارة التعليم، باإلضـافة إلـى   
حضور أحد األبوين للحدث أو من يتولى شؤونه، وتعمل هذه اللجان بشكل مستقل 
وذاتي، وهي متعددة االختصاصات إذ تتحمل مسؤولية التنسيق المحلي مع جهـاز  
قضاء األحداث، وتسهر على تأمين نشاطات وبرامج خاصة تطابق الخطة المحلية 
لعدالة األحداث، كما تعمل على تنفيذ مختلف التدابير التي ينص عليهـا القـانون   

  .على الوجه األفضل
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كما تختص في عقد اتفاق مع الحدث الجانح خالل الفترة المتوقعة من أجل تـدبير  
مل دائماً مراعاة مصالح الضحية، كمـا يشـمل برنامجـاً لألنشـطة     اإلحالة، وهذا االتفاق يش

المخصصة لتوجيه األحداث المعتادين على االنحراف، وفي حالة إذا لم يكون هناك اتفـاق أو  
  .رفض الحدث الجانح التوقيع عليه فيحال على المحكمة من جديد ويتم إعادة محاكمته

  .كنــــــدا: ثالثا

بمقتضى قانون العدالة الجنائية المراهقين، تم اعتمـاده   تنظم كندا قضاء األحداث
، يتضمن األجهزة المكلفة بقضايا المراهقين، كمحكمة المـراهقين واللجـان   ٢٠٠٢في فبراير 

من هذا  الصلح، ومن بين األهداف المتوخاة القضائية المكلفة بالشباب الجانح إضافة إلى قضاة
اتخاذ التدابير الوقائية في إطـار سياسـة اجتماعيـة    القانون إدماج الحدث الجانح وإصالحه و

  .وتربوية تسعى إلى تأهيله وتقويمه
تنظر في الجرائم المرتكبة من طرف األشخاص الـذين لـم    :محكمة المراهقين  -أ 

سنة، وتتكون من قضاة يطلق عليهم اسم قضاة  ١٨يبلغوا سن الرشد الجنائي وهو 
الحدث الجانح سن الرشد الجنائي في المراهقين، وينعقد اختصاصها حتى وإن بلغ 

  .سنة كاملة ١٨حالة ارتكابه للفعل الجرمي وهو حدث أي قبل إتمام 
يختص في جميع اإلجراءات القانونية المتبعـة مـع المـراهقين     :قاضي الصلح  -ب 

الجانحين باستثناء محاكمتهم والنطق بالحكم، كما يشرف على اتفاقات صلح بـين  
عدم التزام الحدث باالتفاقية المبرمة يتم إحالته إلى  المدعي والمراهق، وفي حالة

محكمة المراهقين ويسترشد قاضي الصلح بنظام التحويل إلـى خـارج النظـام    
 .ويسمح بتطبيق األعراف المحلية المعتبرة قانوناً، القضائي الرسمي

لها دور مواز لقضاء المراهقين ويعهد إليها العديد مـن   :لجان مكلفة بالمراهقين  -ج 
ختصاصات، كاالتصال بالمتهم القاصر الذي تنسب إليه الجريمة قبل عرضـه  اال

على محكمة المراهقين واتخاذ التدابير الغير قضائية، كإحالته على األخصـائيين  
، كما لها دور رقابي فيما يخص تطبيق العقوبـات والتـدابير التـي    ...النفسانيين

فيدرالية لكـل إخـالل ينسـب    تقضي بها محاكم المراهقين، كما تعلم الحكومة ال
 .لألجهزة القائمة على تأهيل المراهق المرتكب للفعل المنحرف
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ال يمكن الحديث عن قضاء األحداث في األنظمة األنجلو سكسونية دون التطـرق  

  .ية التي تقررها في تشريعاتها الخاصة بعدالة األحداثإلى طبيعة التدابير الوقائية واإلصالح
  .إنجلتـــرا: أوالً

في  إطار إصالح العدالة الجنائية لألحداث في إنجلترا، فقد تم إدخال مجموعة من 
  :التعديالت التي تخص التدابير المتخذة في حق األحداث، ويمكن تقسيمها على الشكل اآلتي

  :التدابير الوقائية -أ

  .االجتماعية لألطفال الرعاية -
 .تدابير األمن لألطفال -

 .تنبيه الوالدين -

 .الحد من التصرفات الغير اجتماعية -

  وتتخذ هذه التدابير وتشرف على تنفيذها لجان حماية الشباب الجانحين
Youth offending order (YFO)  

  :التدابير قبل المحاكمة -ب

 .التوبيخ -

 .اإلنذار األخير -

 .طة المحليينوتنهض بها مفوضو الشر
  :تدابير غير سالبة للحرية أثناء المحاكمة -ج

  .الغرامة -
  .تدبير التعويض -
  .المراقبة -
  .االختبار القضائي -
  .العمل للمصلحة العامة -
  .التدابير المركبة -

يعتبر تدبير اإلحالة أهم التدابير التي تتخذها المحكمة وفق حـق األحـداث    :اإلحالـة  -د
منة عشرة والمعترفين بأفعالهم المخالفة للقانون، إذ يتم إحالتهم الجانحين الذي هم دون سن الثا

تلقائياً إلى لجنة األحداث المنحرفين، شريطة أن ال يكون الفعل المرتكب يعاقب عليه بالحبس، 
  .أو صدر حكم من المحكمة يقضي بالبراءة
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  :التدابير السالبة للحرية -هـ

  .االعتقال في مركز مغلق للتكوين -
  :في الواليات المتحدة األمريكية: ثانياً

تأخذ معظم الواليات األمريكية بالتدابير الوقائية كآلية جديدة للتعامل مـع قضـايا   
جنوح األحداث، وهذه التدابير تنقسم بدورها إلى تدابير وقائية عالجية وتدابير تحفظية، ومـن  

ين المعتـادين، أو فـي   اإليداع في إحدى المؤسسات الزراعية للمجـرم : قبيل التدبير العالجي
المستشفيات بقصد العالج بالنسبة للمرضى، أو اإليـداع فـي مالجـئ خاصـة للمتسـولين      

  ...والمتشردين، ومن قبيل التدبير التحفظي الوضع تحت مراقبة القضائية
  :ونقتصر على أهم هذه التدابير الوقائية، وهي

ة تحت التوجيهـات  ويقصد به وضع الحدث في بيئته الطبيعي :االختبار القضائي  - أ
التي تحددها المحكمة، وإذا أخل بالواجبات المحددة له يعرض علـى المحكمـة   
التخاذ التدبير له، وذهب رأي إلى القول أن االختبار القضائي ليس مجرد بـديل  

  .عن العقوبة، وإنما هي عقوبة بالمعنى الحقيقي
التي توقع علـى   ويعد من أهم التدابير :اإليداع في إحدى المؤسسات اإلصالحية  - ب

الحدث، وهو تدبير سالب للحرية باعتباره يلزم الحـدث باإلقامـة فـي مكـان     
مخصص وفي مدة زمنية محددة، ويخضع لبرنامج تقويمي يسعى إلـى التأهيـل   

  .وقد أخذت به معظم الواليات
  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
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تطوراً كبيراً في ميدان األحداث إال عبر  –ماني جر –لم يعرف النظام الروماني 

مروره بمحطات أساسية، ففي العهد الروماني القديم لم يكن هناك تمييز بين األطفال والكبـار  
في تقرير المسؤولية الجنائية عن األفعال الصادرة عنهم، وال من حيـث العقوبـات المطبقـة    

  .عليهم
نجد أنها قـررت مسـؤولية األطفـال     عشر يلرجوع إلى شريعة األلواح االثنفبا

ونصت على عقوبات بدنية في بعض الجرائم، وخاصة في حالة السرقة التـي يقـبض علـى    
  .)١٦(صاحبها في حالة التلبس

                                                 
(16  ) Max crunhut , penol reform , London , 1989 , p. 350. 
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وبقي األمر على ما هو عليه إلى أن ظهرت اتجاهات ومـدارس فكريـة نـادت    
لغين لصـغر سـنه   بضرورة تغيير هذا الوضع على اعتبار أن الطفل ال يحب مساواته مع البا

وضعف تمييزه، مما يستوجب في حال ارتكابه ألفعال منحرفة معاملتـه بأسـاليب عالجيـة    
  .وإصالحية متخصصة مع تكوين الحدث

تبنت التشريعات هذه األفكار وبلورتها في نظام خاص يـنظم  ، وعلى هذا األساس
ابير المالئمة لهـم، إذ  مسؤولية األحداث الجنائية وكذا أجهزة متخصصة بمحاكمتهم واتخاذ التد

في ألمانيا مالمح قضاء متخصـص باألحـداث المنحـرفين، ولكـن      ١٩٠٨ظهرت في سنة 
المتعلق باألحـداث   ١٩٢٣االنطالقة الحقيقية كانت بعد الحرب العالمية األولى بصدور قانون 

  .المنحرفين
يتضـمن فـي الكتـاب     ١٨١٠وفي فرنسا كان قانون العقوبات الصادر في العام 

  .اني قواعد تطبق على المجرمين األحداثالث
 –وبعد هذه اللمحة التاريخية لتطور فكرة عدالة األحداث في النظـام الرومـاني   

سنتطرق في الفرع األول إلى نطاق المسؤولية الجنائيـة لألحـداث، ونخصـص     –الجرماني 
دابير المتخذة فـي  الفرع الثاني لألجهزة المكلفة بقضاء األحداث، ونتناول في الفرع الثالث الت

مـع اإلشـارة إلـى     –الجرماني  –حق األحداث في كل من ألمانيا كأنموذج للنظام الروماني 
  :فرنسا كأنموذج للمدرسة الالتينية، وذلك على النحو اآلتي

  

Ùæù]<Å†ËÖ]< <
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ئية انسجاماً مـع  سنة لتقرير المسؤولية الجنا ١٨تأخذ كل من ألمانيا وفرنسا بسن 

فكل طفل دون سن ، ويختلف عن سن البلوغ، المواثيق الدولية وهو سن الرشد الجنائي المعتبر
ولذلك يعامل ، بما يتوافق مع تكوينه البدني والعقلي والنفسي، يوصف بالحدث، الرشد الجنائي
  .تختلف عن معاملة البالغين، بطرق استثنائية

  .ألمانيــــا: أوالً

سـنة   ١٤من لم يبلغ سن : "على أن ١٩ن الجنائي األلماني في المادة ينص القانو
، ونشير إلى أن هناك آراء "على األقل أثناء ارتكابه للفعل المنحرف يعتبر غير مسؤول جنائياً

  .سنة ١٢نادت بضرورة تخفيض سن عدم المسؤولية إلى 
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راوح عمـره  على أن المراهق الذي يت ٣وينص قانون محكمة األحداث في المادة 
  .سنة تعتبر مسؤوليته ناقصة ١٨ – ١٤ما بين 

 ٢١سنة وإلى حـدود   ١٨وتجدر اإلشارة إلى أن الشاب البالغ من العمر أكثر من 
سنة يعتبرون نظرياً مسؤولين مسؤولية جنائية كاملة أثناء ارتكابهم لألفعال اإلجرامية، إال أنه 

ب الجريمة تـدل علـى نقـص اإلدراك    إذا تبين للمحكمة أن شخصية الجاني وظروف ارتكا
  .قانون األحداث –بالتالي  –والتمييز، فينطبق عليهم 

  .فرنســــا: ثانياً

علـى أن   ١٢٢أما في فرنسا فإن القانون الجنائي الفرنسي يـنص فـي المـادة    
  .سنة كاملة ١٣العقوبات الجنائية ال يمكن تطبيقها إال على األحداث البالغين أكثر من 

سنة ال يمكن أن تتخذ فـي حقهـم إال    ١٣األحداث الجانحين دون سن وعليه فإن 
  .تدابير الحماية والمراقبة والتربية

من قانون األحداث الجانحين بفرنسا على أن لمحكمـة األحـداث    ٢وتشير المادة 
ومحكمة الجنايات لألحداث إذا تبين لها من ظروف الفعل المرتكب أو شخصية الحدث البـالغ  

 ١٨نة أن تدينه جنائياً، وبالمقابل فإن سن الرشد الجنائي في فرنسا يحـدد فـي   س ١٨إلى  ١٣
  .سنة

بـل  ، سنة ال يدانون وال يعتبرون مذنبين ١٣وهذا يعني أن األطفال ما دون سن 
سنة فأكثر فيمكن إدانتهم وعقابهم بعقوبات جنائية ولكن مع  ١٣أما من أكمل ، جانحين ال غير

رة الجرم وشخصية الطفل واعتياده على مخالفة القـانون الجنـائي   األخذ بعين االعتبار خطو
  .المنطبق عليه
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إن وجود محاكم مختصة في محاكمة األحداث الجانحين يمكن تفسيره بالنظر إلى 

ي قدراتهم ومعارفهم وتكوينهم الطبيعة الخاصة لهذه الفئة، حيث يتميزون بنقص اإلدراك وقلة ف
  .الجسماني

فاألحداث المرتكبون للمخالفات يتم مقاضاتهم مثل الرشداء أمام قاضي الصلح، قاضي 
الشرطة، إما إذا تعلق األمر بالجنح أو الجنايات، فإن األحداث يخضـعون لقواعـد قانونيـة    

  :وذلك على النحو اآلتي، متخصصة
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مهنيين من قرار المشرع الفرنسـي لسـنة   بالرغم من اعتراض ال :قاضي الصلح  -أ 
م بأن المخالفات من الدرجات األربع األولى والمنصوص عليها في المادة ٢٠٠٢
الـذي  ) قاضي الصـلح (من القانون الجنائي أصبحت من اختصاص  ٧٢ – ٧٠

، وهؤالء القضـاة غيـر المتخصصـين    ٢٠٠٢سبتمبر  ٩أنشئ بمقتضى قانون 
  .يعينون لمدة سبع سنوات

م كان قاضي الشرطة يخص بالنظر في هذه المخالفات إلى أن جـاء  ١٩٧٢نة فمنذ س
وكمثال علـى هـذه   ، الذي نقل هذا االختصاص إلى قاضي الصلح ٢٠٠٣يونيو  ٢٣مرسوم 
  .إتالف، تخريب، تهديدات األحداث بارتكاب عنف، المخالفات

بيخ فقط أو بل بالتو، وفي جميع الحاالت ال يمكن لقاضي الصلح الحكم بعقوبة الحبس
  .يورو ٣٧٥الغرامات على أن ال تتجاوز 

يختار من بين قضاة محكمة الدرجة األولـى التـي تقـع فـي       :قاضي األحداث  -ب 
اختصاص دائرة محكمة األحداث وهو يتكلف بالنظر في المخالفات من الدرجـة  

ويالحظ خرق لمبدأ فصل مرحلتي ، الخامسة والجنح المرتكبة من طرف األحداث
فقاضي األحداث الذي يحقق في قضية الحدث يحكم فيها شخصياً ، الحكمالتحقيق و

وفي جميع الحاالت عندما يحتفظ بالقضية يمكنه ، أو يحيلها على محكمة األحداث
التسليم إلى عائلته أو تحت نظام (اتخاذ تدابير التربية أو الحراسة في حق الحدث 

  ).الحرية المحروسة
، حكمة مـن قـاض األحـداث الـذي يترأسـها     تتكون هذه الم :محكمة األحداث  -ج 

ومستشارين اثنين رسميين أو مؤقتين يعينون لمدة أربع سنوات من طرف وزيـر  
سـنة   ٣٠وال يقل عمـرهم عـن   ، باقتراح من رئيس محكمة االستئناف، العدل

وتنظر هذه المحكمة بصفة ابتدائية في المخالفات من ، ويحملون الجنسية الفرنسية
وكذا الجنح المرتكبـة مـن   ، يورو ١٥٠٠لتي تتجاوز عقوبتها الدرجة الخامسة ا

 .سنة لحظة ارتكابهم لألفعال االنحرافية ١٨طرف األحداث الذين لم يبلغوا 

ولكي تكون هذه المحكمة مختصة يجب أن  تدخل هذه الجرائم في نطاق اختصاصها 
ر إقامة الحدث الجانح أو داخل النطاق الذي يوجد فيه مق، الترابي المخول لها بواسطة مرسوم

وعلى خالف قاضي األحداث فإن هذه المحكمة يمكنها أن تحكم على الحدث مرتكب ، أو والديه
 .جناية أو جنحة بجميع تدابير التربية والمساعدة
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تنظر هذه الغرفة االستئنافات المرفوعة ضد األحكام  :الغرفة الخاصة لمحكمة االستئناف •
وتتكون هيئـة المحكمـة مـن ثالثـة     ، ضي األحداثأو قا، الصادرة عن قاضي الصلح

 .ومقرر ومستشار مندوب لحماية الطفولة، مستشارين يمارس أحدهما مهام الرئيس

، ١٩٥١مـايو  ٢٤تم استحداث هذه المحكمة بمقتضى قـانون   :محكمة الجنايات لألحداث •
 تتألف من مستشار لدى محكمة االستئناف ورئيس ومساعدين اثنين يختارون مـن بـين  

وتسعة محلفين وهم عبارة عن مواطنين عاديين يعينـون عـن طريـق    ، قضاة األحداث
ويمثل النيابة العامة قـاض مكلـف   ، القرعة من الئحة محلفي محكمة الجنايات للراشدين

وال تنظر إال في الجنايات المرتكبة من طرف األحداث البـالغين مـن   ، بشؤون األحداث
محاكمة الراشدين إذا كانوا مشاركين ومسـاهمين  كما لها اختصاص ، ١٨-١٦العمر بين 

وإذا كان المتهمون من األحـداث أو يوجـد   ، إلى جانب األحداث بعد قرار غرفة االتهام
  .بينهم راشدون فإن محكمة الجنايات تعقد جلسة سرية بالنظر في هذه القضايا

الجنائيـة  وجدير باإلشارة أن القرارات الصادرة عن هذه المحكمة كذلك مـن المحـاكم   
  .العادية ال تقبل االستئناف إال بالنقض أمام الغرفة الجنائية لمحكمة النقض
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تتخذ المحاكم المكلفة باألحداث في كل من ألمانيا وفرنسا تدابير وقائية وعالجية في حـق  

  :وذلك على النحو اآلتي، األحداث الجانحين
  :في ألمانيا: أوالً

التـدابير المتخـذة فـي حـق األحـداث      ، نظم القانون األلماني بمقتضى قانون األحداث
إذ نجده رتب تلك التـدابير  ، مراعياً في ذلك خصوصيتهم، سنة فأعلى ١٤البالغين ، الجانحين

  :هي، إلى ثالثة أنواع
منع التردد (سلوك تتجلى في االلتزام بالخضوع لبعض قواعد ال :التدابير التربوية  -أ 

االلتحاق بمؤسسـات التكـوين المهنـي    ، على بعض األشخاص وبعض األماكن
  .والتعليمي

 :وتتكون من ثالثة أنواع: التدابير التأديبية  -ب 

  .التوبيخ الرسمي -
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أداء مبلغ مـالي  ، تعويض الضحية عن األضرار، تقديم اعتذار(أداء التزام  -
 ).لهيئة ذات مصلحة عامة

وهذا التدبير ال يمكن اعتباره : خاص لألحداث الجانحيناالعتقال في مكان  -
وهذا االعتقال يكون في ، جزاءاً عقابياً وال يمكن تسجيله في السجل العدلي

مؤسسة خاصة ويكون التدبير في عطلة نهاية األسبوع شريطة أال يتجـاوز  
 .هذا االعتقال مدة شهر

في حالة ما إذا كانت التدابير  يتخذ هذا التدبير ):السجن(التدابير السالبة للحرية   -ج 
، السالفة المتخذة في حق الحدث الجانح غير كافية نظراً لخطورة الفعل المنحرف

ومدة العقوبة السجنية المطبقة على الحـدث  ، أو لما يشكله هذا األخير من خطورة
، وهذه العقوبات تطبق في المؤسسات السجنية، سنوات٥أشهر و  ٦تكون ما بين 
من  )١٧(وعملياً هذه العقوبة ال تطبق على الشباب، ة خاصة لألحداثلكن في أجنح

  .سنة ١٦هم في عمر أقل من 
  :في فرنسا: ثانياً

  :وهي على الشكل اآلتي، تطبق المحاكم المكلفة باألحداث بفرنسا تدابير مختلفة
يمكن لقاضي األحداث أن يتخذ التدابير التالية وفق ما تـنص   :التدابير التربوية  - أ

  :١٩٨٥من مرسوم ) ٨(ادة عليه الم
إذا تبين للقاضي أن الحدث الجانح قد عـوض الضـرر   : اإلعفاء من العقاب -

  .الذي تسبب فيه
 .التوبيخ -

 .ويكون إلى األبوين أو إلى شخص ذو ثقة: التسليم -

 .الوضع تحت الحماية القضائية لمدة ال تتعدى خمس سنوات -

التكـوين أو فـي    الوضع في مؤسسة أو مدرسة عامة أو خاصة للتعلـيم أو  -
فيودعون  ١٣أما بالنسبة لألطفال دون سن ، مؤسسة عالجية أو مكان مناسب

فاألصل بالنسبة ألولئك هي الحريـة  ، في مراكز لحماية الطفولة إذا اقتضت
 .مصلحتهم ذلك، وعدن اتخاذ تدابير في مؤسسات مغلقة أو محروسة

الحدث سـن الرشـد    ويستمر هذا اإلجراء إلى غاية بلوغ : الحرية المحروسة -
 .عام ١٨أي إتمامه سن ، الجنائي

                                                 
(17) Frank, E. Hagan. Research method in criminal Justice and criminology. New 

York: macmillan, 1999, p. 16-25. 
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 :اإلصالح –الوساطة  -

يشارك الحدث في إصالح الضرر الذي تسبب فيه وذلك بقيامه بنشاط يتجلى في 
وال يمكـن تطبيـق هـذا    ، مساعدة وإصالح لفائدة الضحية أو المصلحة العامة

واألحداث ، الضحية التدبير إال بموافقة الضحية ويمكن أن يرافقه باعتذار لفائدة
  .يمكن إخضاعهم اللتزام أداء عمل للمصلحة العامة ١٨و  ١٦البالغين ما بين 

إن العقوبات السالبة للحريـة المتخـذة فـي حـق األحـداث      : العقوبة الحبسية  - ب
سنة فأكثر ال يمكن أن تصل إلى نصف مدى العقوبة فـي حـق    ١٣ )١٨(البالغين
خطورة الجريمة وكان سن الحدث ما إال أن في حالة ، في نفس الجريمة، الراشد
ويقضي الحـدث  ، فيمكن تطبيق نفس العقوبة المطبقة على البالغين ١٨-١٦بين 

  .الجانح هذه العقوبة في مؤسسة مختصة الستقبال األحداث المذنبين
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يم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب ، نخصص األول منها لتحديد األحكام سنعمد إلى تقس  
العامة في معاملة األحداث الجانحين أو المعرضين لالنحراف، بينما نخصص الثاني لدراسة 
طبيعة التدابير والجزاءات المقررة لألحداث الجانحين، ونختم بالثالث بتناول التدابير 

  . والجزاءات وأهدافها 
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  .عاملة الجزائية لألحداث الجانحينأسس الم: أوال 

يكمن هدف المعاملة الجزائية لألحداث الجانحين في إصالحهم وتقويمهم وإعادتهم   
واعد التي تحدد أصحاء إلى المجتمع ودمجهم في بيئة اجتماعية مفيدة لهم، لذلك تختلف الق

مسؤولية األحداث الجانحين عن تلك المقررة للبالغين، من حيث كونها قواعد خاصة، وهذا ال 

                                                 
رعاية الطفل االجتماعية وحقوقه في التشريعات ومدى تطبيقاتها في المجتمع، : يسير جاد اهللا /الدكتور) ١٨(

  .م٢٠٠٧رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، 
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يتحقق إال بإلغاء مؤسسة العقاب من تشريع األحداث الجانحين، فالحدث الجانح مصنوع ال 
 وقد أصبح من الثابت علميا أن وسائل العنف والتعذيب. مولود وهو ضحية أكثر منه مجرم

  . )١٩(والقسوة ال تفيد شيئا في معالجة انحراف األحداث ، بل إنها تزيد من حدتها
ويحيط المشرع جنوح األحداث بمعاملة خاصة على ضوء سياسة اجتماعية تهدف إلى   

توفير الرعاية والحماية للجيل الناشئ عن طريق تقدير تدابير إصالحية تالئم شخص الجانح ، 
النظر عن جسامة أو يرتكز على حالة الحدث وشخصيته بصرف  فرد الفعل الجنائي يجب أن

  . ، كما يستهدف إصالحه وليس عقابهتفاهة الجريمة
ويتوجب مواجهة مرحلة الحداثة وجنوحها بإفراد محاكم خاصة تنظر في قضايا   

  . األحداث الجانحين مكونة من قضاة متخصصين في شؤون القصر ورعايتهم
كما . دئ الدفاع االجتماعي بهدف اإلصالح ال العقاب وتطبق محكمة األحداث مبا  

يتوجب على المحكمة تقرير التدابير واإلجراء المتخذ بعد دراسة شاملة لحالة الحدث 
المعروض على المحكمة حتى تحيط بالظروف االجتماعية التي يخضع لها من الخارج، 

  . )٢٠(والعوامل النفسية التي تتصارع في نفسه من الداخل
  

د محكمة األحداث هيئة اجتماعية تضم الباحث االجتماعي والنفسي إلى جانب وتع  
كي تتمكن من سبر أغوار الحدث ، وبحث حالته ، وكشف انحرافه وتحديد  ،رجل القانون

العالج المالئم، وتوفير الرعاية الصالحة والتوجيه الصحيح ، ومن ناحية أخرى فهي محكمة 
  . )٢١(مسؤولة عن تطبيق القانون

  

  : موضع األحكام الخاصة باألحداث الجانحين : ثانيا 

هذه مسألة مختلف عليها في التشريع والفقه المقارن ، وال تزال التشريعات تأخذ بأحد   
تسترشد به بعض التشريعات والتي تنص على التدابير والعقوبات المقررة : النظامين ، األول 

ورد األحكام الشكلية في قانون أصول لألحداث في القسم العام من قانون العقوبات وي

                                                 
) دمشق (  ١٩٩٥مجلة القانون العدد الخامس ، : إصالح األحداث الجانحين : محمد الفاضل   الدكتور)  ١٩(

  . وما بعدها  ٣٩ص 
  . ٢١، ص  ١٩٨٥رعاية األحداث ومشكلة التقويم ، عمان : الدكتور منير العصرة )  ٢٠(
ترجمة اللواء محمد _ مارجوري بل _ تأليف تشارلز تشون : ر القانوني الجريمة والمحاكم واالختبا)  ٢١(

  .  ٢٩٩ص )  ١٩٦٢القاهرة ، ( صاحب ، مراقبة حسن جالل العروسي  
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ويستند هذا الرأي في تبريره لوجهة النظر هذه بأن من غير المالئم جمع . )٢٢(المحاكمات
أحكام مادية وأخرى إجرائية في موضع واحد بغير مبرر ، واألحكام المتعلقة باألحداث ال 

  . )٢٣(القانوني العام تعدو أن تكون أحكاما خاصة لصنف معين من الجانحين موضعها الطبيعي
درج األحكام أما بعض التشريعات فتأخذ بالنظام الثاني التي ترى أن ينبغي أن تن  

ويستند هذا الرأي إلى أن الغاية التي يهدف إليها المشرع هي إصالح الموضوعية والشكلية، 
مع،بل الحدث الجانح وأعاده استدماجه بالمجتمع،وان الجنوح ليس ظاهره إجرامية تستوجب الق

  .هو ظاهره اجتماعيه تستوجب الرعاية والوقاية
ومن وجهه نظرنا يجب أن يكون لمرحله الحداثة في اإلنسان تقنينها الشامل وأن يكون      
تقنينهم الخاص الهادف إلى سياسة مكافحة االنحراف من الناحية الشكلية  ثلألحدا

بدال من تناثرها في قوانين  في تناسق وسهولة استدالل على األحكام والموضوعية معا 
  .  )٢٤(العقوبات واإلجراءات الجنائية وقوانين التشرد

                                                 
، والمواد  ١٩٥٠من قانون العقوبات اليوناني لسنة  ١٢٣ـ  ١٢١المواد : انظر على سبيل المثال )  ٢٢(

من قانون اليوغسالفي المعدل لسنة  ٧٩ـ  ٦٤والمواد ،  ١٩٥٧من القانون الحبشي لسنة  ١٨٢ـ  ١٦١
من قانون  ١١٠ـ  ٩٩، والمواد  ١٩٦٠من القانون الروسي لسنة  ٦٣ـ  ٥٨، والمواد  ١٩٥٨

،والمواد  ١٩٥٣من قانون العقوبات المغربي لسنة  ٧٨ـ  ٧٤، والمواد  ١٩٥٠العقوبات الروماني لسنة 
من قانون العقوبات الجزائري  ٥١ـ  ٤٩، والمواد  ١٩٥٩من قانون اإلجراءات لسنة  ٥٦٧ـ  ٥١٤
من قانون  ٨٩ـ  ٦٤، والمواد  ١٩٦٦من قانون اإلجراءات لسنة  ٤٩٤ـ  ٤٤٢، والمواد  ١٩٦٦لسنة 

  . العقوبات العراقي 
، رقم  ١٩٧٠، ) القاهرة ( بية أصول قانون العقوبات في الدول العر: الدكتور محمود محمود مصطفى)  ٢٣(

   . ٩٨، ص ٨١
، والتشريع الفرنسي  ١٩١١وقد اتبعت بعض التشريعات وجهة النظر هذه كالتشريع البرتغالي لسنة )  ٢٤(

في فلسطين وكان أول  ث،وقد اتبعت التشريعات العربية هذا المبدأ فصدر قانون األحدا ١٩٤٥لسنة 
، وقانون  ١٩٥١سنة ل ٨٣قانون لألحداث في التشريعات العربية ، ثم صدر قانون األحداث األردني رقم 

 ٤٤، ثم أصدر المشرع العراقي قانون األحداث رقم  ١٩٥٣لسنة  ٥٨األحداث الجانحين في سوريا رقم 
وحل  ١٩٦٤لسنة  ٤٨والمعدل بالقانون رقم  ١٩٦٢لسنة  ١١والذي استبدل به القانون رقم  ١٩٥٥لسنة 

وقد . بشأن األحداث  ١٩٧٤سنة ل ٣١، ثم أصدر المشرع المصري القانون رقم  ١٩٧٢محله قانون سنة 
من قانون العقوبات  ٩٩عدلت بعض القوانين أحكامها أكثر من مرة كقانون األحداث األردني عدل بالمادة 

، كما صدر القانون السوري الخاص  ١٩٦٨لسنة  ٢٤وبقانون األحداث الجديد رقم  ١٩٦٠لسنة  ١٦رقم 
قانون األحداث في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، كذلك صدر  ١٩٧٤لسنة  ١٨باألحداث الجانحين رقم 

، وقانون حماية  ١٩٨٣، كما صدر قانون األحداث الكويتي سنة  ١٩٧٦، وفي البحرين  ١٩٧٦لسنة 
  .   ١٩٨٣األحداث المنحرفين في لبنان لسنة 
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  : تدرج مسؤولية الحدث : ثالثا 

ال يعامل الحدث المنحرف كالمجرم البالغ ، فالحدث نتيجة لطبيعة تكوينه العقلي   
ة الحداثة والجسدي الذي لم يكتمل بعد يستلزم معاملة خاصة تستهدف تأهيله وإصالحه، فمرحل

تتدرج من حيث المسؤولية إلى عدة مراحل بحيث تطبق في كل مرحلة اإلجراءات التي 
  . تتناسب معها 

ويمكن إجمال المراحل التي نظمتها التشريعات لناحية مسؤولية الحدث الجنائية إلى   
  : ثالثة هي 

تماع على مرحلة انعدام المسؤولية ، وقد أطلق علماء النفس واالج:  المرحلة األولى
، ففي هذه المرحلة ال يعرف الحدث سوى نفسه وال  التصاق الحدث بنفسههذه المرحلة تعبير 

تمتد مداركه إلى العالم الخارجي ، فهو ال يستطيع أن يفرق بين نفسه وبين الكائنات المحيطة 
  .)٢٥(به

الحدث  وتمتد هذه المرحلة منذ الوالدة وحتى يبلع الحدث سن التمييز ، فإذا ما ارتكب
قبل بلوغه هذا السن أمرا مخالفا للقانون فال تقوم مسؤوليته الجنائية ومن ثم ال يجوز إقامة 

  . الدعوى عليه 
مرحلة المسؤولية المخففة ، ويطلق علماء النفس واالجتماع على هذه : المرحلة الثانية

ل بما يحيط به وفيها يبدأ الحدث باالنفصال عن نفسه ليتص التكوين الذاتيالمرحلة مرحلة 
وتمتد هذه . وبالعالم الخارجي وتبدأ مداركه بالتفتح وبذلك يصبح مسؤوال مسؤولية مخففة 
وفي هذه . المرحلة بوجه اإلجمال ببلوغ الحدث سن التمييز وإلى أن يبلغ سن الخامسة عشرة

 المرحلة ال تطبق على الحدث سوى التدابير التهذيبية التي تستهدف إصالحه ألن المشرع
يعتبر الصغير في هذه المرحلة غير مكتمل العقل فال ينشأ عن ارتكابه الفعل المكون للجريمة 

  .  )٢٦(التزام بتحمل عقوبتها
مرحلة تطبيق العقوبات المخففة ، وهذه المرحلة تكتمل عند علماء :  المرحلة الثالثة

تصبح مسؤوليتهم  النفس واالجتماع باكتمال النضج االجتماعي والنفسي عند األحداث وبذلك
وتمتد هذه المرحلة بوجه اإلجمال بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة ، فقد رأى  ،قائمة

المشرع أن من العقوبات ما هو متناه في الشده فاستبعدها،كاإلعدام والسجن المؤبد، وخفف 
                                                 

، اإلسكندرية انحراف األحداث في التشريع العربي والمقارن : طه أبو الخير ـ منير العصرة : انظر )  ٢٥(
  .وما بعدها  ٢١، ص  ١٩٦١، 

  .  ١٠١، ص  ٨٤الدكتور محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، رقم )  ٢٦(
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ير بعض العقوبات األخرى التي تطبق على البالغين ، وأجاز استبدال البعض اآلخر بتداب
تقديرا من المشرع بأن الحدث في هذه المرحلة ما زالت تنقصه الخبرة وغير قادر  ،إصالحية

على تحمل ألم العقوبة إلى جانب وجوب بقاء األمل قائما في إصالحه ، فهذه االعتبارات تملي 
  .  )٢٧(ا في العقوبة التي توقع عليهفتخفي

< <
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سنتطرق إلى طبيعة التدابير ومبرراتها ، فطبيعة الجزاءات ومبرراتها ، ثم إلى   
الخصائص العامة للتدابير المقررة لألحداث المنحرفين ، وأخيرا إلى كيفية الجمع بين التدابير 

  . والجزاءات 
  .طبيعة التدابير ومبرراتها: أوال 

عدم تحمله جرم البالغ لعدة اعتبارات تتعلق بنقص إدراكه وال يعامل الحدث معاملة الم  
، وتستبعد من العقوبة إلحاق األلم وقابليته لإلصالح من ناحية أخرى ،أللم العقوبة من ناحية

إال الحد األدنى في  ، فال يبقى منهاالعقوبة من اإليالم قدر اإلمكان بالحدث ويجب أن تخفف
، إذ إن الحدث غير قوبة إرضاء العدالة والردع العامض الع، كما تستبعد من أغراسبيل تأهيله

بأسلوب يختلف ، وتبقى معاملته برة، ومن ثم ال يكون قدوة لسواهمكتمل الوعي واإلرادة والخ
، فال يتخذ بحقه عقوبة إنما تطبق عليه تدابير الحماية التي هي في جوهرها عن معاملة البالغين

  . تدابير تربوية وإصالحية 
المنحرف في هذه  فة إلى ذلك فإن مثل هذه التدابير أجدى في إصالح الحدثإضا  

، ويكون بطبيعته سهل االنقياد لمثل هذا األسلوب وقد يستحيل إصالحه إذا المرحلة من عمره
اعتاد اإلجرام فينبغي عند ذلك عزله عن الجماعة ليتجنب المخاطر التي يمكن أن تترتب على 

  . سلوكه 
زاءات التقليدية واالستعاضة عنها ياسة الجنائية في اتجاه تجنب فرض لجوتسير الس     

بتدابير إدارية أو تأديبية أو تأهيلية ، ومن تاب أولى أن تكون التدابير التي يواجهه بها الحدث 
المنحرف هي بمثابة وسائل تربية وإصالح وتقويم وليست من قبيل العقوبات ، فالتدبير رد 

                                                 
، ٥٢٥رقم  ١٩٧٥، سم العام، بيروتالق: شرح قانون العقوبات اللبناني : الدكتور محمود نجيب حسن )  ٢٧(

  . ٥٣٠ـ  ٥٢٩ص 
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ريمة الحدث الذي ال ينطوي على معنى اإليالم ، وإذا ترتب عليه أي فعل المجتمع إزاء ج
  . )٢٨(إيالم فهو غير مقصود بحد ذاته

   .طبيعة الجزاءات ومبرراتها: ياً ثان

تعتمد التشريعات في معاملة األحداث الجانحين فلسفة التدرج في المسؤولية بحيث   
مسؤوليتهم، على أن يكون الهدف سبة على قدر اتفرض على من ينحرف منهم الجزاءات المن

من ذلك اإلصالح وتجنيب الصغير الوسط المفسد والعوامل التي تدفعه إلى طريق 
ففي مرحلة الحداثة األولى أعفى المشرع الحدث من كل مسؤولية جنائية، وفي . )٢٩(الجريمة

البلوغ  مرحلة تالية رأى أن تطبق عليه تدابير إصالحية وتهذيبية، وفي مرحلة تقترب من سن
رأى المشرع أن التدابير قد ال تنفع الحدث فأوجب عقوبات مخففة عليه أو االختيار بينها وبين 
أنواع معينة من التدابير التقويمية إيمانا بفكرة تجنيب المنحرفين األحداث قدر المستطاع 

أمل عواقب الجزاءات القاسية وهي وإن كانت مخففة فقد تؤدي إلى إفساده والقضاء على كل 
  . )٣٠(في إصالحه

ة وبين التدابير فإن من شأنه أن يتيح للمجتمع فار بين العقوبات المخفبأما مبدأ االخت  
إيجاد الوسيلة المالئمة لمواجهة انحراف األحداث في صوره الخطيرة ، ويترك لهيئات القضاء 

يمية ، ولها ة وبين اإلجراءات التقوففي شؤون األحداث سلطة االختيار بين العقوبات المخف
  . الحرية في اختيار التدابير المناسبة في الوقاية من انحراف األحدث 

المتعلق بمنع )  ١٩٨٥ميالنو ( وانطالقا من قرار المؤتمر السابع لألمم المتحدة   
الجريمة ومعاملة المذنبين والذي دعا إلى وضع قواعد نموذجية لمعاملة األحداث المجردين من 

على هذه القواعد التي تتضمن تنفيذ الجزاءات )  ١٩٩٥هافانا ( تمر الثامن حريتهم، وافق المؤ
، لم يكونوا أفرادا من ذات األسرة على أساس الفصل بين النزالء األحداث والنزالء البالغين ما

ويجوز في ظروف خاضعة للمراقبة الجمع بين أحداث وبالغين مختارين بعناية ضمن برنامج 
  . ألحداث المعنيين تبين أنه مفيد ليخاص 

وينبغي أن تنشأ لألحداث مؤسسات احتجاز مفتوحة، وهي مرافق تنعدم التدابير األمنية   
فيها أو تقل، أو يكون عدد النزالء أدنى ما يمكن، كما ينبغي أن يكون عدد األحداث في 
ن المؤسسات المغلقة مقبوال إلى حد يمكن من االضطالع بالعالج على أساس فردي، وأن تكو

                                                 
، ص  ٣٥٩رقم )  ١٩٧٤( عقوبات ، القسم العم محمود محمود مصطفى ، شرح قانون ال /الدكتور)  ٢٨(

٤٨٨   .  
  .٤٨٨، ص  ١٩٧٢األحكام العامة في قانون العقوبات ، القاهرة ، : السيد مصطفى  /الدكتور)  ٢٩(
  .  ٤٢٢، ص )  ١٩٨٤( القانون الجنائي : علي راشد  /الدكتور)  ٣٠(
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مؤسسات األحداث ذات طابع غير مركزي وذات حجم يسهل االتصال بينهم وبين أسرهم، وأن 
  . تصادية والثقافية للمجتمع المحليتنشأ مؤسسات صغيرة تندمج في البيئة االجتماعية واالق

ولكل حدث الحق في تلقي التعليم المالئم وفي تمكينه بعد اإلفراج عنه من مواصلة   
وأن تتاح له فرصة مزاولة عمل ما في المجتمع المحلي إذا كان ذلك  ،صعوبةتعلمه دون 

ممكنا ويكمل التدريب المهني الذي يتلقاه لتعزيز فرص عثوره على وظائف مالئمة عند 
  . عودته إلى المجتمع 

ولكل حدث الحق في فترة زمنية مناسبة أن يمارس فيها التمارين الرياضية   
ة، وتوفر له األماكن والتجهيزات والمعدات الكافية لذلك والنشاطات االجتماعية المختلف

  . لمساعدته على تنمية مهاراته الفنية والحرفية واستيفاء احتياجاته الدينية والروحية 
وينبغي السماح لألحداث بمغادرة مؤسسات االحتجاز لزيارة بيوتهم وأسرهم ، وفي   

ث إلى أن تكون له خصوصياته تلقي زيارات منتظمة ومتكررة تراعى فيها حاجة الحد
  . وصالته، وتكفل له االتصال بال قيود بأسرته وبمحاميه 

القوانين  هويحظر استخدام أدوات التقييد أو اللجوء إلى القوة إال بالقدر الذي تحدد  
صراحة دون أن تلحق إذالال أو مهانة باألحداث وفي الحاالت الخاصة التي يخشى منها أن 

سهم أو باآلخرين ، كما تحظر جميع التدابير التأديبية التي تنطوي على يلحقوا األذى بأنف
معاملة قاسية أو مهينة بما في ذلك العقاب البدني واإليداع في زنزانة مظلمة والحبس 

  .االنفرادي، و أية عقوبة أخرى ضارة بالصحة البدنية والعقليه لألحداث
واألخصائيين والمدربين  المربينوينبغي أن تستخدم المؤسسات موظفين مؤهلين مثل   
، على أن يراعى في اختيارهم النزاهة والمقدرة واألهلية للتعامل مع األحداث الذين المهنيين

بالوسائل التي يمكنهم من العيش الكريم عن طريق  /محتى اإلفراج عنه /ميعملون على تزويده
  .  )٣١(ضإجراء االتصاالت بالهيئات المختصة والخيرية لتحقيق هذا الغر

  : الخصائص العامة للتدابير المقررة لألحداث المنحرفين : ثالثا 

تتسم التدابير التي تقررها التشريعات تجاه األحداث المعرضين لالنحراف بأنها غير   
محددة المدة، ويترك األمر للسلطة المختصة لتحديد انقضاء التدبير حيث يثبت أنه حقق هدفه 

واألمر ال يقاس بجسامة الجريمة أو درجة المسؤولية، بل  ،وزالت خطورة انحراف الحدث
  .بمدى حاجة الحدث إلى التهذيب، وهذا ما ال يستطيع القاضي أن يحدده مسبقا

                                                 
)  ١٩٩٠هافانا ( جريمة ومعاملة المذنبين مقررات المؤتمر الثامن لألمم المتحدة بشأن منع ال: انظر )  ٣١(

  . ١٩٩٠/  ١٠/  ٥الصادرة بتاريخ  Alconfـ  ١٤٤(  ٢٨الوثيقة 
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ويكون للهيئة المختصة اتخاذ التدابير الحمائية تجاه سلوك الحدث المنحرف ، وعلى   
: على سبيل المثال ال الحصراإلجمال تقرر التشريعات بعض إجراءات الحماية ، والتي منها 

التسليم إلى األبوين أو الوصي أو إلى أحد أفراد العائلة أو إلى شخص من أهل البر أو عائلة 
ولكن إذا استمر الحدث في تمرده جاز إيداعه في . ة بالثقة أو مؤسسة دينية أو اجتماعية رجدي

وفي هذا  تستلزم ذلك،جسدية مختصة في حال كانت حالته النفسية وال )٣٢(مؤسسة إصالحية
اإلطار ينبغي تفقد المؤسسات اإلصالحية دوريا وبانتظام من قبل السلطات المختصـة ، ورفع 

  . تقارير بشأن هذه المؤسسات إلى أجهزة العدالة الجنائية 
  

  .الجمع بين التدابير والعقوبات :رابعاً

الحدث ، فال  المبدأ المقرر في بعض التشريعات هو فرض تدبير واحد مناسب على  
  . )٣٣(يجوز توقيع أكثر من تدبير عليه ، الحتمال أن تتعارض فيما بينها في غـالب األحيان

وأجازت بعض التشريعات فرض أكثر من تدبير على الحدث إذا كانت حالته تستدعي   
، وأجاز للقضاء أن يحكم ز هذا األمر إال بصورة استثنائية، والتشريع الفرنسي لم يج)٣٤(ذلك

الحدث تحت نظام الحرية المراقبة مع الحكم بتدبير تهذيبي وأخالقي حتى ولو كان هذا  بوضع
  . )٣٥(اإلصالحية األخير ينفذ في إحدى المؤسسات

أما بشأن الجمع بين العقوبات والتدابير بحق الحدث المنحرف ، فنالحظ أن بعض   
دبير اإلصالحي هو في التشريعات قد أجازته ولكن في حدود ضيقة ، ذلك ألن األصل أن الت

وم أصال على جوهره يرمي إلى مد يد العون إلى الحدث المنحرف بخالف العقوبة التي تق
ت هي وظيفة أخالقية ، إضافة إلى ذلك فإن الوظيفة األصلية للعقوباصفة اإليالم المقصود

ن المجتمع ، بينما الوظيفة األساسية للتدابير هي وظيفة نفعية مضمونها الدفاع عجوهرها الردع
  . ضد خطورة المجرم 

، ويجزئ والجمع بين التدبير والعقوبة أمر منتقد ألنه يقوم على ازدواج في المعاملة  
رة، ويقرر جزء تغلب فيه الخطيئة ، وجزء تغلب عليه الخطو: المحكوم عليه إلى جزئين
ن خطة الجمع ، وهذا إهدار لمبدأ وحدة الشخصية اإلنسانية، كذلك فإمعاملة خاصة لكل منهما

                                                 
  . من قانون حماية األحداث المنحرفين  في لبنان  ٢٦و  ٢٥و ٨و  ٣المواد : انظر على سبيل المثال)  ٣٢(
  . من قانون األحداث في مصر  ١٦انظر المادة )  ٣٣(
من قانون حماية األحداث  ٢من قانون األحداث السوري ، والمادة  ٣المادة : ال انظر على سبيل المث)  ٣٤(

  .  في لبنان 
  .   ١٩٤٥من قانون األحداث في فرنسا لسنة  ١٩انظر المادة )  ٣٥(
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تتنافى مع تطبيق معاملة طويلة المدة وموحدة الهدف من أجل تأهيل المحكوم عليـه ، إلى 
  . )٣٦(جانب ما تثيره من صعوبات في التطبيق حـول أولوية التنفيذ للعقوبة أم للتدبير

ورغم هذه االتجاهات العامة في معاملة المجرمين من الكبار والصغار ، فإننا نرى   
مانع من الجمع بين العقوبات والتدابير طالما أنها تتناسب مع ظروف مرتكب الفعل بأنه ال 

  . المجرم وتساهم في عملية إصالحه وتأهيله وال تتناقض فيما بينها 
وفي هذا اإلطار يمكن لهيئات رعاية األحداث فرض أنواع محددة من التدابير إضافة   

رازي،ومنع ارتياد الحجز في مأوى احت :والتي منها إلى العقوبات بحق الحدث المنحرف
، ومنع اإلقامة، والمنع من مزاولة عمل ما، والمنع من حمل السالح ،المحالت الموبوءة

  .)٣٧(، والرعايةة، منع ارتياد المحالت المفسدرة العينية، أو الحرية المراقبةوالمصاد
  

<oÖ^nÖ]<g×Ş¹]< <

^ãÊ]‚â_æ<e]‚jÖ]<Å]çÞ_< <
لمواثيق الدولية بجملة من التدابير تجاه الحدث المنحرف، أخذت معظم التشريعات وا

تهدف إلى حمايته أوال، وإلى درء خطورة الحدث على المجتمع ثانياً، وعلى اإلجمال تتمثل 
التوبيخ، والتسليم ألسرة أو لهيئة بهدف الحماية، والمراقبة االجتماعية أو : هذه التدابير في

  . مؤسسة إصالحية االختبار القضائي، أو اإلرسال إلى
  .التوبيخ: أوال 

ويتقرر بالنسبة للجرائم ذات الخطورة االجتماعية األقل،  ،وهو أقل التدابير شدة  
ويقصد به توجيه اللوم إلى الحدث للكشف عن خطورة فعله وما يمكن أن يترتب عليه من 

ر متروك للقاضي وعليه فإن اختيار العبارات والطريقة التي يتم بها التوبيخ أم. نتائج ضارة
  .في حدود أن يحقق أثره اإليجابي على الحدث دون أن يكون له انعكاسات سلبية على نفسيته

وتأخذ غالبية التشريعات العربية بهذا التدبير كالتشريع المصري والجزائري والعراقي   
ورد  وبعض التشريعات. )٣٨(والكويتي وتشريع مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة

                                                 
  .  ١٤٧الدكتور محمود نجيب حسن ، علم العقاب ، القاهرة ، ص )  ٣٦(
  .انون حماية األحداث الجانحين في سوريا من ق ٢٩المادة :  على سبيل المثال انظر )  ٣٧(
من  ٤٩من قانون العقوبات العراقي ، والمادة  ٦٧من قانون األحداث المصري ، المادة  ٨انظر المادة )  ٣٨(

من قانون األحداث  ٧ادة من قانون األحداث الكويتي ، والم ٧قانون العقوبات  الجزائري ، والمادة 
  .   األحداث في دولة اإلمارات العربية المتحدة  من قانون ١٦، والمادة البحريني
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فيها هذا التدبير تحت مسمى اإلنذار كتشريعات لبنان وسوريا واألردن، وتلجأ إليه محاكم 
  . األحداث إلنذار الحدث عن سلوكه السيئ  وتأكيد االلتزام بعدم العودة إليه مرة أخرى 

يتعين أن يصدر التوبيخ في جلسة علنية حتى يكون له التأثير المطلوب ، وهذا يتطلب   
  . ث ، وبالتالي ال يتصور أن يكون غيابيا حضور الحد

  : التسليم كتدبير حماية : ثانياَ 

يتقرر التسليم كتدبير حماية لهدف إبقاء الحدث المنحرف في محيطه العائلي أو   
  . تربوية تسهر على تنشئته وتربيته ، أو في مؤسسةأو تحت رعاية بيئة عائلية بديلة االجتماعي

وإن  )٣٩(ن مقررا في كافة التشريعات العربية المتعلقة باألحداثوهذا التدبير يكاد يكو  
كان يتضمن بعض االختالف في األحكام من حيث تطبيقه ونوعية الجرائم المرتكبة، فهو 

، ألن التسليم أقرب إلى رها نفعا في إصالح الحدث وتهذيبهيعتبر من أفضل الوسائل وأكث
لى الصغير أعرف الناس به وبميوله وأكثرهم شفقة طبيعة األمور، فاألهل أو من لهم الوالية ع

هم أقدر على عليه ورغبة في تقويمه، والمطالبون شرعا بالعناية به وتربيته، ولهذا كله 
  . محاولة إصالح الصغير

إضافة إلى ذلك فإن من يتبرع بهذا األمر سواء كان شخصا أو مؤسسة يبقى الحدث   
مظاهر  يسعى إلى أن ينجح في هذه المهمة بعيدا عنفي بيئة تبعده عن عوامل االنحراف ، و

، وبذلك ال تتعدى أطر سياسة التدبير التهذيبية الخالصة رغم تضمنها العقوبة وشوائبها السلبية
  . بعض القيود التي تدعم أو تساعد عملية اإلصالح 

اث، حيث وهذه السياسة تتفق مع توجهات األمم المتحدة المتعلقة بالعدالة الجنائية لألحد  
لم تكن  قضت بأنه ال يجوز عزل أي حدث عن اإلشراف األبوي سواء جزئيا أو كليا ما

، فيمكن األمر بالرعاية إلى إحدى األسر الحاضنة، أو إلى مركز ظروفه الخاصة تستدعي ذلك
  . )٤٠(للعيش الجماعي أو إلى مؤسسة تربوية

   .و االختبار القضائيالمراقبة االجتماعية أ: ثالثاً

قوم نظام المراقبة االجتماعية أو االختبار القضائي على أساس عالج الحدث ي  
المنحرف في بيئته الطبيعية بعيدا عن تدابير الحجز وتقييد الحرية بشكل صارم مع منحه حرية 

                                                 
من قانون األحداث  ٧٩من قانون األحداث المصري ، والماده  ٩المادة : على سبيل المثال انظر )  ٣٩(

من  ٢٢و  ٢١من قانون األحداث الكويتي ، و قانون األحداث البحريني ، والمواد  ٨السوري ، والمادة 
من قانون األحداث في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،  ٨و  ٧والمواد قانون األحداث في األردن ، 

  .من قانون العقوبات التونسي  ٢٥٠و  ٤٤من قانون العقوبات القطري ، والمواد  ٤١والمادة 
  ) .قواعد بكين ( وذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث من قواعد األمم المتحدة النم ١٨القاعدة )  ٤٠(
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مشروطة تحت إشراف ورقابة مختص يعد إعدادا خاصا للقيام بمهمة إصالح حاله ومساعدته 
عاونه وإعادة تكيفه مع البيئة االجتماعية، ومهما اختلفت صور هذا في تجاوز الصعوبات التي ت

التدبير في التشريعات المختلفة فإن جوهره يرمي إلى معالجة الحدث خارج أسوار المؤسسات 
  . العقابية ألن ذلك أجدى في تأهيله بسبب االتصال المباشر معه 

تبعاد العقوبة وما تورثه من واالختبار القضائي يحقق مميزات عدة تتمثل أهمها في اس  
أثر سيئ في نفس الحدث ، وفي عدم عزله عن بيئته الطبيعية ، وبذلك يتيح هذا التدبير فرص 
ممارسة المحكوم عليه لحياته العادية إلى جانب ذلك فإنه يوفر له التوجيه والمساعدة من أجل 

  . ا صالحا في المجتمع تخطي الصعوبات التي تواجهه ، وتقويم سلوكه المنحرف إلعادته فرد
وقد ورد هذا التدبير تحت مسميات مختلفة ، فبعض التشريعات عرفته تحت عنوان   

، وتشريعات )٤٢(، وتشريعات أخرى أوردته تحت عنوان مراقبة السلوك)٤١(االختبار القضائي
  . )٤٤(، أو الحرية المراقبة أو المحروسة)٤٣(أطلقت عليه نظام المراقبة االجتماعية

الوضع تحت المراقبة واألمر بالرعاية والتوجيه واإلشراف تقع ضمن مناهج  وسياسة  
من  ١٨القاعدة (في المجتمع الدولي  وإصالحهماألمم المتحدة التي قررتها بشأن األحداث 

  ) . القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضايا األحداث
  .اإليداع في مؤسسة إصالحية: رابعا 

فيتعين  ،األسرية هبيئتلحدث غير مالئمة إلصالحه في محيط حينما تكون ظروف ا  
، وتعمل على تزويده صصة تتمتع بمزايا األسرة الكبيرةإبعاده عنها ووضعه في مؤسسة متخ

وتتبع المؤسسات المخصصة . بالقيم التي تيسر له متابعة حياته الطبيعية في الجماعة من جديد 
مالئمة كي ينال األحداث القسط الكافي من التعليم لرعاية األحداث سياسة تهيئة الظروف ال

لهم ما المدرسي والمهني والتهذيب األخالقي إلعادة تكيفهم مع البيئة االجتماعية، فهي تؤمن 
، وتوفر لهم الرعاية الصحية والنفسية المناسبة، وتعمل على إزالة فقدوه في بيئتهم العائلية

                                                 
من قانون األحداث في مملكة البحرين ،  ١١من قانون األحداث المصري ، والمادة  ١٢و  ٧المواد )  ٤١(

من قانون األحداث في دولة اإلمارات العربية  ١٨من قانون األحداث في الكويت ، والمادة  ٩والمادة 
  .المتحدة 

  من قانون األحداث العراقي  ٢٨من قانون األحداث األردني ، والمادة  ١٩المادة )  ٤٢(
  . من قانون حماية األحداث في لبنان  ١٦و ١١المواد )  ٤٣(
من قانون العقوبات التونسي ، والمادة  ٢٤٠و  ٢٥٠من قانون األحداث السوري ، والمادة  ١٩المادة )  ٤٤(

  . من قانون العقوبات الليبي  ٨٠
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حراف، وتسعى إلى غرس قيم المحبة والتعاون األسباب والظروف التي أدت بهم إلى االن
  . رسة الهوايات والنشاطات المختلفةواالستقرار العاطفي في نفوسهم، وتهيئ لهم فرص مما

، لالنحراف حتى بعد اإلفراج عنهم وتستمر رعاية هذه المؤسسات لألحداث المعرضين  
، والوقوف على مدى أخرىدوا إلى السلوك المنحرف مرة تحقق من خاللها أنهم لن يعوتلفترة 

  . رة والمجتمع وعلى الدراسة والعملتكيفهم مع األس
وتدبير اإليداع في مؤسسة إصالحية قررته التشريعات بصورة شاملة لضرورته على   

  . )٤٥(صعيد تأهيل األحداث المنحرفين أو المعرضين لخطـر االنحراف
لخاص باألحداث وقد أخذت بعض التشريعات العربية بنظام معهد التأديب ا  
والواضح أن الوضع في إصالحية أقل شدة من الوضع في معهد التأديب، ألن  ،)٤٦(الجانحين

هذا األخير يجب أن يمتاز بنظام عقابي متخصص وصارم في معاملة األحداث باعتبار أن 
أو بلوغ سن  ،يتقرر في حالة التمرد على التدابير اإلصالحية، أو الهروب من معاهد اإلصالح

  . )٤٧(ثامنة عشرة، دون أن تنتهي مدة التدابير اإلصالحيـة المقـررة في الحكمال
هذا التدبير ولكن في حده  وتقرر قواعد األمم المتحدة بشأن العدالة الجنائية لألحداث  
، فيجب أن يكون إبداع الحدث في مؤسسة إصالحية تصرفا يلجأ إليه كمالذ أخير  األدنى
لم يكن هناك أي  ، فال يجوز أن يحجز الحدث إال إذاا الضرورةقصر فترة ممكنة تقضي بهوأل

يجب أن يكون ، وإذا كان األمر يقتضي وضع الحدث في مؤسسة إصالحية فتدبير مناسب آخر
، مع مراعاة الفوارق في أصناف المجرمين والجرائم والمؤسسات، ذلك ألقصر مدة ممكنة

، وأن يكون لها الطابع مؤسسات المغلقةوحة أولوية على الوينبغي إيالء المؤسسات المفت
  . اإلصالحي

                                                 
من قانون األحداث  ٣٢من قانون األحداث المصري ، والمادة  ١٣المادة : على سبيل المثال انظر )  ٤٥(

من قانون األحداث السوري ، والمادة  ١١من قانون األحداث الكويتي ، والمادة  ١٠العراقي ، والمادة 
من قانون األحداث في  ١٢عقوبات جزائري ، والمادة  ٤٨٣من قانون العقوبات المغربي ، والمادة  ٥٥٥

من  ١٩مارات العربية المتحدة  ، والمادة من قانون األحداث في دولة اإل ٢٣مملكة البحرين ، والمادة 
  . من قانون العقوبات القطري  ٤١قانون األحداث األردني ، والمادة 

من قانون األحداث اللبناني  ٢٢انظر المادة : ورد نظام معهد التدريب في بعض التشريعات العربية )  ٤٦(
من قانون األحداث   ٣٠ادة ، والمعقوبات عراقي التي نصت على مدرسة الفتيان الجانحين  ٣والمادة 
خصص لألطفال من قانون العقوبات التونسي الذي نص على البيت الم ٢٤١، والفصل السوري
  . المجرمين

  . من قانون حماية األحداث المنحرفين في لبنان  ١٩و  ١٨و  ١٧انظر المواد )  ٤٧(
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ويجب أن توفر لألحداث الموضوعين في مؤسسات الرعاية والحماية جميع ضروب   
المساعدة الضرورية االجتماعية منها والتعليمية والمهنية والنفسية والطبية والجسدية التي 

  . ساعدة على نموهم نموا سليماف الميحتاجون إليها بحكم سنهم أو جنسهم أو شخصيتهم ، وبهد
ويتعين أن تلجأ السلطات المختصة إلى أقصى مدى ممكن إلى اإلفراج المشروط عن   

  . الحية فتمنحه في أقصر وقت مستطاعاألحداث المودعين في مؤسسة إص
ويتعين أن تبذل الجهود لتوفير ترتيبات شبه مؤسسية مثل الدور ذات الحرية الجزئية   

ية ومراكز التدريب النهاري وغيرها من الترتيبات المناسبة التي يمكن أن تساعد والدور التعليم
  .)٤٨(األحداث للعودة إلى االندماج بشكل سليم في المجتمع والقيام بأدوار اجتماعية بناءة

  

                                                 
نيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء من قواعد األمم المتحدة الد ٢٩و ٢٨و  ٢٧و  ٢٦انظر القواعد )  ٤٨(

  . األحداث 
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عة اإلجراءات وأهدافها وأنواعها ، ثم نبحث في سنتطرق في مطلب أول إلى طبي
  . متطلب ثان الضمانات االستثنائية في بعض اإلجراءات 
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ألحداث الطابع الرعائي يغلب على طبيعة اإلجراءات في إدارة شؤون قضاء ا  
لجزائية المتالحقة في هذا عنها التطورات ا، وهذا يرجع إلى عدة اعتبارات تمخضت واإلنساني
  . المجال

ء من حيث الشكل ولهذه االعتبارات شرعت اإلجراءات المتعلقة بمحاكمة األحداث سوا  
، وأصبح إلى حد بعيد كجهاز ء األحداث بعدا اجتماعيا وقائيا، ومنح قضاأو من حيث الجوهر

، فال يصدر ماعية والنفسية وغيرهانية واالجتمستقل يضم عناصر متخصصة في العلوم اإلنسا
حكمه إال من منطلق تحقيق اجتماعي يعينه على اختيار التدبير المناسب الذي يشرف عليه في 

، وهناك مجموعة من الضمانات ع كل حالة على حدهوضعه التنفيذي وتعديله بما يتالءم م
  .أو فيما يتعلق بسرية المحاكمـة  مرتبطة بالتوقيف أو التحقيق

  : ف األحداث توقي

التوقيف االحتياطي إجراء يقتضيه سالمة التحقيق قي بعض الحاالت التي تشكل   
خطورة على الحدث نفسه خوفا من االستمرار في سلوكه المنحرف ، وخوفا من فراره الذي 

ز بصورة استثنائية من أجل قد يزيد في تمرده وسوء سلوكه ، فمن مصلحته أحيانا أن يحج
  .ده أو إصالح أمره حتى يتمكن من العودة إلى حياته الطبيعية، أو إرشاحمايته

، ن عند الضرورة وألقصر فترة ممكنةوتتيح تشريعات األحداث حجز حرية الحدث ولك     
، ويتوافر فيها كافة الخدمات والوسائل ز إال في أماكن مخصصة ومعدة لذلكوال يتم الحج

، والمؤسسات االجتماعية ودور توقيف األحداثراحته وسالمته، كمراكز المالحظة، الالزمة ل
من الوظائف و ورعايته بناء لطلب القاضي المختص،واألشخاص الذين يتعهدون بإحضاره 

األساسية لهذه المراكز تكوين ملف خاص عن حالة الحدث االجتماعية والنفسية والعائلية 
  .المالئمة لحالتهتراح التدابير ، واقوالظروف التي دفعته إلى الجريمـةوالصحية، 
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وقد تضمنت قواعد األمم المتحدة بشأن قضاء األحداث مبادئ تقضي بعدم إجراء   
، ويستعاض عنه إذا أمكن بإجراءات بديلة إال كمالذ أخير وألقصر مدة ممكنةاالحتجاز 

بانتظار المحاكمة مثل المراقبة أو الرعاية المركزة، أو اإللحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات أو 
التربية ، ويتمتع األحداث خالل فترة االحتجاز بجميع الحقوق والضمانات واالمتيازات دور 

التي تكفلها قواعد األمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء ، وبالرعاية والحماية وجميع أنواع 
زمهم المساعدة الفردية واالجتماعية والتعليمية والمهنية والنفسية والطبية والجسدية والتي قد تل

  . )٤٩(بالنظر إلى سنهم وجنسهم وشخصيتهم
وتبنت التشريعات العربية مثل هذه التوجهات بصورة كلية أو جزئية ، وعلى سبيل   

من قانون األحداث في مصر مبدأ عدم جواز توقيف الحدث احتياطيا  ٢٦المثال تضمنت المادة 
لك في إحدى دور وذ. إال إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده 

التربية المعدة لرعاية األحداث، ويجوز استبدال اإليداع بتسليم الحدث إلى أسرته أو إلى من له 
 ٣٦والمبدأ نفسه نصت عليه المادة  ما بتقديمه عند الطلب،الوالية أو الوصاية عليه ويكون ملز

ي دولة حداث فمن قانون األ ٣٨، والمادة ماية األحداث المنحرفين في لبنانمن قانون ح
من قانون األحداث في مملكة البحرين، ونجد له أحكاما  ٢٤، والمادة اإلمارات العربية المتحدة

  .)٥٠(مشابهة في التشريع السوري والعراقي والمغربي والجزائري والليبي
  : التحقيق االجتماعي

محكمة  وهو عبارة عن تقرير شامل لحالة الحدث تضعه هيئة متخصصة وترفعه إلى       
، وهو إجراء ضروري يسبق صدور الحكم، وقد لكي تتخذ التدابير المناسبة بحقهاألحداث 

اعتمدته التشريعات من منطلق المعاملة الخاصة لألحداث المنحرفين بقصد التعرف على 
  . ظروفهم وأسباب انحرافهم من أجل العمـل على معالجتها بهدف إصالحهم 

يت وجوب أن تلجأ محكمة األحداث قبل الفصل في أمر ويقرر قانون األحداث في الكو  
الحدث إحالته إلى مكتب المراقبة االجتماعية للتحقق من حالته الصحية والعقلية والنفسية 

                                                 
  .من قواعد األمم المتحدة إلدارة شؤون قضاء األحداث ١٣انظر القاعدة )  ٤٩(
عقوبات مغربي،  ٥٢٧راقي، والمادة ع ١٥، والمادة من قانون األحداث السوري ١٠مادة انظر ال)  ٥٠(

  .عقوبات ليبي  ٣٨٥، والمادة عقوبات جزائري ٤٥٥والمادة 
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 والتشريعات العربية ،)٣٢-مادة(رافه أو تعرضه لالنحرافواالجتماعية المتصلة بأسباب انح
  . )٥١(أخرىأوردت مثل هذه األحكام بصورة أو ب - بوجه عام -

وقد أكدت قواعد األمم المتحدة إلدارة شؤون قضايا اإلحداث على أنه يتعين في جميع   
الحاالت باستثناء التي تنطوي على جرائم ثانوية وقبل أن تتخذ السلطة المختصة قرارا نهائيا 

، أو ئة والظروف التي يعيش فيها الحدثيسبق إصدار الحكم إجراء تقص سليم وكاف للبي
في القضية عن تبصر  ف التي ارتكبت فيها الجريمة كي يتسنى لها إصدار حكمهاالظرو

  . )١٦القاعدة (
و االجتماعي، في أوتسترشد السلطة المختصة مهما كانت صورة تشكيلها اإلداري   

  : ضايا بالمبادئ التوجيهية التاليةإصدار األحكام والتصرف في الق
سبا مع ظروف المجرم وخطورته، ومع ظروف أ ـ يتحتم دائما أن يكون رد الفعل متنا

  . الحدث وحاجاته ومع حاجات المجتمع
ب ـ ال تفرض قيود على الحرية الشخصية للحدث إال بعد دراسة، وتكون مقصورة على 
أدنى حد ممكن، وال يفرض الحرمان من الحرية الشخصية إال إذا أدين الحدث بارتكاب فعل 

  . ناسب آخرلم يكن هناك أي إجراء م خطير وما
  . ج ـ يكون خير الحدث هو العامل الذي يسترشد به لدى النظر في قضيته

د ـ  ال يحكم باإلعدام على الحدث وال توقع عليه عقوبات جسدية وللسلطة المختصة حق 
  . )٥٢(وقف الدعوى في أي وقت

كذلك نصت اتفاقية حقوق الطفل على اتخاذ تدابير عند االقتضاء دون اللجوء إلى   
راءات قضائية شرط أن تحترم حقوق اإلنسان والضمانات القانونية احتراما كامال، وأن تتاح إج

ترتيبات مختلة كالرعاية واإلرشاد واالختبار وبرامج التعليم والتدريب المهني، وغيرها من 
وسائل الرعاية المؤسسية لضمان معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاهيتهم وتتناسب مع ظروفهم 

  .)٥٣(م على السواءوجرمه
  : سرية المحاكمة

                                                 
أحداث بحريني،  ٢٨إجراءات مغربي، والمادة  ٥٢٥نسي ، والمادة إجراءات تو ٢٣٤ انظر المادة)  ٥١(

، والمادة دولة اإلمارات العربية المتحدة  من قانون األحداث في ٣٠، والمادة أحداث أردني ٧١والمادة 
  .أحداث سوري  ٤٤

  .  دارة شؤون قضاء األحداثمن قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إل ١٧القاعدة )  ٥٢(
/ ١١/ ٢٠م المتحدة بتاريخ من اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة لألم ٤٠انظر المادة )  ٥٣(

١٩٨٩ .  
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تتسم محاكمة األحداث بالسرية حرصا على إبعاد الحدث عن المظاهر التي قد تؤثر على    
نفسيته وتلحق به األذى من جراء شعوره بالذنب واتهامه على العلن بالجريمة والتشهير باسمه 

  . نظرة المجتمع إليه وعزل نفسه عنهو
ث مبدأ السرية في محاكمة األحداث بحيث ال يحضرها إال واعتمدت تشريعات األحدا  

  . بعض األشخاص بصورة حصرية أو من يسمح له بإذن خاص 
وعليه فإنه يحظر نشر صورة الحدث، ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في الكتب   

والصحف والسينما وبأية طريقة كانت، ويمكن نشر الحكم على أن ال يذكر اسم المدعى عليه 
  . نيته ولقبه، ويمكن االستعاضة عن ذلك بنشر األحرف األولى من اسمـهوك

من قانون األحداث في دولة اإلمارات العربية المتحدة نطاق هذا  ٢٩وقد حددت المادة   
تجري محاكمة الحدث في غير عالنية وال يجوز أن يحضرها إال " المبدأ فنصت على أن 

داث ومن وزارة الشؤون االجتماعية ومعاهد األح متولي أمره والشهود والمحامون ومندوبو
، ومثل هذه المبادئ نجد لها أحكاما مشابهة في التشريعات األخرى تأذن له المحكمة بالحضور

  . )٥٤(كتشريعات لبنان ومصر والبحرين والكويت والمغرب والجزائر وسوريا
األحداث حق  وفي هذا اإلطار أيضا تقرر قواعد األمم المتحدة إلدارة شؤون قضاء  

الحدث في حماية خصوصياته تفاديا ألي ضرر قد يناله بفعل علنية ال مبرر لها، كما ال يجوز 
من حيث المبدأ نشر أي معلومات يمكن أن تؤدي إلى التعرف على هوية الحدث المجرم ، كما 
تحفظ سجالت المجرمين األحداث في سرية تامة ، ويحظر على الغير االطالع عليها إال 

  ) .٢١و  ٨القواعد (لين حسب األصول لنسبة لألشخاص المعنيين بصفة مباشرة في القضية أو المخوبا

< <
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تقرر التشريعات الخاصة باألحداث بعض الضمانات الخاصة في إجراءات التحقيق   
ن لخطر االنحراف التي يغلب عليها الطابع والمحاكمة لحماية األحداث المنحرفين والمعرضي

االجتماعي حتى أن بعض التشريعات كتشريع األحداث المصري راعى ذلك في تشكيل محكمة 

                                                 
 ٢٧المادة . من قانون األحداث المصري  ٣٤من قانون حماية األحداث في لبنان  ، والمادة  ٤٣المادة )  ٥٤(

عقوبات  ٥٣٣من قانون األحداث في الكويت ، والمادة  ٢٩، والمادة من قانون األحداث في البحرين 
  . من قانون األحداث في سوريا  ٤٩و  ٤٠عقوبات جزائري ، والمواد  ٤٦١مغربي ، والمادة 
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األحداث نفسها التي تشكل من قاض واحد ويعاونه خبيران من األخصائيين أحدهما على األقل 
رين أن يقدما تقريرهما من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبي

  ) . ٢٨م(للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر حكمها 
لعربية حضور مندوب الخدمة االجتماعية إجراءات التحقيق اكما لحظت التشريعات   

من قانون األحداث في لبنان أنه عند إحضار  ٣٥والمحاكمة ، وفي هذا اإلطار قضت المادة 
الشرطة للتحقيق معه، يتوجب على المسؤول عن التحقيق سواء كان رئيس  إلى مخفرالحدث 
. من يقوم مقامه أن يتصل فورا بمندوب جمعية األحداث لدعوته لحضور التحقيق  أمالمخفر 

تي كان على ومن وجهة نظرنا فإن إحضار الحدث إلى مخفر أو مركز الشرطة من األمور ال
تعاض عن ذلك بتكوين جهاز شرطة خاص باألحداث ويدرب ، ويسالمشرع العربي تجنبها

 . تدريبا خاصا لتأدية وظائفه 

كذلك من قبيل الضمانات المقررة في إدارة شؤون فضاء األحداث عدم الفصل في   
، ووجوب حضور أولياء جتماعي المقدم إلى محكمة األحداثالحكم إال بناء على التقرير اال
محامين خاصة في قضايا الجنايات وعدم وضع القيود في يديه، الحدث أو من يدافع عنه من ال

  . وإمكانية أن تعقد المحكمة جلساتها في إحـدى مؤسسات الرعاية المخصصة لألحداث 
وفي إطار هذه الضمانات نصت مجموعة األمم المتحدة لقواعد الحد األدنى في تيسير   

إلى أن تثبت اإلدانة، وعلى الحق في الوقوف  العدالة الجنائية بالنسبة للشبان على قرينة البراءة
على التهم، والحق في الصمت، والحق في مساعدة محام، والحق في حضور اآلباء والوصي، 

  .والحق في استجواب ومواجهة الشهود، والحق في درجتي التقاضي
واألصل أنه ال يجوز إعالن أية معلومات يمكن أن تؤدي إلى التعرف على المجرم 

وإبداء الحرص على عالج واقعة المجرمين الصغار بتفادي اللجوء إلى اإلجراءات  الصغير،
القضائية أمام السلطة المختصة كلما كان ذلك ممكنا، ودرس مسألة إطالق السراح بدون 
تأخير، وعدم اإلرسال إلى مؤسسة لإليداع إال في حاالت الضرورة، واشتراك األبوين أو 

لسلطة المختصة تبليغهم بذلك لمصلحة الصغير، وفي جميع الوصي في اإلجراءات، ويمكن 
األحوال باستثناء القضايا البسيطة يتعين أن يتوافر لهذه السلطة تحقيق متعمق يتناول سوابق 
الصغير، وظروف معيشته والمالبسات التي صاحبت ارتكاب الجريمة على نحو يعينها للفصل 

  .)٥٥(في موضوع الدعوى
                                                 

من مجموعة األمم المتحدة لتسيير العدالة الجنائية بالنسبة  ١٨و ١٥و  ١١و  ١٠و ٨و  ٧انظر القواعد )  ٥٥(
وما  ٢٩٠، ص  ١٩٩٣سكندرية ، االفحة اإلجرام للدكتور رمسيس بنهامتاب علم مكاللشبان ، وانظر ك

  . بعدها
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  :الجانحين واإلشراف عليهاالفصل في األحكام ضد 

تتميز األحكام الصادرة بشأن األحداث بطابع اجتماعي خاص يجعلها تحت إشراف   
محكمة األحداث بصورة مستمرة، حتى يمكنها من إجراء التعديالت الالزمة بما يتناسب مع 

من مقتضيات عملية اإلصالح والتأهيل التي تستند إليها التقارير الدورية المرفوعة إليها 
االجتماعي  المؤسسة أو الشخص المسلم إليه الحدث، أو من مراقب السلوك أو الموظف

  .المكلف بمتابعة حالته
وال تصدر محكمة األحداث حكمها إال بعد استكمال مختلف جوانب القضية ودراسة   

، وبالتالي يفترض أن يكون هذا الحكم سليما وعادال ظروف الحدث وظروف ارتكاب الجريمة
هدفه في اإلصالح والتهذيب وإعادة تأهيل الحدث الجانح، ولذلك يتعين أن يكون مثل  ويحقق

ذا الحكم بمنأى عن طرق الطعن إال في نطاق محدود جداً، وهذا ما اعتمدته معظم التشريعات 
بالنسبة لتدابير الحماية إال في حال الخطأ في تطبيق القانون أو بطالن في الحكم أو في 

  . )٥٦(عيةاإلجراءات الشر
وهناك بعض التشريعات أخضعت األحكام الصادرة بشأن األحداث لطرق الطعن   

  . )٥٧(العادية إما بموجب نص خاص، أو بسبب إخضاعها ألصول عادية
بخالف  /مواألحكام بالتدابير الصادرة عن محاكم األحداث قابلة للتعديل ـ كمبدأ عا  

  . لحظت التشريعات هذا المبدأ  األحكام الصادرة بحق المجرمين البالغين، ولقد
وينص تشريع دولة اإلمارات العربية المتحدة على أن للمحكمة من تلقاء نفسها بعد   

االطالع على التقارير المرفوعة إليها أو بناء على طلب الحدث، أو من له الوالية عليه أو 
يلها، ويكون حكمها المسؤول عنه بحسب األحوال إنها التدابير المحكوم بها أو وقفها أو تعد

  ) .  ٣٥ /م( غير قابل للطعن 
وينص تشريع األحداث قي مصر على اختصاص قاضي محكمة األحداث باإلشراف   

والرقابة على تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة على الحدث، وتقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ 
دبير أو تعديل نظامه أو إبداله إذا رأت ، وللمحكمة أن تقرر إنها الت) ٢فقرة  ٤٢ /م( التدابير 

                                                 
أحداث  ٥٠البحرين ، والمادة من تشريع األحداث في مملكة  ٣٣المادة : على سبيل المثال انظر )  ٥٦(

  .أحداث مصري  ٤٠أحداث لبناني ، والمادة  ٣١، والمادة سوري
من قانون األحداث في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ، والمادة  ٣٥لمادة ا: على سبيل المثال انظر )  ٥٧(

إجراءات مغربي ،  ٥٣٢أحداث أردني ، والمادة  ١٧من قانون األحداث في قطر أيضا ، والمادة  ٣٥
  . إجراءات تونسي  ٢٤٨والمادة 
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بناء على طلب النيابة العامة، أو الحدث أن ذلك مناسبا بعد االطالع على التقارير المقدمة إليها أو 
  ). فقرة أولى ٤٥م (أو من له الوالية عليه أو من سلم إليه 

رور ستة وينص تشريع األحداث السوري على إمكانية تبديل أو تعديل التدابير بعد م  
أشهر من البدء بتنفيذه وذلك إما بمبادرة من المحكمة أو بناء لطلب الحدث أو وليه أو وصيه 

  ) .  ٥٣ /م( أو محاميه أو مراقب السلوك 
وقررت التشريعات العربية المتعلقة باألحداث هذا المبدأ كوجه عام من وجوه   

ياسة لها طابع المرونة اإلجراءات الخاصة لحماية الحدث والعمل على تأهيله ضمن س
  . )٥٨(والتطوير واإلصالح

من قواعد األمم المتحدة إلدارة شؤون قضاء األحداث حيث  ٢٣وقد أكدت هذا المنحى القاعدة   
نصت على صالحية الهيئات التي تفصل في قضايا األحداث تعديل التدابير واألوامر الصادرة عنها من 

  .بادئ الواردة في الوثيقةوقت آلخر، وبما يتوافق مع القواعد والم

                                                 
أحداث بحريني ، والمادة  ٣٨و  ٣٧و  ٣٦أحداث أردني ، والمواد  ٢٦المادة : على سبيل المثال انظر )  ٥٨(

 ٢٥٣عقوبات مغربي ، والمواد  ٥٥٤أحداث عراقي ، والمادة  ٤٤و   ٤١أحداث كويتي ، والمواد  ٣٣
  . إجراءات ليبي  ٣٢٨عقوبات تونسي ، والمادة  ٢٥٦و 
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يفترض هذا المبحث التطرق إلى حاالت التعرض لالنحراف ومبررات حماية الحدث   
ي الوقاية من انحراف األحداث فأول، وإلى المعايير والموجهات الدولية  بالمنحرف في مطل

  . في مطلب ثان
  : تمهيد

تتركز الجهود الدولية والمحلية في الوقت الحالي على تبني سياسة وقائية شاملة تعتمد   
على نهج متكامل في تخطيط برامج التنمية والخدمات للصغار والشباب بحيث تشترك في 
تنفيذها الوحدات األسرية، والمرافق االجتماعية من أجل تنمية الطاقات الذاتية لديهم، وشحن 

م واألخالق الفاضلة، ودعم حقوقهم األساسية في الغذاء والكساء والتعليم والرعاية نفوسهم بالقي
  . )٥٩(الصحية، وحمايتهم من االستغالل واالعتداء عليهم

تتجه السياسة الجنائية في معاملة األحداث إلى اتخاذ تدابير وقائية من شأنها أن تبعدهم   
حق األحداث الذين يتعرضون عن عوامل االنحراف، وبعض هذه اإلجراءات تطبق ب

لالنحراف لتوافر الخطورة االجتماعية لديهم بحيث يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب جريمة، ولما 
كانت هذه الحاالت ال تعتبر جرائم فإن التشريعات عالجتها بغرض تدابير أو إصالح والتي 

  .تتضمن بعض المساس بحريتهم
يتضمن تحديد لحاالت : األول: هينوسارت التشريعات في هذا اإلطار بأحد االتجا  

يلجأ إلى : التعرض لالنحراف بشكل مفصل دون أن يترك للقضاء أمر تقديرها، أما الثاني
للقضاء مجاالت وضع نصوص مرنة وعبارات عامة لمعنى التعرض لالنحراف، وبذلك يترك 

  . لالجتهاد والتقدير
ي إلى توسيع مفهوم جنوح وإذا كانت االتجاهات الغالبة في التشريع المقارن ترم  

لذين ، واألحداث اتكبون جرائم يعاقب عليها القانوناألحداث بحيث يشمل األحداث الذين ير
فإن ذلك يجب أن يبقى ضمن ضوابط معينة لمصلحة الحدث ، يتعرضون لمخاطر االنحراف

وقائية ، ولقد ركزت السياسات الألسباب تافهةحتى ال تمس حقوقه أو تقيد حرياته دون مبرر و

                                                 
ي انظر توصيات مؤتمرات األمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين ، وبشكل خاص المؤتمر الدول)  ٥٩(

القاهرة ( والتاسع )  ١٩٩٠هافانا ( ، والثامن )  ١٩٨٥ميالنو ( ، والسابع )  ١٩٨٠كراكاس ( السادس 
١٩٩٥ . (  
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، وبذلك نشئة االجتماعية األولية لألطفالبمجملها على دور األسرة باعتبارها المسؤولة عن الت
  . يتعين على المجتمع اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتعزيز تماسكها المادي والمعنوي 
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      .دث المعرض لالنحرافمبررات حماية الح: أوال 

عل إذا كان األصل يقضي بأن ال تتخذ أي تدابير أو عقوبات إال بمناسبة ارتكاب ف  
، باالهتمام مبدأ وقاية األحداث من االنحراف ، فإن هذا األصل ال يتالءم معمخالف للقانون

ن على قادري ، واعتبارهم غيرأحوالهم وتوجيههم التوجيه السليم، وإبعادهم عن عوامل الفسادب
، وبناء على روف معينة قد تقودهم إلى الجريمة، وضحايا ظمواجهة الصعوبات في حياتهم

هذه االعتبارات فقد سادت النظرة التي ترى وجوب تدخل القضاء أو هيئات رعاية األحداث 
من أجل حماية األحداث المعرضين للخطر وإخضاعهم لتدابير حماية وإصالح إذا لزم األمر 

يرتكبوا فعال يعده القانون جريمة، وانعكست هذه النظرة على معظم التشريعات الخاصة  ولو لم
باألحداث التي تبنتها بأشكال مختلفة أو تحت تسميات متعددة كالخطورة االجتماعية وحاالت 

  . التسول والتشرد وسوء السلوك 
ولقد أدرجت بعض التشريعات حاالت التشرد والتسول ضمن حاالت التعرض   

لالنحراف، بينما عمدت تشريعات أخرى إلى التمييز بين الحدث المتسول أو المتشرد وبين 
الحدث المهدد بخطر االنحراف باعتبار أن األخير يخضع لتدابير حماية عادية قد تكون غير 
مالئمة للمتشرد أو المتسول والذي يقتضي تطيق تدابير إصالحية بحقه مختلفة بنوعها ومدتها 

  . ن تلك المقررة للتعرض لالنحرافوطبيعتها ع
وبصرف النظر عن خطورة حاالت التعرض لالنحراف، فإن اإلجراءات المتخذة   

لمواجهتها يجب أن تتجرد من الطابع الجزائي، وتقتصر على التسليم إلى من يكون أهال 
 ، ولكن ذلك ال يمنع من فرضه سواء كان شخصا أو مؤسسة تربويةلرعاية الحدث والعناية ب

  . تدابير أخرى أكثر شدة للمراقبة االجتماعية أو اإلرسال إلى مؤسسة إصالحية
ولقد حرصت بعض التشريعات على تفصيل حاالت التعرض لالنحراف أو الخطورة   

االجتماعية كالتشريع المغربي والعراقي واألردني والكويتي ودولة اإلمارات العربية، 
ة مرنة تسمح بالتدخل وبتقديرها بشكل أشمل وتشريعات أخرى أوردت هذه الحاالت بصور
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ومهما يكن من أمر فإن التطبيق من الناحية العملية للنصوص هو الذي . )٦٠(كالتشريع اللبناني
  . يبرر مدى فعاليتها، وعدالتها، ومالءمتها للحاالت المتعلقة بهذا الشأن

اء أو وحرصت معظم التشريعات المرتبطة بحماية األحداث على أن تمنح القض  
الهيئات الرعاية لألحداث حق وواجب التدخل كلما استدعت حالة الحدث تدخال سريعا إلنقاذه 
من هاوية االنزالق نحو الجريمة، وبالتالي تساهم بصورة فعالة في اتخاذ التدابير الوقائية ضد 
 اإلجرام، مع الحرص على تحديد الحاالت التي يمكن لمحكمة األحداث التدخل فيها دون أن

  . يمس ذلك الحرية الشخصية، إال بالقدر الذي تقتضيه مصلحة الحدث 
  .حاالت التعرض لالنحراف: ثانياً 

لحظت التشريعات العربية حاالت التعرض لالنحراف، وأجازت للمحكمة أو الهيئات   
أو السلطات المختصة برعاية األحداث فرض تدابير الحماية والرقابة، أو المراقبة االجتماعية 

اإلصالح عند االقتضاء على كل حدث لم يتم الثامنة عشرة من عمره وجد في بيئة تعرضه  أو
لالنحراف أو تهدد صحته أو سالمته أو أخالقه أو ظروف تربيته، وذلك بناء على شكوى من 

  . عنه، أو مندوبي هيئات رعاية األحداث أو النيابة العامة ينأوليائه، أو األشخاص المسؤول
ض تدابير تجاه الحدث، في حال خروجه على سلطة أوليائه، واعتياده كما يمكن فر  

شردا أو متسوال، حيث تأمر الهيئات المختصة بإيداعه مؤسسة تسوء السلوك، أو إذا وجد م
  . معدة خصيصا إليواء المشردين والمتسولين 

 الحدث ر الحدث متسوال إذا أمتهن استجدا اإلحسان بأي وسيله كانت ويعتبر ويعتب  
متشردا إذا ترك سكنه ليعيش في الشوارع والمحالت العامة، أو لم يكن مسكن ووجد في 

  . الحالة المذكورة 
أما قانون األحداث في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقد أورد حاالت التعرض   

، وكذلك فعل التشريع المصري، فقد حددت المادة ١٤لالنحراف بصورة مفصلة في المادة 
  : توافر الخطورة االجتماعية إذا تعرض الحدث لالنحراف في الحاالت التاليةالثانية 

ـ إذا وجد متسوال، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب 
  . بهلوانية أو غير ذلك مما ال يصلح موردا جديا للعيش

  . مالتـ إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضالت أو المه
ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو فساد األخالق أو القمار أو المخدرات أو نحوها 

  . أو خدمة من يقومون بها

                                                 
  .من قانون حماية المنحرفين في لبنان  ٢٦و  ٢٢انظر المواد )  ٦٠(
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ـ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير 
  .  معدة لإلقامة أو المبيت قيها
  . اف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرةـ إذا خالط المعرضين لالنحر

  . ـ إذا اعتاد الهروب من معهد التدريب والتعليم
ـ إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حال 

  . وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته
لحدث إال بناء على أذن من أبيه أو وال يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل ا  

  . وليه أو وصيه أو أمه حسب األحوال 
كما تتوافر الخطورة االجتماعية للحدث الذي تقل سنه عن السابعة إذا تعرض   

 ٣/م(ناية أو جنحة لالنحراف في الحاالت المشار إليها سابقا، أو إذا صدرت عنه واقعة تعد ج
  ). أحداث مصري

طورة اجتماعية إذا كان مصابا بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف كما يعد الحدث ذا خ  
عقلي بحيث يخشى منه على سالمته أو سالمة الغير ، وفي هذه الحالة يودع إحدى 

  ). أحداث مصري  ٤ /م( المستشفيات المختصة 
نت معظم التشريعات العربية أحكام التعرض لالنحراف واعتبره التسول سوقد   

ونظرا  .وره كما رأينا في التشريع المصري وتشريع دولة اإلماراتوالتشرد والدعارة من ص
لطبيعة التدابير المتخذة لمعالجة هذه الحاالت فإن البعض يرى أن تطبق على الحدث دون 

وهذا ما يمكن  ،)٦١(السابعة من عمره إذا استدعت ظروفه ذلك من أجل رعايته وحمايته
اإلماراتي واللبناني والمصري والسوري استخالصه من نصوص بعض التشريعات كالتشريع 

والعراقي وتشريع البحرين والكويت التي نصت على أحكامها مفصلة لحاالت التعرض 
  . )٦٢(لالنحراف
أما مناهج األمم المتحدة فإنها تسير ضمن سياسة أكثر حصرا، فال توسع في مصطلح   

راد بالمجرم الصغير كل الخطورة االجتماعية عند األحداث، أو تعرضهم لالنحراف، بحيث ي
شارة بأن تطبيقها ال أهم بارتكاب جريمة أو أعلنته إدانته عن ارتكابها ، ولكن القواعد تشاب م

يقتصر على المجرمين الصغار إنما أيضا على الصغار الذين يمكن أن تتخذ بحقهم تدابير إزاء 
                                                 

  . ١٤٧ـ     ١٤٦، ص  ١٩٨٦الحدث المنحرف ، بيروت : الدكتور مصطفى العوجي )  ٦١(
 أحداث ٣أحداث لبناني  والمادة  ٢٦من قانون األحداث في دولة اإلمارات ، المادة  ١٤انظر المادة )  ٦٢(

، والمواد أحداث بحريتي ٤عراقي ، والمادة  أحداث ٥١أحداث سوري ، والمادة  ٢٧، والمادة مصري
  .أحداث كويتي  ١٩و  ١٨
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والتمرد على سلطه  بالنسبة للبالغين،كالهروب من المدرسة كل سلوك ال محل للعقاب عليه
الوالدين، كما سيجري تطبيق المبادئ على الصغار الذين تتخذ معهم تدابير وقائية أو مساعدة 

  .)٦٣(اجتماعية وعلى المجرمين من صغار الشباب
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  : دعم كيان األسرة

بجنوح األحداث على المستويين العالمي والمحلي ، وكاد أن ال برزت مسألة االهتمام   
يعقد مؤتمر دون أن تكون حاضرة بقوة لتلقي بثقلها وحجمها على مناقشاته وتوصياته ، ألن 
الحدث المهمل هو نواة للمجرم، وإن األحداث الذين يتعرضون لالنحراف وسوء المعاملة من 

معاملة الغير، أو ينطلقوا في دروب االنتقام  أسرهم أو من المجتمع مصيرهم أن يسيئوا
واالستهتار بالقيم وقواعد السلوك السائدة ، خاصة بالنسبة لمن هم في سن المراهقة والشباب 
الذين يقعون عادة فريسة للبطالة أو األعمال غير المشروعة من أجل العيش والحصول على 

  . األموال لمواجهة متطلبات الحياة بأية وسيلة
تبر انهيار األسرة وتفككها من أهم العوامل التي تدفع باألحداث إلى التشرد ويع  

واالنحراف ألنها تشكل البيئة األساسية المسؤولة عن تنشئتهم، كذلك يتعين أن تتركز الجهود 
على دعم وحدتها وتماسكها وتقديم العون لها للقيام برسالتها، في تربيتهم وتهذيبهم وإبعادهم 

  . يئ عن السلوك الس
وفي هذا اإلطار ينبغي على الحكومات أن تتخذ التدابير الكفيلة بتعزيز تماسك األسرة   

وتحقيق االنسجام والتوافق بين أفرادها، وعدم تشجيع فصل األطفال عن األبوين، ما لم تكن 
هنالك ظروف جدية ضارة بمصالح الطفل ومستقبله، وال تتيح أي خيار آخر، كما ينبغي 

لتغييرات السريعة التي يمكن أن تنعكس على أطفال األسر المهاجرة أو الالجئة، االهتمام با
  . )٦٤(والعمل على إيجـاد السبل المناسبة التي تكفل لهم التنشئـة االجتماعية الصالحة

وبناء على هذا الواقع يجب أن يسود االستقرار واالنسجام البيئة األسرية حتى تتمكن   
م هذا األمر توجيه الجهود العامة والخاصة في هذا اإلطار وتطوير من القيام بدورها، ويستلز

                                                 
  . من قواعد األمم المتحدة إلدارة شؤون قضاء األحداث ٣القاعدة : انظر)  ٦٣(
نيويورك ) اضمبادئ الري(ة التوجيهية لمنع جنوح األحداث مبادئ األمم المتحد: انظر تفصيال )  ٦٤(

  . ٢٨٤، النسخة العربية ص م١٩٩٣
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اإلجراءات البديلة في المقابل بما يتالءم مع القيم اإلنسانية والظروف االجتماعية واالقتصادية 
  .  )٦٥(والثقافية إذا ظهر أن مثل هذا اإلجراء األخير يحتمه صالح الطفـل

  : الرعاية التعليمية والمهنية

اء في أن الرعاية التعليمية لم تعد تقتصر على األطر والمناهج الدراسية التقليدية، بل ال مر   
أصبحت تتناول تهذيب الشخصية وتدعيمها بالمقومات األخالقية، واالتجاهات االجتماعية 
البناءة والنافعة، لذلك يجري العمل على تعزيز وتنمية شخصية األحداث ومواهبهم وقدراتهم 

فير الفرص المناسبة في دنية، باإلضافة إلى االضطالع بأنشطة التدريب المهني وتوالعقلية والب
  . هذا الحقل
بإيجاد برامج  وتهتم النظم التعليمية باألحداث المعرضين للمخاطر االجتماعية، وذلك  

وقائية متخصصة للعمل على تجنيبهم مسالك غير مشروعة كتعاطي المخدرات والكحول، من 
شاطات داخل المؤسسات التعليمية لتشمل برامج للتوعية والتوجيه وبحث هنا تتنوع الن

  .الصعوبات التي تعترض سبيلهم في مجال الدراسة وشؤونهم العامة والخاصة
وقد أقرت مبادئ الرياض التوجيهية وجوب اضطالع األحداث وأسرهم على حقوقهم   

العالم بما في ذلك المبادئ الواردة في  المرعية في اإلنسانية القانونية، وعلى القيم مومسؤولياته
مواثيق األمم المتحدة وإشراكهم في وضع السياسة المدرسية بما في ذلك سياسة االنضباط 
المدرسي وصنع القرارات، وحصولهم على الخدمات الالزمة لهم كالخدمات الصحية، وتقديم 

  . )٦٦(م واستغاللهماالحتياجات الخاصة والمساعدة في حاالت إساءة معاملتهم وإهماله
وينبغي لألجهزة الحكومية أن تتيح لألحداث فرص متابعة تحصيلهم العلمي بتمويل   

منها إذا لم يكن باستطاعة األبوين أو أولياء األمر توفير المال لهم، وكذلك إتاحة فرصة 
تحصيل الخبرة من أجل العمل، واستحداث مناهج في المدارس تشجع على عدم ممارسة 

  . عزز ثقة الطالب بأنفسهم وتساهم في القيام بدورهم اإليجابي في المجتمعالعنف وت
  : دور المجتمع المحلي

ال يمكن فصل األحداث عن تأثيرات البيئة التي يعيشون فيها وتعنى بنشأتهم أو التي   
يترعرعون في كنفها، لذلك ربط علماء اإلجرام بين انحراف األحداث والبيئة السيئة التي 

رضا خصبة إلجرامهم، ومنها البيئة الصناعية التي تكثر فيها البطالة والصحبة السيئة تعتبر أ

                                                 
، ترجمة محمد عارف: لألمم المتحدة الوقاية من جنوح األحداث ، دراسة أعدتها األمانة العامة : انظر )  ٦٥(

  . ١٠٨، ص  ١٩٩٣القاهرة ، 
  .  ٢٨٦، ص ياض التوجيهية لمنع جنوح األحداث، المرجع السابقئ الرمباد)  ٦٦(
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ورفقاء السوء، والبيئة التي تفتقر إلى الخدمات الصحية والتعليمية، من هذا المنطلق يمكن أن 
  . لمحلي بدور فعـال في منع الجريمةيقوم المجتمع ا

من التدابير لوقاية األحداث من سلوك المجتمع المحلي يمكن أن يتخذ مجموعة واسعة   
طريق الجريمة، عن طريق إقامة مراكز التنمية االجتماعية، والمرافق الترفيهية وتوفير 
الخدمات لمن يتعرضون للمخاطر االجتماعية، وإنشاء مرافق خاصة توفر المأوى للشباب 

  . وون إليهاالذين ليست لهم بيوت يأالذين لم يعد باستطاعتهم العيش في بيوتهم، و
وفي مجال أفعال التشرد والتسول يمكن للمجتمع المحلي وبالتعاون مع األجهزة   

الرسمية أن يقوم بدور فعال في منعها عن طريق إتاحة الفرص إلنشاء مؤسسات اجتماعية 
  . لهذا الغرض أو عن طريق المساعدة إليجاد عمل يتناسب مع قدرات األحداث العقلية والبدنية

مبادئ الرياض التوجيهية على إقامة أو تعزيز منظمات الشباب على وقد حثت   
المستوى المحلي، ومنحها مركز المشارك الكامل في إدارة شؤون المجتمع، وحث الشباب على 
تنظيم مشاريع جماعية طوعيه خاصة تلك التي تهدف إلى تقديم المساعدة إلى األحداث 

  . )٦٧(المحتاجين إليها
إلجراءات بمنع العنف األسري الذي يقع على األحداث أو يؤثر في كما ينبغي اتخاذ ا  

سلوكهم، أو تلك التي تبعدهم عن وسائل االنحراف والعادات السيئة، وذلك عبر سياسة تعتمد 
على التخطيط ونتائج األبحاث العلمية ورصد نتائجها وتطويرها بما يتوافق مع هدف الوقاية 

  .  )٦٨(مع المحلي بصورة مباشرة أو غير مباشرةمن الجريمة التي يساهم بها المجت
  : تطوير نظام العدالة 

يقوم نظام العدالة الجنائية تجاه األحداث على عدم اتخاذ تدابير احترازية بحق األحداث   
المنحرفين أو الذين يتعرضون لخطر االنحراف إال في حاالت الضرورة القصوى وعلى أن 

، مصلحتهم من حيث التأهيل والتهذيبلك التدبير يصب في يكون ألقصر مدة ممكنة وإذا كان ذ
كالحاالت التي يمكن أن يتعرض لها األحداث ألذى بدني أو أخالقي بسبب سلوك الوالدين أو 

  . أولياء األمر
وينبغي اتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية التي تحمي األحداث وتمنع إلحاق األذى بهم   

، وعدم إخضاعهم سواء م واستخدامه في أنشطة غير مشروعةاللهأو إساءة معاملتهم أو استغ
  . في البيت أو في المدرسة أو في أي مؤسسة إصالحية لتدابير عقابية قاسيه أو مهينه

                                                 
  . ٢٨٧اض التوجيهية، المرجع السابق، صمبادئ الري)  ٦٧(
  .  ٩٨جنوح األحداث، المرجع السابق، ص: الدكتور عبداهللا العوجي)  ٦٨(
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وقد أوصت مبادئ الرياض التوجيهية بإنشاء مكتب للمظالم أو جهاز مستقل مماثل   
، لتهم إلى الخدمات المتاحةم، وإحاخاص باألحداث يضمن الحفاظ على حقوقهم ومصالحه

وإنشاء اآلليات الالزمة لتشجيع التعامل والتنسيق فيما بين األجهزة والدوائر االقتصادية 
واالجتماعية والتعليمية والصحية ونظام القضاء واألجهزة المعنية بالشباب وسائر المؤسسات 

نية المكتسبة من خالل ذات الصلة، وتكثيف عمليات تبادل المعلومات والخبرات والدراية الف
  . البرامج والنشاطات المتصلة بجرائم الشباب ومنع الجنوح وقضاء األحداث

وينبغي أن تسعى هيئات األمم المتحدة ومعاهدها ووكاالتها المتخصصة إلى التعاون   
الوثيق والتنسيق فيما بينها في شتى المسائل المتعلقة باألطفال وقضاء األحداث ومنع جرائم 

وجنوح األحداث بما في ذلك إجراء الدراسات واألبحاث العلمية واعتماد الخيارات  الشباب
  . )٦٩(المتصلة بالسياسة العامة ومتابعة تنفيذها حتى تكون أكثر فاعلية في مجال الوقاية

وقد أوصى مؤتمر األمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين بوضع ترتيبات   
ية يمكن أن تتضمن إصالح القوانين وإجراءات العدالة الجزائية بما في خاصة للمساعدة التقن

ذلك ترويج تدابير بديلة لعقوبة الحبس، وبرامج تحويل العقوبة، وأساليب بديلة لحل 
المنازعات، والتعويض عن األضرار، وعقد مؤتمرات أسرية، وتقديم خدمات مجتمعية، كما 

خاصة فيما  ،بارات الهامة  في نظام العدالة الجنائيةاعتبر أن حماية حقوق اإلنسان من االعت
  . اليتعلق منها بحقوق األطف

ويجب أن يشمل التعاون الدولي عدم إفالت المجرمين من المالحقات القانونية في حال   
إقدامهم على االتجار غير المشروع باألطفال، واستعمال أفعال العنف ضدهم بما في ذلك 

، وتعريضهم للقتل والتعذيب واالغتصاب في )٧٠(غراض تجاريةاالستغالل الجنسي لهم أل
  . )٧١(حاالت النزاع المسلح

ومن أجل تحقيق حماية األحداث من أفعال العنف ومساعدتهم يتم التعاون بين   
سائل متعددة منها والوكاالت المتخصصة في منظمة األمم المتحدة في ميدان شؤون العدالة ب

عيدين اإلقليمي والوطني تضم مؤسسة األمم المتحدة لرعاية ضمان عقد اجتماعات على الص

                                                 
  .  ٢٩١ـ  ٢٩٠مبادئ الرياض التوجيهية ، المرجع السابق ، ص )  ٦٩(
،واستغالل  األطفالاإلضافي التفاقيه حقوق الطفل بشان بشأن منع بيع   ولالبرتوكانظر )  ٧٠(

 malcom D.Evans: international law:٢٠٠٠لسنهدعارتهم،وإباحية األطفال 
documents,Oxford university press,2003,pp368-374.  

 ةلسن المسلحةالنزاعات  االختياري التفاقيه حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في البرتكولانظر )  ٧١(
٢٠٠٠:Malcom ,ibid, pp365-368.  
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الطفولة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة، ومركز حقوق اإلنسان، وفرع منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولجنة 

  .)٧٢(حقوق الطفل
        )٧٣( :لطفل اتفاقية حقوق ا

من حق األطفال أن يتمتعوا بالضمانات والمزايا التي توفرها جميع مواثيق حقوق   
، والعهد )١٩٤٨( اإلنسان المعترف بها دوليا ، بما فيها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق
وقواعد األمم المتحدة الدنيا )  ١٩٥٩( وإعالن حقوق الطفل )  ١٩٦٦( الدينية والسياسية 

، وقواعد األمم المتحدة التوجيهية لمنع ) ١٩٨٥(النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث 
واتفاقية حقوق ) ١٩٩٥(، وحماية األحداث المجردين من حريتهم )١٩٨٠(جنوح األحداث 

را ألهمية هذه االتفاقية األخيرة سنعرض لبعض أوجه الوقاية الواردة في ونظ). ١٩٨٩(الطفل 
  .نصوصه والتي من شأنها إبعاد األحداث عن مخاطر الوقوع في هوة االنحراف

وتتطلب الحقوق المنصوص عليها في االتفاقية حماية خاصة نتيجة للظروف   
لمسلحة، واالستغالل، واألمية، االجتماعية غير المالئمة، والكوارث الطبيعية، والنزاعات ا

والجوع والعوز، وبأن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية 
ورعاية خاصة بما في ذلك توفير الحماية القانونية المناسبة واحترام قناعته في التعبير عن 

ته، منزله أو مراسالرأيه ومعتقداته، وعدم التعرض لحياته الخاصة، أو التعرض ألسرته أو 
  . وعدم المساس بسمعته أو بشرفه

ولقد أوجبت االتفاقية على الدول تقديم المساعدة المالئمة للوالدين ولألوصياء القانونيين   
للقيام بمسؤوليتهم تجاه األطفال الذين يخضعون لرعايتهم، وبالتالي تطوير مؤسسات ومرافق 

ذا الهدف، كما يشمل أيضا اتخاذ التدابير وخدمات األطفال التي يمكن أن تساهم في ه
التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية لحماية األطفال من كافة أشكال العنف أو الضرر 

  . )٧٤(أو اإلساءة البدنية أو العقلية أو اإلهمال أو االستغالل

                                                 
القاهرة ، ( مؤتمر األمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين : انظر أعمال وتوصيات )  ٧٢(

  . ٣٩ـ  ٣٠، ص )  ١٩٩٠
ت إلى ، وقد انظمت دولة اإلمارا ١٩٩٠/  ١١/  ٢٠أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ )  ٧٣(

  .اديتحاالتفاقية بموجب المرسوم اال
  . من االتفاقية  ١٩و  ١٨انظر تفصيال في المواد )  ٧٤(
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فالة لرعاية ،المساعدة الطبية والصحية ومكافحة األمراض وسوء التغذية وكاوتشمل   
تزويد جميع قطاعات المجتمع وال سيما الوالدين والطفل بالمعلومات األساسية المتعلقة بالصحة 

وعية المتصلة بتنظيم وسالمة الجسم، وتطوير هذه الرعاية الوقائية ووسائل اإلرشاد والت
  ) . ٢٤/م( األسرة 
مجانيا في وفي مجال التعليم أقرت الدول بحق الطفل في التعليم وجعله إلزاميا و  

المرحلة االبتدائية، وجعل المعلومات والمبادئ اإلرشادية والتربوية والمهنية متوفرة له  
وتشجيع سبل التعاون للقضاء على الجهل واألمية، والعمل على أن يكون هدف التعليم تنمية 
، شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية، واحترامه لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية

، ومشاركته في الحياة )٢٩ /م(وإعداده لحياة يسودها التفاهم والتسامح والصداقة واألمان 
  ). ٣١ /م(الثقافية والفنية وكافة النشاطات االجتماعية والرياضية المالئمة لحالته 

ويتعين حماية األطفال من االستغالل االقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون   
ة في تعليمهم، أو ضارا بصحتهم أو بنموهم البدني والعقلي والروحي خطرا أو يمثل إعاق

واالجتماعي، وحمايتهم من استخدامهم في أعمال غير مشروعة أو استعمالهم للمواد المخدرة 
  ). ٣٣و  ٣٢مواد (أو المؤثرة على العقل 

ندماج كما ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة اال  
االجتماعي لألطفال الذين يقعون ضحايا في أي شكل من أشكال اإلهمال، أو االستغالل  أو 
اإلساءة، أو التعذيب، أو المعاملة العقابية القاسية أو المهينة ، ويجري تأهيلهم وإعادة اندماجهم 

  ). ٣٩ /م(ع في بيئة تعزز احترامهم لذاتهم، وإعادة الثقة بأنفسهم للقيام بدور ينافي المجتم
وفي حال ارتكاب الطفل سلوك منحرف فيجب االبتعاد عن التدابير االحتجازية قدر   

اإلمكان واعتماد تدابير الرعاية واإلرشاد واإلشراف، والمشورة، واالختبار، والحضانة، 
وبرامج التعليم والتدريب المهني لضمان معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاهيتهم وتتناسب مع 

  ). ٤٠ /م(هم المنحرف سلوك
  : التدابير التشريعية 

يجب أن تحرص التشريعات الوطنية على حماية القاصرين من شتى ضروب اإلساءة    
أو االستغالل كي ال يقعوا فريسة ألعمال العنف أو التعدي عليهم، أو استغاللهم أو االتجار 

  . بهم
لة التخلي لفترة مؤقتة أو دائمة وتأثم وتجرم التشريعات الوطنية أفعال التخلي أو محاو  

عن قاصر دون الثامنة عشرة من العمر ولو بقصد تبنيه لدى الغير بمقابل مالي أو أي نفع 
آخر، أو كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي القاصر أو أحدهما، أو األب أو األم لولد غير 
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صاية للتخلي عن شرعي معترف به منهما أو من أحدهما، أو كل من له سلطة والية أو و
القاصر لقاء مبالغ مالية، أو أي منفعة أخرى، وكل فعل يقصد به بيع المولود أو الحصول 

ى الجريمة والشريك تطال المسؤولية من قام بالتحريض عليجب أن على طفل أو تبنيه، و
  .والمتدخل فيها

طة كما يجب أن تجرم أفعال خطف الطفل أو إبعاده ولو برضاه بقصد نزعه من سل  
سييب الولد دون السابعة من عمره، أو رفض تنفيذ توأفعال   ،من له عليه الوالية أو الحراسة

واجب اإلعالة بحقه والذي يقع على عاتق الوالدين، أو ارتكاب أفعال منافية للحشمة بحق 
القاصر أو حمله على ذلك، أو أفعال االغتصاب والمجامعة، واعتبار هذه األفعال األخيرة في 

  . عتداء على العرض من الجنايات المشددةاال
ويجب تجريم أفعال أبوي القاصر إذا تركوه متشردا ودون مساعدة ، أو أي فعل يقع   

  . على الحدث بقصد دفعه على ممارسة التسول
ويراعى في التشريعات الوطنية وقوع المسؤولية القانونية تجاه األشخاص الذين يسلم   

مسؤولون عن المؤسسات االجتماعية الذين يعهد إليهم هذه التدابير، إليهم الحدث لرعايته أو ال
إذا اقترف الحدث وهو في عهدتهم جرما من نوع الجناية أو الجنحة، وذلك نتيجة إلهمالهم، 
مع عدم استبعاد المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تطالهم إذا توافرت عناصرها 

  .القانونية
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من خالل استقراء التشريعات العربية المتعلقة بحماية األحداث وخصوصا المنحرفين 
منهم أو المعرضين لخطر االنحراف، يالحظ أن هذه التشريعات قد استقت معظم األحكام من 

وعية في تعيين السلوك المنحرف تشريعات مقارنة، مركزة بدرجة أساسية على األحكام الموض
وطرق مواجهته بتدابير تهذيبية أو إصالحية، أو جزاءات توقع ضد الحدث المنحرف أو 

  . المعرض لخطر االنحراف 
وعلى الرغم من وجود قبول بالمعايير والوجهات الدولية في شأن الحماية المقررة 

فقهية وما يتبعها من ممارسات إدارية لألحداث إال أن التطبيق العملي والممارسة التشريعية وال
وتنفيذية في إنجاز هذه المعايير، قد اختلفت من بلد إلى آخر حسب الموروث االقتصادي 

  . واالجتماعي والثقافي 
ومن ناحية أخرى يالحظ إجماع على ضرورة منح األولوية القصوى في حماية الحدث 

ث وإصالحه واستعادة اندماجه في من خطر االنحراف واتخاذ كل ما من شأنه تهذيب الحد
  . المجتمع بعيدا عن البيئة الفاسدة التي قد ساهمت في وضعه على طريق السلوك الغير سوي

وفي هذا اإلطار يظهر وجود قصور ومعوقات تشريعية وإدارية وتنفيذية تسد الطريق 
ألحداث بما يتوافق أمام المعايير القانونية واألخالقية واإلنسانية في معالجة مشكلة انحراف ا

ومصلحة الحدث والمجتمع المحلي الذي يعيش فيه، وهذه المعوقات قد ترتبط ببيان المفهوم 
العام لجنوح األحداث وخطورته االجتماعية، أو من حيث اختيار السياسة الجزائية المناسبة 

بتدابير  ووسائل الردع والزجر الكفيلة في الحد من هذا الجنوح، كما وترتبط هذه المعوقات
إجرائية وقانونية وإدارية مثل التحقيق والمحاكمة، واألخذ بوسائل وتدابير اجتماعية بعيدا عن 
نظام اإلجراءات الرسمية المقرر تجاه البالغين، وسائل االحتجاز وأماكن الحجز واإليواء 

اص والبيئة التي تنفذ فيها التدابير والجزاءات ضد الحدث، وأخيرا مسائل ترتبط باألشخ
  . القائمين والمكلفين برعاية شؤون األحداث المنحرفين

وعليه سنعرض إلى هذه المسائل ـ دون إسهاب ممل أو تقتير مخل ـ والتي نرى أنه 
من الضروري إيالء عناية واعتبار هامين لها في سياق الدفاع االجتماعي بشقيه القانوني 

  .والتربوي لمعالجة ظاهرة انحراف األحداث
  
   



 

 
 ٧٣ 

              

  .منظورات عامة :أوال 

من الضروري أن تفرض التشريعات العربية أحكاما وقواعد خاصة بإدارة شؤون  ) ١( 
قضاء األحداث، ويساند قضاء األحداث حقوق األحداث وسالمتهم، ويعزز خيرهم المادي 

  .واستقرارهم العقلي، وينبغي عدم اللجوء إلى السجن إال كمالذ أخير
ون من حريتهم ألي سبب يتعلق بوضعهم هذا من الحقوق ال يحرم األحداث المجرد ) ٢( 

المدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يخولهم إياها القانون الوطني أو الدولي، كحقوق 
مجال شورى األطفال، (ومنافع الضمان االجتماعي، وحرية تكـوين الجمعيات واالنتماء إليها 

الحق في الزواج لألحداث الذين بلغوا الحد األدنى ، و)جمعيات األطفال، كشافة األطفال
  . القانوني أو الشرعي لسن الزواج 

تمنح القوانين لهيئات مستقلة سلطات حماية الحقوق الفردية لألحداث مع إيالء اعتبار  ) ٣( 
خاص لقانونية تدابير االحتجاز، على أن تؤمن أهداف اإلدماج االجتماعي بعمليات تفتيش 

ئل مراقبة تضطلع بها، وفقا للمعايير الدولية والقوانين واألنظمة الوطنية، هيئة منتظمة ووسا
  . مشكلة وفقا لألصول ومأذون لها بزيارة األحداث وغير تابعة لمرفق االحتجاز

أما فيما يتعلق بسن المسؤولية الجنائية، تؤخذ في االعتبار حقائق النضوج العاطفي  ) ٤( 
هذا السن على نحو مفرط االنخفاض، وهنا تجدر اإلشارة إلى أن والعقلي والفكري، ال يحدد 

سن السابعة من العمر ال يعتبر كافيا لقيام المسؤولية الجنائية، وعليه نرى وجوب رفع هذا 
  . السن إلى عمر الخامسة عشرة، وفي الجنايات الجسيمة استثناء

العربية اعتبار خاص لتنوع  من الضروري أن تولي التشريعات: نطاق السلطة التقديرية ) ٥ (
االحتياجات الخاصة لألحداث، وكذلك لتنوع التدابير المتاحة، وعليه تمنح قدر مناسب من 
السلطات التقديرية في جميع مراحل اإلجراءات على مختلف المستويات بما فيها التحقيق 

ممارسة هذه  والمحاكمة وإصدار األحكام ومتابعة تنفيذها، ومع كل ذلك تبذل الجهود لضمان
السلطات التقديرية بقدر كاف من المسؤولية، على أن يكون األشخاص الذين يمارسون 
السلطات التقديرية مؤهلين لذلك تأهيال خاصا أو مدربين على ممارستها بحكمة وفقا لمهام 

  . واليتهم
تولي التشريعات عناية خاصة في احترام حق الحدث في حماية : حماية الخصوصيات ) ٦( 

خصوصياته في جميع المراحل تفاديا ألي ضرر قد يناله من جراء دعاية ال لزوم لها أو 
بسبب األوصاف الجنائية، وال يجوز نشر معلومات تؤدي إلى التعرف على هوية المجرم 

  .الحدث
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  .التحقيق والمقاضاة: ثانيا 

شريعات هناك مجموعة من اإلجراءات المعيارية لم يتم التطرق إليها في معظم الت  
العربية، وخصوصا في هذه المرحلة الهامة من مراحل الدفاع االجتماعي ضد جنوح األحداث، 

  : ومن األجدر النظر في االعتبارات التالية
تمنح المحاكم وهيئات التحقيق أولوية عليا للتعجيل إلى أقصى حد بالبت في القضايا ) أ 

تبقى القاعدة األساس بقاء الحدث في  لضمان أقصر فترة ممكنة لالحتجاز، وفي هذا اإلطار
حرية القبض أو االحتجاز، ما لم تكن هناك ضرورة قصوى وبغرض حماية الحدث نفسه من 

  . خطر وشيك عليه
  : التحويل إلى خارج النظام القضائي ) ب 

حيثما كان ذلك مناسبا ينظر في إمكانية معالجة قضايا األحداث المنحرفين دون اللجوء   
رسمية من قبل السلطات المختصة، وتخول الشرطة والنيابة العامة التي تعالج إلى محاكم 

قضايا األحداث سلطة الفصل في القضايا حسب تقديرها دون عقد جلسات محاكمة رسمية، 
وأي تحويل ينطوي على اإلحالة إلى هيئة مجتمعية أو مؤسسة أخرى يتطلب قبول الحدث، أو 

ضع هذا اإلجراء لتنظيم برامج مجتمعية، مثل اإلشراف قبول والديه أو الوصي عليه، ويخ
  . واإلرشاد المؤقتين ورد حقوق الضحايا وتعويضهم

  : التخصص داخل الشرطة ) ج 
إن ضباط الشرطة الذين يتعاملون كثيرا مع األحداث، أو الذين يخصصون للتعامل   

جب أن يتلقوا تعليما معهم أو الذين يتناولون بالدرجة األولى مهمة منع جرائم األحداث ي
وتدريبا خاصين لكي يتسنى لهم أداء مهمتهم على أفضل وجه، وينبغي إنشاء وحدات شرطة 

  . خاصة لذلك الغرض في المدن الكبيرة 
  : التصرف في القضايا) د 

وهذه مسألة على درجة قصوى من األهمية، وهنا تجيز القوانين للسلطات المختصة   
ابير التصرف توفر لها المرونة ما يسمح إلى أقصى قدر ممكن مجموعة متنوعة واسعة من تد

بتفادي اللجوء إلى اإلبداع في المؤسسات اإلصالحية، ومثل هذه التدابير التي يمكن الجمع بين 
الوضع تحت المراقبة، واألمر بالخدمة في المجتمع المحلي، : ا، تشمل ما يليالبعض منه

واألمر بالرعاية والتوجيه واإلشراف، وفرض العقوبات المالية والتعويض، ورد الحقوق، 
واألمر بأساليب وسيطة للمعالجة، واللجوء إلى أساليب معالجة أخرى، كاألمر باالشتراك في 

نشطة المشابهة، واألمر بالرعاية لدى إحدى األسر الحاضنة أو في أنشطة النصح الجماعي واأل
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كل ذلك مع مراعاة عدم عزل . مراكز للعيش الجماعي أو غير ذلك من المؤسسات التربوية
  . أي حدث عن اإلشراف األبوي، سواء جزئيا أو كليا، ما لم تكن ظروفه الخاصة تتطلب ذلك

  : يةالتدابير خارج المؤسسات اإلصالح: ثالثا

من لضروري أن تسمح القوانين بدعوة المتطوعين والمنظمات الطوعية والمؤسسات   
المحلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المحلي إلى المساهمة الفعالة في إعادة تأهيل الحدث في 
إطار مجتمعي يكون إلى أبعد مستطاع في إطار الوحدة األسرية كما وتتاح لهذه المنظمات 

  . ت حسب ما تراه مناسبا من وقت إلى آخرتعديل اإلجراءا
  :العالج في المؤسسات اإلصالحية: رابعا 

لم تتطرق التشريعات العربية إلى مسائل ذات أهمية قصوى من حيث محاصرة   
  : انحراف الحدث في بيئة نافعة له، ومن بين هذه اإلجراءات

قوم سلطة مناسبة بمساعدة أ ـ اإلكثار من اللجوء إلى اإلفراج المشروط والتبكير فيه، وت
  .األحداث الذين أفرج عنهم باإلشراف عليهم ويوفر لهم المجتمع المحلي الدعم الكامل

ب ـ بذل الجهود لتوفير ترتيبات شبه مؤسسية مثل الدور ذات الحرية الجزئية والدور 
اعد على التعليمية ومراكز التدريب النهاري وغيرها من الترتيبات المناسبة التي يمكن أن تس

  . العودة إلى االندماج بشكل سليم في المجتمع
ج ـ تضمن القوانين توفير كل السبل التي تكفل لألحداث أن يكونوا على اتصال كاف بالعالم 
الخارجي، ألن ذلك االتصال يشكل جزءا ال يتجزأ من حق األحداث في أن يلقوا معاملة عادلة 

  . وإنسانية
نين بإنشاء مكاتب مستقلة لتلقي وبحث الشكاوى التي يقدمها د ـ من الضروري أن تسمح القوا

  . المجردون من حريتهم والمعاونة في التوصل إلى تسويات عادلة
هـ ـ تضمن القوانين بيئة مادية إليواء المجردين من الحرية، ولهم الحق في مرافق وخدمات 

  . تستوفي كافة متطلبات الصحة والكرامة اإلنسانية
داث، كلما كان ذلك ممكنا فرصة مزاولة عمل مشروع ما في المجتمع المحلي و ـ تتاح لألح

إن أمكن، مكمل للتدريب المهني الذي يتلقونه، لتعزيز فرص عثورهم على وظائف مالئمة 
عند عودتهم إلى مجتمعاتهم، وينبغي أن يكون هذا العمل من نوع يشكل تدريبا مناسبا يعود 

  . ج عنهبالفائدة على الحدث بعد اإلفرا
ز ـ يتاح لكل حدث في سن التعليم اإللزامي الحق في تلقي التعليم المالئم الحتياجاته وقدراته 
لتهيئته للعودة إلى المجتمع ، ويقدم هذا التعليم خارج المؤسسة االحتجازية في مدارس المجتمع 
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من منشأ  وينبغي أن تولي المؤسسات اهتماما خاصا لتعليم األحداث الذين يكونون. المحلي
  . أجنبي أو تكون لديه احتياجات ثقافية أو عرقية خاصة

  .الموظفون: خامسا 

من األجدر استخدام موظفين مؤهلين، وان يكون بينهم عدد كاف من المختصين مثل 
المربين والمدربين المهنيين، والمستشارين واألخصائيين االجتماعيين، وأطباء وأخصائيي 

وظفون من التدريب ما يمكنهم من االضطالع على نمو فعال العالج النفسي، ويتلقى الم
بمسؤولياتهم، بما في ذلك بوجه خاص التدريب في علم نفس األطفال والرعاية االجتماعية 

  . لألطفال، والمعايير والقواعد الدولية لحقوق اإلنسان الطفل
اد الذمة ويجب على جميع الموظفين التشدد في مقاومة ومكافحة أي فعل من أفعال فس

وتبليغه دون إبطاء إلى السلطات المختصة، وعندما يتوافر اعتقاد بأن انتهاكا خطيرا لحقوق 
الحدث قد وقع أو بسبيله إلى الوقوع أن يبلغوا األمر إلى سلطاتهم العليا أو لألجهزة المخولة 

  .صالحية إعادة النظر والتصحيح
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אא 
אאאאאא 

  :تمهيد
وعلى الرغم مـن أن   .مجال إقامة العدلفي يتناول هذا الفصل  موضوع حقوق الطفل 

معاهدات حقوق اإلنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية واالتفاقيـات    
في هذا الفصل سيكون اتفاقيـة  الدولية تنطبق هي األخرى على األطفال إال أن منطلق التحليل 

الدول التي صـدقت  والتي بلغ عدد  ١٩٩٠سبتمبر / ايلول  ٢حقوق الطفل التي بدأ نفاذها في 
  .دولة ١٩١عليها  

أساسية لتعزيز حقـوق الطفـل    هذه االتفاقية تطورت لتصبح أداة قانونية عالمية النطاق
م العدل عـن طريـق اإلجـراءات    ، وفي جملة أمور ، حقوق األطفال الذين يقام بشأنهعموما

وجاءت هذه االتفاقية كرد متأخر للوفاء بالحاجة الملحة  ،ل أو التبنيالجنائية والمتعلقة باالنفصا
وقبل اعتماد هـذه   ،تركز حصراً على احتياجات الكبار لوضع وثيقة ملزمة قانونا من أنها أن

الذي ال يغطى من ناحية  ١٩٥٩م االتفاقية كان الطفل بالفعل هو محور إعالن حقوق الطفل لعا
  . )٧٥(لعدل بما في هذه العبارة من معنى، مختلف القضايا المتصلة بإقامة اأخرى

في قواعد األمم المتحـدة   ، بوجه خاص، وسوف يبحث هذا الفصل القواعد المتضمنة 
يـة  المتحـدة لحما  األمموقواعد ) قواعد بكين ( األحداثالنموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء 

مبـادئ  (األحداث المجردين من حريتهم ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح األحداث 
تخلق التزامـات ملزمـة قانونـا إال أن     بالرغم من أن هذه الصكوك ال ،)الرياض التوجيهية

ا متضمنة في اتفاقيات حقوق نظرا ألنه ،البعض من القواعد الواردة فيها ملزمة بالنسبة للدول
صيل بشأن ، على حين أن بعض الصكوك األخرى يمكن اعتبار أنها توفر مزيدا من التفالالطف

  .)٧٦(ةمحتويات الحقوق القائم

                                                 
لالطالع على مصدر كامل ومهم يتعلق بحقوق الطفل ، انظر كتيب التنفيذ الخاص باتفاقية حقوق )  ٧٥(

 ).يشير إليه فيما بعد بكتيب التنفيذ (،  ٦٨١الصفحة )  ١٩٩٨نيويورك ، اليونسيف ، (الطفل 

 statement to the beijjing rules . the united nation and juvenile justice : Aانظر )  ٧٦(
guide to international standard and best practice . in international review of 
criminal police Nos 49 and 50, 1998-1999 ( New York  , united nation . 
1990.p.5.para .38(therinafter referred to as the. the united nation and juvenile 

justice )  
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ولجنة حقوق الطفل تتذرع بها بشكل منسق حين ترى أن تقـارير الـدول األطـراف    
ونية إلى القواعد القان اإلشارةوأخيرا ستتم  االتفاقيةمن  ٤٠و ٣٩و ٣٧المقدمة بموجب المواد 

  . فضال عن السوابق القضائية العالمية واإلقليمية كلما كانت لها عالقة بالموضوع 
وعلى أثر وصف للهموم الراهنة المتصلة بإدارة شؤون األحداث سيتناول هذا الفصـل  
معنى عبارة الطفل وبعض المبادئ األساسية الناظمة إلقامة العدل ، وغايات قضاء األحـداث  

وف يبين هذا الفصل ببعض من التفصـيل القواعـد   سو. قضاء األحداث وواجب إنشاء نظام ل
وأخيرا سينتقل الفصل إلى النظر في حقـوق   حريةالمتصلة بالطفل المتهم والطفل المجرد من 

لطفل فيما يتصل بإجراءات فصل الطفل عـن والديـه أو   الطفل والعقوبات الجنائية وحقوق ا
  .قانونية في ضمان حقوق الطفل أثناء إقامة العدلوالتبني ودور أصحاب المهن ال أحداهما 

  المصطلحات  ١-١

تفاديا للخلط يلزم اإلشارة إلى أن عبارة قضاء األحداث تشير إلى اإلجراءات الجنائية 
منها والمتعلقة باالنفصال على حين أن عبارة إقامة العدل تشمل كافة اإلجراءات الجنائية 

  والتبني 
  دائمة  مهمو :واألطفال العدل إقامة   .٢

اتفاقية حقوق الطفل برهنت على أنها معلم رئيسي على طريـق تعزيـز    نبالرغم من أ
وحماية حقوق  الطفل على الصعيد العالمي ، هناك العديد من التحديات الواجب التغلب عليهـا  
في العديد من البلدان قبل أن يمكن القول بأن هذه الحقوق أصبحت حقيقة واقعية بما في ذلـك  

وعنـف الشـرطة ضـد    . انون الساند اص في الحاالت التي يخالف فيها األطفال القبوجه خ
طفال أمر شائع وكذلك حاالت اختفائهم غير الطوعي واعتقالهم التعسفي واستخدام السـجن  األ

ن المفروض أال يستخدم السـجن  إطرف صغر السن للقانون بالرغم من لمخالفات بسيطة من 
تعرض األطفال لالحتجاز في ظروف غير مقبولـة ويتعرضـون   وغالبا ما ي. إال كملجأ أخير

في مخالفة للقانون الدولي ، بما يشمل العقوبة البدنيـة كإجراء تأديبي . للعنف أثناء االحتجاز 
. وفي بعض البلدان يعدم األطفال لجرائم ارتكبت عندما كان سنهم يقل عن الثمانيـة عشـرة   

ـ والجنايات صغيرات السن ضعيفات بشكل  و خاص واحتياجاتهم يجب التصدي لها على النح
، فالتحديات المطروحة مستقبال ضخمة على هذا النحو ولتحقيق التقدم في هذا الميـدان  الفعال

الـة علـى المسـتويين    القانونية يلزم أن تبذل جهود حازمة ومتضافرة وفع المهم من الحماية
و على هـذا النحـو مسـؤولية كافـة     لحقوق الطفل تغدوالتنفيذ الفعال  ،)٧٧(يالدولي والوطن

                                                 
 Eric sottas ans Esther Bronلإلطالع على مسح النتهاكات حقوق الطفل انظر على سبيل المثال )  ٧٧(

. exactions et exactions . Geneva . OMTC/SOS  torure 1993.84pp  
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الذين يتعاملون مع األطفال مثل الحكومات وأصحاب المهن القانونية فضال عن جميع البالغين  
  . واألقارب واألصدقاء والمدرسيين  اآلباء
 :" الطفل "  تعريف . ٣    

  سن البلوغ عموما  ١-٣

يعنـى  . االتفاقيـة   ألغراض هـذه " من اتفاقية حقوق الطفل على أنه  ١تنص المادة 
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ، مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلـك بموجـب القـانون     "الطفل

هل  ؟  متى تبدأ هذه الطفولة  لم تحدد االتفاقية فأنبداية الطفولة وفيما يخص  ،"المنطبق عليه
  .خلق في مرحلة أخرى معينه مثل اللحظة التي يتم فيها ال مهي تبدأ مع المولد أ

فأن االتفاقية تتضمن بعض المرونـة ، التـي   نهاية مرحلة الطفولة ، أما فيما يخص 
 تقضي افتراض أن الدول األطراف ال يسمح لها بأن تحدد سنا للرشد متدنية علىالنحو الذي ال 

نجزته لجنـة  وواضح من العمل الذي أ. مبرر له لتتجنب التزاماتها القانونية بموجب المعاهدة 
، ت بموجب االتفاقية لرصد تنفيذها، أن تحديد سـن أدنـى  ئة التي أنشئ، وهي الهيلطفلحقوق ا

ألغراض منها الزواج والعمالة يجب أن يحترم االتفاقية ككل وخاصة المبدأ األساسي المتمثـل  
    .)٧٨(في المصالح الفضلى للطفل ومبدأ عدم التمييز

  الجنائية المسؤولية سن ٢-٣

 تنص هي بل محددة سنا االتفاقية تقرر ال ، الجنائية ليةالمسؤو سن يخص فيما أما
 يفترض دنيا سن تحديد" إلى خاص بوجه األطراف الدول تسعى أن على )أ)(٣( ٤٠المادة  في

 حقوق لجنةولقد استقر رأي   " العقوبات قانون النتهاك األهلية لديهم ليس األطفال  أن دونها
 النتهـاك  األهليـة  يملك ال الطفل أن دونها يفترض يادن سن إلى االفتقار " أن على  اإلنسان
 فيما قلقها عن أيضا وأعربت )٧٩(قانون بواسطة السن تلك تحدد بأن وأوصت " اتبالعقو قانون
 سبيل على العاشرة أو السابعة عند الجنائية المسؤولية سن تحدد التي الجنائية القوانين يخص

                                                 
السلفادور : مالحظات ختامية أبدتها لجنة حقوق الطفل .  CRC/C/15/ADD.9وثيقة األم المتحدة )  ٧٨(

 ١١مالحظات ختامية السنغال الفقرتين     . CRC/C/15/Add .44ك وثيقة األمم المتحدة ،  ١٠الفقرة 
   ٢٥و

 ، ٢٥ و ١١ الفقرتان السنغال، :يةالختام المالحظات   CRC/C/15/Add. 44، المتحدة األمم وثيقة)  ٧٩(
  .مضاف وهو للتأكيد الغليظ والخط
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 لمسـودة  بحثها عند اللجنة، والحظت )٨٠( "جدا نيةمتد" اللجنة نظر في تعتبر سن وهي المثال
 إلى سبع من الجنائية للمسؤولية القانونية الدنيا السن زيادة إلى يرمي يقيا أفر جنوب في تشريع
 كسـن  نسـبيا  متدنيـة  تظل" السن هذه أن بسبب قلقة تبقى أنها اللجنة الحظت سنوات عشر

 سن في الكبير االنخفاض إزاء عدة مرات أبدته الذي القلق من وبالرغم )٨١(.الجنائية للمسؤولية
   .مالئمة سنًا تكون أن عسى ما اللجنة تقترح لم المحلي المستوى على الجنائية المسؤولية

 بين ما أعمارهم تتراوح الذين األطفال عومل حين الخاص قلقها عن اللجنة وأعربت
   . الجنائي نالقانو تطبيق في الكبار معاملة عشرة والثامنة السادسة عشرة
 القاصـرين  لكافـة  فر تو أن ينبغي االتفاقية في األطراف الدول أن اللجنة نظر وفي

  )٨٢( .جنائي قانون عليها ينص لألطفال خاصة حماية عشرة الثامنة دون هم الذين
 رقم العام تعليقها في اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة أن الصدد هذا في بالمالحظة وجدير

 السن أن على شددت والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من ٢٤ ةالماد بشأن ١٧
 تكون أن ينبغي ال" العمل قانون أو الجناية المسؤولية أو المدنية المسائل مثل ألغراض المحددة
 حل في نفسها تعتبر أن طرف لدولة حال أية على يمكن ال وأنه معقول غير بشكل منخفضة

 بالرغم .ة عشر الثامنة سن دون هم الذين األشخاص يخص فيما العهد بموجب التزاماتها من
  )٨٣( ."السائد المحلي القانون بموجب الرشد سن بلغوا أنهم من

 ال" المـادة  هذه أن العهد، من ١٠ المادة على ٢١ رقم العام التعليق في اللجنة الحظت
 دولـة  كل قبل من يحدد أن يلزم هذا أن" حين على أنه وأضافت " الحدث لسن حد أي تقرر
 أن اللجنة ترى السائدة، وفرالظ من وغيرها والثقافية االجتماعية الظروف ضوء في طرف

                                                 
 بشأن تقرير :الطفل حقوق لجنة /٩٤CRC/C المتحدة األمم وثيقة انظر ،) سنوات ٧ ( الهند يخص فيما)  ٨٠(

 نفسه، المرجع انظر ،)سنوات ١٠ ( سيراليون يخص وفيما ٥٨  الفقرة ،) ٢٠٠٠ (والثالثين الثالثة الدورة

  .١٤٣ قرةالف
  ٤٣٠ الفقرة نفسه، المرجع)  ٨١(

 .٢٦٣ الفقرة نفسه، المرجع لكسمبرغ، يخص وفيما

 الثامنة الدورة عن تقرير /CRC/C ٧٩ المتحدة األمم وثيقة مالديف، يخص فيما المثال سبيل على انظر)  ٨٢(

  ٢٤٠و  ٢١٩٠الفقراتان ) ١٩٩٨(عشرة
 فيجي، يخص وفيما ؛ ٩٨ و ٨٣ الفقرتان نفسه، المرجع الديمقراطية، الشعبية كوريا جمهورية يخص وفيما

 ١٤٥و  ١٢٥ الفقرتان نفسه، المرجع

 كتيب أيضا وانظر٤ الفقرة ١٣٣ الصفحة المتحدة، األمم عن الصادرة العامة التعليقات مجموعة انظر)  ٨٣(

 في طفل كل حق وتعلن الطفل ضد التمييز منها أمورا العهد من ٢٤تحضر المادة  ٤-١٤ الصفحتان التنفيذ

  .جنسية اكتساب في وحقه. به يعرف اسما وإعطائه والدته فور تسجيله وجوب وفي لحمايته تدابير تتخذ أن
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 الثامنـة  عـن  سنهم تقل الذين األشخاص كافة معاملة وجوب إلى تشير ٦ المادة من ٥ الفقرة
 علـى  ئيـة الجنا بالعدالة المتصلة المسائل في وذلك أحداثًا، بوصفهم يعاملوا أن ينبغي عشرة
 يجوز ال" الدولي العهد من ) ٥(٦ للمادة  وفقا أنه إلى الصدد هذا في اإلشارة وتجدر )٨٤(األقل
  ".العمر من عشرة الثامنة دون أشخاص ارتكبها جرائم على اإلعدام بعقوبة الحكم

األحداث  شؤون إلدارة الدنيا النموذجية المتحدة األمم قواعد من)  ١( ٤القاعدة  وتنص
  بمفهوم تسلم التي القانونية الُنظم في": أن على) بيكين بقواعد بعد فيما ليهاإيشار (

  .االنخفاض مفرط نحو على السن هذا يحدد ال الجنائية لألحداث، للمسؤولية سن تحديد
 هذا على التعليق وينص ."والفكري العاطفي والعقلي النضوج حقائق االعتبار في وتؤخذ

 التاريخ لعوامل نظرا كبيرا تفاوتا الجنائية للمسؤولية الدنيا السن تتفاوت"  :يلي ما على الحكم
 التبعات يتحمل أن يستطيع الطفل كان إذا فيما النظر في الحديث ويتمثل النهج .والثقافة
 الفردية قدرته مراعاة مع الطفل، مساءلة يمكن هل :أي الجنائية، والنفسية للمسؤولية المعنوية

 المسؤولية سن حددت فإذا .للمجتمع مناوًئا بالضرورة يعتبر سلوك نع التمييز والفهم، على
 فكرة فإن اإلطالق، على أدنى حد لها يوضع لم إذا أو جدا منخفض مستوى الجنائية عند

 السلوك عن المسؤولية فكرة بين وثيقة عالقة عام بوجه وهناك لها معنى ال المسؤولية تصبح
 الحالة مثل(األخرى االجتماعية والمسؤوليات قوقالح من ذلك وغير اإلجرام الجانح أو

 حد على لالتفاق جهود بذل ينبغي ولذلك، )ذلك إلى وما المدني، الرشد سن الزوجية وبلوغ
  ."دوليا تطبيقه يمكن للسن معقول أدنى

 على فأوروبا اإلقليمي؛ المستوى على حتى البلدان بين كبيرة تفاوتات هناك تبقى أنه بيد
 من سنة عشرة ثماني إلى سنوات سبع بين ما الجنائية المسؤولية سن فيها تختلف سبيل المثال

 الـدول  بـين  فيمـا  مشـترك  واضح معيار أي المرحلة هذه في" هناك أنه ليس وبما .العمر
 مـن " بالرغم أنه إلى اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة خلصت "أوروبا مجلس في األعضاء

 سـن  علـى  أبقـت  التـي  القليلة األوروبية الواليات القضائية بين من هما وويلز إنكلترا أن
العاشرة صغيره إلى الحد الذي تتباين فيـه   سن يقال أن يمكن ال ،منخفضة الجنائية للمسؤولية

 بسـن  واألخـذ  )٨٥( .بشكل ال مناسب مع الحد العمري المتوخى في الدول األوربية األخرى
 اإلنسان األوروبية لحقوق االتفاقية من ٣ للمادة قاخر يشكل ال صغير لطفل الجنائية المسؤولية

                                                 
 . ١٥ الفقرة ، ١٤٣ الصفحة المتحدة، األمم عن الصادرة العامة التعليقات مجموعة)  ٨٤(

)٨٥  (Eur. Court HR, Case of T. v. the United Kingdom, judgment of 16 December 
1999, para. 72; the text of this judgment can be 1 found at www.echr.coe.int  
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 غير )٨٦(.المهينة أو إنسانية الال والعقوبة المعاملة من الحماية توفير منها أمور على تنص التي
كحد  العاشرة سن يبدو أعاله موصوف هو كما الطفل حقوق لجنة عمل إلى باالستناد للحكم أنه

  .الطفل حقوق اتفاقية يخرق
  والدول .ذلك خالفيتقرر لم ما العمرمنعشرةالثامنةهوالمدنيرشدال سن إن 

  باحترام العسكرية، والخدمة والعمل للزواج األدنى العمر بتحديد قانونا، ملتزمة

 .التمييز عدم ومبدأ للطفل الفضلى المصالح

  تلك تكون أال ويجب .الجنائية للمسؤولية الدنيا السن تقرر أن الدول على يجب

  الفضلى المصالح تراعي أن ينبغي كما له مبرر ال بشكل منخفضة الدنيا السن

 عامـا  عشر الثمانية عن أعمارهم تقل الذين واألحداث .التمييز عدم ومبدأ للطفل

 الجنـائي  القانون يوفرها التي الخاصة الحماية من االستفادة من يمكنوا أن يجب

 .للطفل

  
 :المبادئ األساسية عضب :العدل إقامة مجال في الطفل حقوق -٤

 كافـة  في النظر تحكم التي العامة المبادئ من عددا الدولي اإلنسان حقوق قانون يوفر
 هـذا  يعنى وسوف .األحداث قضاء شؤون إدارة ذلك في بما الطفل بحقوق المسائل المتصلة

 طفـل، لل الفضلى المصالح )٢( التمييز، عدم مبدأ )١ (وهي المبادئ أهم هذه من بأربعة القسم
 العامة المبادئ وهذه، الطفل آراء احترام واجب )٤( والبقاء والنماء، الحياة في الطفل حق )٣(

 على يجب حيث :الدولية للتقارير ببحثها يتصل الطفل فيما حقوق لجنة متسق بشكل فيها تنظر
 تخـاذ وا العامة بالسياسة المتعلقة توجه المناقشة" المبادئ هذه كون تؤمن أن األطراف الدول

 فـي  وكذلك القانونية كافة التنقيحات في المالئم النحو على مدمجة كونها جانب إلى القرارات
 علـى  لهـا تـأثير   التـي  والخـدمات  والبرامج المشاريع وفي واإلدارية القضائية القرارات
  )٨٧(."الطفل

  :التمييز عدم مبدأ ١ -٤
  :يلي ما على الطفل حقوق اتفاقية من ٢ المادة تنص

                                                 
 ,Eur. Court HR, V. v. the United Kingdom أيضا انظر نفسها، الصفحة نفسه، المرجع)  ٨٦(

judgment of 16 December 1999, Reports 1999 .IX, p. 144, para. 74    
 الدورة عن التقرير /CRC/C ٩٠  المتحدة األمم وثيقة في بفانواتو، يتعلق ما المثال سبيل على انظر)  ٨٧(

  ١٤٩ الفقرة، ) ١٩٩٩(والعشرين الثانية



 

 
 ٨٣ 

              

 طفـل  لكـل  وتضمنها االتفاقية هذه في الموضحة الحقوق األطراف الدول رمتحت  -١
 الطفل عنصر عن النظر بغض التمييز، أنواع من نوع أي دون لواليتها يخضع

 أو ديـنهم  أو لغـتهم  أو جنسهم أو لونهم أو عليه القانوني الوصي أو  والديه أو
 أو ثروتهم أو االجتماعي، أو اإلثني أو القومي أصلهم أو غيره أو السياسي رأيهم
  .آخر وضع أي أو مولدهم أو إعاقتهم

أشـكال   جميع من الحماية للطفل لتكفل المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ -٢
 القانونيين األوصياء أو الطفل والدي مركز أساس على القائمة العقاب أو التمييز
   ."معتقداتهم أو عنها معبرال آرائهم أو أنشطتهم أو األسرة، أو أعضاء عليه

المجموعات  بعض يخص فيما عموما قلقها عن الطفل بحقوق المعنية اللجنةعربت أفقد 
 فيها استخدمت أمثلة وهناك" .)٨٨( الجنائية العدالة نظام في األطفال مثل األطفال من الضعيفة
 شخصية تمييز أوال وسن البلوغ لسن بالنسبة الشأن هو كما واعتباطي ذاتي طابع ذات معايير
تنطبـق   التي التدابير في البت وفي لألطفال الجنائية المسؤولية تقييم في سائدة تزل لم "الطفل
 ومكافحة منع إلى الرامية التدابير كفاية عدم إزاء" القلق عن اللجنة أعربت وأخيرا)٨٩( .عليهم

 عـش  خـارج  يولدون الذين واألطفال المعوقين واألطفال الغجر أطفال ضد التمييز الممارس
  .)٩٠(بلغاريا في "الزوجية

 لحقوق األفريقي الميثاق من ٣ المادة في أمور جملة في أيضا، التمييز عدم مبدأ ويرد
 التمييـز  بعـدم  المتعلقـة  األحكـام  تبقى كما .بيكين قواعد من )١( ٢والمادة  ورفاه األطفال

 علـى  تطبيقهـا  عنـد  لحةصـا  العام الطابع ذات اإلنسان حقوق سائر صكوك في والمساواة
 المدنيـة  بالحقوق الخاص الدولي العهد من ٢٦ و) ١( ٢ المادتان المثال سبيل على (األطفال

 ٢٤ و ١ والمادتان والشعوب، اإلنسان بِشأن حقوق األفريقي الميثاق من٢ والمادة والسياسية،
  ). اإلنسان لحقوق بيةاألورو من االتفاقية ١٤ والمادة اإلنسان، لحقوق األمريكية االتفاقية من
  :للطفل الفضلى المصالح ٤- ٢

 المصالح مبدأ بشأن الرئيسي الحكم الطفل حقوق اتفاقية من )١( ٣ المادة تعتبر
   :كاآلتيونصها   الفضلى

                                                 
 يةالثان الدورة عن التقرير /CRC/C  ٨٤ المتحدة األمم وثيقة في ببليز، يتعلق ما المثال سبيل على انظر)  ٨٨(

  .٧٥ الفقرة، ) ١٩٩٩(والعشرين
 ٢١٨ الفقرة، ) ١٩٩٥(والعشرين الثانية الدورة عن التقرير /CRC/C  ٨٤ المتحدة األمم وثيقة)  ٨٩(

 .١٢بلغاريا ، الفقرة : ، المالحظات الختامية  .CRC/C/15/Add .٦٦وثيقة األمم المتحدة )  ٩٠(



 

 
 ٨٤ 

              

 الرعاية مؤسسات بها قامت سواء باألطفال، تتعلق التي اإلجراءات جميع في -١
 الهيئات أو اإلدارية السلطات أو المحاكم أو الخاصة، أو العامة االجتماعية "

  ."الفضلى الطفل لمصالح األول االعتبار يولى التشريعية،
 المراعاة تنهض بواجب  األطراف الدول كانت إذا ما بفحص الطفل حقوق لجنة تقوم
 مثـل  مجـاالت  فـي  وتطبيقها المحلية تشريعاتها في للطفل الفضلى مبدأ المصالح المعتبرة
 والخدمـة  والعمـل  للـزواج  الدنيا بالسن يتعلق فيما الطفل خاصة هوملمف القانوني التعريف
 كفايـة  عدم" بسبب بلغاريا يخص فيما عن قلقها المثال سبيل على عبرت وقد .)٩١(العسكرية
 اعتقـال  لحـاالت  في تصـديها  للطفل الفضلى المصالح لمبدأ السلطات أولته الذي االعتبار
  ". )٩٢(أمام المحاكم بشهادته اإلدالء في الطفل بحق يتصل فيما وكذلك عنهم والتخلي األطفال

 تمس قرارات من يتخذ فيما "األولي االعتبار تكون أن يلزم" الطفل مصالح كون وحقيقة
 الواجـب  والمسيطر الوحيد العامل أوال تكون لن للطفل الفضلى المصالح أن على الطفل دليل

 بـين  فيما مثال متضاربة أو االهتمامو ثارباالستئ جديرة مصالح هناك قد تكون" بل "فيه النظر
 )٩٣( ."والبـالغين  األطفال بين وفيما األطفال من متباينة بين مجموعات وفيما أنفسهم األطفال

 البرهنـة  يلزم"و "النشط للنظر موضوعا تكون يجب أن" أخرى، ناحية من الطفل، ومصلحة
   .)٩٤("أوليا اعتبارا ابوصفه في الحسبان وأخذت تقصيها تم قد الطفل مصالح أن على

 تكـون  أن" علـى  تنص الطفل ورفاه حقوق بشأن األفريقي الميثاق من)١( ٤والمادة 
 أي يتخذها التي بالطفل المتعلقة اإلجراءات كافة في أولي اعتبار ذات للطفل المصالح الفضلى

 يف صراحة مدرجا ليس للطفل الفضلى المصالح مبدأ أن من وبالرغم " . أي سلطة أو شخص
 شددت قد بحقوق اإلنسان المعنية اللجنة أن إال والسياسية المدنية الخاص بالحقوق الدولي العهد
 عقـدة  بـانحالل  يتصل فيما الحسبان في توضع أن يجب "الغالبة لألطفال المصلحة" أن على

  .)٩٥(األبوين بين الزواج
  

                                                 
 السلفادور، :الختامية المالحظات  .CRC/C/15/Add  ٩ المتحدة األمم وثيقة المثال، سبيل على انظر)  ٩١(

 ١٠ الفقرة

 ١٢ الفقرة بلغاريا، :الختامية المالحظات،  .٦٦CRC/C/15/Add المتحدة األمم وثيقة)  ٩٢(

  ٤٠ الفقرة التنفيذ، كتيب)  ٩٣(
 .الصفحة ونفس نفسه، المرجع)  ٩٤(

 الوارد والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من ٢٤ المادة بشأن ، ١٧ رقم العام التعليق انظر)  ٩٥(

 التعليق كذلك انظر ؛٦ الفقرة ، ١٣٣ الصفحة المتحدة، األمم عن الصادرة العامة التعليقات مجموعة في

 ٩ الفقرة ، ١٣٨ الصفحة ، ٢٣ المادة بشأن ١٩ رقم العام



 

 
 ٨٥ 

              

  :والنماء والبقاء الحياة في الطفل حق     ٣- ٤
 طفل لكل بأن األطراف الدول تعترف أن" على الطفل حقوق فاقيةات من ٦ المادة تنص

 ) الفقرة("ونموه  الطفل بقاء ممكن حد أقصى إلى تكفل" وأنها) ١ الفقرة( "الحياة فيحقا أصيالً 
 الحيـاة،  في أصيال حقًا" طفل لكل الطفل ورفاه لحقوق األفريقي الميثاق من ٥ وتضمن المادة

 حد أقصى بكفالة" ذلك إلى باإلضافة األطراف الدول وتتعهد )١ فقرةال ( "قانونا حمايته يتوجب
  .) ٢( الفقرة" والنمو للطفل والحماية البقاء من ممكن

 الخـاص  الـدولي  العهـد  من ٦ المادة بموجب أيضا محمي الحياة في الطفل وحق
 والمادة ،شعوبوال اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق من ٤ والمادة، والسياسية المدنية  بالحقوق

  .اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية من ٢ والمادة، اإلنسان األمريكية لحقوق االتفاقية من ٤
 يتعين قد أنه أيضا توضح الطفل حقوق اتفاقية من) ٢(٦الفقرة  في الواردة والصيغة

 طفـال األ "ونمو بقاء" مستوى أقصى توفير بغية إيجابية تدابير تتخذ أن األطراف على الدول
 "المالئمة التدابير تتخذ أن" الدول على يتعين قد النحو هذا وعلى ،القضائية الخاضعين لواليتهم

 مـن  يلـزم  مـا " تقديم أو "واألطفال الرضع وفيات معدل من التقليل" األمور منها من لجملة
  ).الطفل حقوق اتفاقية من ٢٤ المادة راجع(  لألطفال "الصحية والرعاية الطبية المساعدة

 فـي  لألطفال األصيل الحق بغية حماية تتخذها أن للدول يمكن أخرى تدابير وهناك
 ومنع للشرب والماء الصالح المالئم الغذاء توفير :يلي ما العديدة التدابير هذه بين ومن الحياة
 التعسـفي أو  اإلعـدام  وحـاالت  القـانون  نطاق خارج اإلعدام وحظر ومنع اإلعدام عقوبة

 الـدول  علـى  ذلـك  إلى باإلضافة يلزم وقد )٩٦(القسري االختفاء وحاالت موجزة بإجراءات
 تتخذ وأن المسلحة للنزاعات السلبية اآلثار من األطفال لحماية فعالة تدابير أن تتخذ األطراف
  .)٩٧(النزاعات تلك مثل ضحايا تأهيل األطفال إلعادة تدابير

 بشأن ٦ رقم العام التعليق في اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة ذلك إلى أشارت ومثلما
 رأيها وفي "جدا ضيق بشكل تفسيره الدوام على تم الطفل حق إن" الدولي العهد من ٦ المادة

 هذا وحماية تقييدي بشكل الصحيح الفهم فهمه يمكن ال "الحياة في الحق المتأصل" عبارة أن"
 األطراف الدول قيام ستصوبي"  ولذلك . ")٩٨(إيجابية تدابير الدول باعتماد قيام تستدعي الحق

                                                 
 التنفيذ، كتيب أيضا انظر( ٤٢٤ الصفحة ، ١٩٩٧ اإلنسان حقوق عن تقارير بتقديم المتعلق الدليل)  ٩٦(

 ) ٨٧ الصفحة

 ( والعشرين الثانية الدورة بشأن التقرير  /CRC/C/٩٠ المتحدة األمم وثيقة انظر المكسيك، يخص فيما)  ٩٧(

  ١٧٩ الفقرة ،) ١٩٩٩
 .٥ الفقرة ، ١١٥ الصفحة المتحدة، األمم عن الصادرة العامة التعليقات مجموعة)  ٩٨(



 

 
 ٨٦ 

              

 خاصة المتوقع العمر رفع على والعمل األطفال من وفيات للتقليل الممكنة التدابير كافة باتخاذ
  . ")٩٩(واألوبئة سوء التغذية على القضاء إلى الرامية التدابير اعتماد في
  :أقواله تسمع أن في الطفل حق ٤- ٤

   لهذا الطفل،ووفقا حقوق اتفاقية من ١٢ المادة في يرد آخر مهم عام مبدأ هناك
  :المبدأ

حق  الخاصة آرائه تكوين على القادر للطفل االتفاقية هذه في األطراف الدول تكفل - ١"
 آراء وتولي الطفل، تمس التي المسائل جميع في بحرية اآلراء تلك عن التعبير

  .ونضجه  الطفل لسن وفقا الواجب الطفل االعتبار
إجراءات  أي في إليه االستماع فرصة خاص، بوجه لطفل،ل تتاح الغرض، ولهذا - ٢

 مالئمة، هيئة أو ممثل خالل من أو مباشرة إما الطفل تمس وإدارية قضائية
  ".الوطني للقانون اإلجرائية القواعد تتفق مع بطريقة

على  وشددت المشاركة في الطفل حقوق على متسق بشكل شجعت الطفل حقوق لجنة إن
 إبداء في الحقوق فيها بما األساسية بالحقوق الفعال تمتعهم تضمن أن" األطراف الدول واجب

 )١٠٠(االتفاقية من ١٥ و ١٤ و ١٣ المواد في وارد هو كما "الجمعيات وتكوين الرأي والتعبير

 ذا فـاعال  عنصـرا " أو بذاتـه  قائما شخصا يعتبر أن يجب الطفل حقيقة أن عن تعبير وهذا
   .")١٠١(حقوق

 المحاكم جلسات من جدا واسعة طائفة" الحقيقة في تغطي االتفاقية من)  ٢(١٢ والمادة
 المثال سبيل على تشمل مجاالت في الطفل تمس التي الرسمية القرارات من وكذلك مجموعة

   .")١٠٢(ذلك إلى وما والبيئة والصحة والتخطيط التعليم
 ناحية من ،يعني ال االتفاقية من ١٢ المادة بمقتضى أقواله تستمع أن في الطفل وحق
 اتخـاذ  فـي  االشتراك في" حقا له أن مجرد بل "المصير تقرير في حق" له الطفل أخرى، أن
 إجـراء  مجرد إلى خفضها يمكن وال حقيقية تكون أن يجب وهذه المشاركة )١٠٣( ."القرارات
 .الالزم باالعتبار آراؤه تحظى ما بقدر الطفل وينضج ما يكبر بقدر ذلك إلى باإلضافة .شكلي

                                                 
  .والفقرة الصفحة نفسو نفسه، المرجع)  ٩٩(
 والعشرين، الثانية الدورة بشأن التقرير،  /٩٠CRC/C المتحدة األمم وثيقة انظر المكسيك، يخص فيما)  ١٠٠(

  . ١٨١ الفقرة ، ١٩٩٩ سبتمبر/أيلول ٢٠
 ١٤٥ الفقرة التنفيذ، كتيب)  ١٠١(

  .والفقرة الصفحة ونفس نفسه، المرجع)  ١٠٢(
  .نفسه المرجع)  ١٠٣(



 

 
 ٨٧ 

              

 المتعلقـة  اإلجـراءات  أثناء معينا وزنا يجب إعطاؤها األحداث نظر وجهات أن يعني اوهذ
  .بأشخاصهم

 قواعد من) ٢(١٤ المادة تنص قضاياهم، في والفصل األحداث بمقاضاة يتعلق وفيما
   :يلي ما بيكين على

 جو في تتم وأن للحدث، الفضلى المصلحة تحقيق على اإلجراءات تساعد أن يتوجب"
  ."بحرية آرائه عن يعبر وأن فيها يشارك أن للحدث يتيح فاهممن الت

 للبـالغين  بالنسـبة  بها مسلم قضائية إجراءات في أقواله تستمع أن في اإلنسان وحق
 األمـر  يتعلق حين خاص بوجه عليه التشديد حق يلزم أنه بيد .مهمة إجرائية ضمانة وتشكل
  .حقيقي نحو على الطفل أقوال إلى الستماعكفالة ا أجل من بذله يلزم قد خاص كجهد باألطفال

 أن يجـب  الطفـل  حقوق لجنة وحددتها ذكرها تقدم التي األربعة العامة المبادئ إن
قضاء  شؤون بإدارة ترتبط التي اإلجراءات تحدد ألنها المواضع جميع في في االعتبار توضع

 الطفـل  وحـق  للطفل الفضلى والمصالح التمييز عدم مبادئ احترام يجب وبالتالي األحداث،
  .أقواله إلى يستمع أن في وحقه في الحياة المتأصل

  :األحداث قضاء مقاصد - ٥
 هو الدولي اإلنسان حقوق قانون في ككل األحداث قضاء نظام من المعلن الهدف إن

 ٤٠ المـادة  من خاص بوجه هذا ويتضح .المجتمع في جديد من وإدماجه الطفل تأهيل ةإعاد
   :يلي ما على تنص التي الطفل اتفاقية  حقوق من )١(

يـتهم   أو العقوبات قانون انتهك أنه يدعى طفل كل بحق األطراف الدول تعترف. ١" 
 بكرامتـه  الطفـل  إحساس درجة رفع مع تتفق بطريقة يعامل أن في ذلك عليه يثبت أو بذلك

 سن وتراعي األساسية رياتوالح اإلنسان حقوق من لآلخرين لما الطفل احترام وتعزز وقدره،
  ."المجتمع في بناء بدور وقيامه الطفل اندماج إعادة تشجيع واستصواب الطفل

 اإلجـراءات  عـن فضـال  الجنائيةباإلجراءاتاالضطالعأيالعدل،إقامة عند  

 المبـادئ  ينبغـي احتـرام   التبنـي  إجراءات أو أبويه عن الطفل بفصل المتعلقة

 :التالية األساسية

  التمييز؛ عدم مبدأ • 

 للطفل؛ الفضلى المصالح  •

 والنماء؛ والبقاء الحياة في الطفل حق  •

  .أقواله تسمع أن في الطفل حق  •
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 حقـوق  لجنـة  أعربت األطراف، الدول من المقدمة التقارير في بالنظر يتصل وفيما
 األحـداث  السـتعادة  المخصصـة  والبرامج التسهيالت عدد كفاية عدم إزاء قلقها عن الطفل
 التأهيـل  إعـادة  لتدابير واالفتقار" )١٠٤( .المجتمع في إدماجهم وإعادة والنفسية نيةالبد عافيتهم
 مراكز في المحتملين الجانحين إيداع" عن فضال "األحداث بالجناة الخاصة التربوية والمرافق
   ". )١٠٥(تأهيلهم إلعادة رعاية مراكز من بدال احتجاز

*****  
 كـذلك،  والسياسـية  المدنية بالحقوق صالخا الدولي العهد من )٣( ١٠المادة  وتنص

 إصـالحهم  األساسـي  هدفها يكون معاملة المسجونين معاملة السجون نظام يراعي أن" على

  . "االجتماعي تأهيلهم وإعادة
 ال عقابيا نظاما يكون أن سجني نظام ألي ينبغي ال" اإلنسان حقوق لجنة ذكرت ومثلما

  )١٠٦( ."للسجين االجتماعي اإلدماج وإعادة صالحاإل إلى باألساس يسعى أن ينبغي بل .غير
 أن ويكفل الحدث لرفاه االهتمام األحداث قضاء نظام يولي بيكين، قواعد من ١-٥ للقاعدة وفقا
  ".معا والجرم المجرم ظروف مع دائما متناسبة األحداث المجرمين تجاه فعل ردود أية تكون

 أهم من هما اثنين ،هدفين إلى تشير قاعدةال هذه أن القاعدة لهذه المرافق التعليق ويفيد
 يتم أن الواجب  "،الحدث رفاه تحقيق إلى السعي هو ،األول الهدف )١٠٧("األحداث قضاء أهداف
 اإلداريـة  السلطات أو األسرة محاكم فيها تقوم التي القانونية الُنظم قبل من ليس عليه التشديد
 لمسـألة  االهتمام إيالء أيضا الضروري من" بل فحسب األحداث المجرمين قضايا في بالنظر

                                                 
 ٢٩- ١١، العشرين الدورة بشأن التقرير /CRC/C ٨٤ المتحدة األمم وثيقة انظر نيا،غي يخص فيما)  ١٠٤(

  /CRC/C ٩٤ة المتحد األمم وثيقة أفريقيا، جنوبوفيما يخص  ١٢٦الفقرة  ١٩٩٩يناير /كانون الثاني 
 ).ح(٤٤٥ الفقرة ، ٢٠٠٠ يناير/الثاني كانون ٢٨ -١٠ والعشرين الثالثة الدورة بشأن التقرير

 كانون العشرين، الدورة بشأن لتقرير /CRC/C ٨٤ المتحدة األمم وثيقة باليمن، يتعلق فيما انظر)  ١٠٥(

 كذلك انظر للقانون؛ المخالفين األطفال تأهيل إعادة مراكز االفتقار بشأن ١٨٤ الفقرة ، ١٩٩٩ يناير/الثاني

 ١٧ والعشرين، . الحادية الدورة بشأن التقرير ./٨٧CRC/C المتحدة األمم وثيقة نيجيريا، يخص فيما

  .٢٤٧ ،الفقرة ١٩٩٩ يونيه/حزيران ٤ - مايو/أيار
 ، ١٤٣ الصفحة المتحدة، األمم عن الصادرة العامة التعليقات مجموعة في الوارد ٢١ رقم العام التعليق)  ١٠٦(

 .١٠ الفقرة

 دولية، وكصك مجموعة ST/HR/1/Rev.4 (vol.1/Part.1)- اإلنسان حقوق  المتحدة األمم وثيقة)  ١٠٧(

 - اإلنسان حقوق بوصفها أدناه إليها يشار( ٣٦٠ الصفحة عالمية، صكوك  )األول جزءال( األول المجلد

 ).الدولية الصكوك مجموعة



 

 
 ٨٩ 

              

 تجنـب  علـى " يساعد مما ."الجنائية المحاكم نموذج تتبع التي القانونية الُنظم في الحدث رفاه
  )١٠٨( ."عقابية جزاءات فرض على االقتصار

 الفعل لرد ينبغي" أنه بعينه السياق هذا في يعني الذي التناسب مبدأ هو الثاني والهدف
 علـى  أيضـا  بـل  فحسب الجرم خطورة أساس على ينبني الأ السن ارصغ المجرمين إزاء

 يسـببه  الـذي  الضرر أو األسرة، حالة أو االجتماعي الوضع" قبيل من "الشخصية الظروف
 أن ينبغـي " الظروف وهذه )١٠٩( "الشخصية الظروف في المؤثرة األخرى العوامل أو الجرم
 لتغيير استعداده أو الضحية تعويض المجرم محاولة بمراعاة مثال( الفعل رد تناسب على تؤثر
  .)١١٠()"ونافعة سوية حياة يحيا بحيث حياته نمط

 صـغير  الجاني رفاه تأمين في عليه المحافظة أخرى، ناحية من يجب، التناسب ومبدأ
 الصغير للفرد األساسية الحقوق فتنتهك الضرورة حدود المتخذة التدابير تتخطى ال حتى السن
  )١١١( .نفسه السن

 تهم قضية أي في أقل وال أكثر ال عادل فعل رد إلى ٥ القاعدة تدعو" أخرى، بعبارةو
 :الجهتين من التنمية تنشيط على تساعد قد القاعدة بينها تجمع التي والقضايا .األحداث إجرام
 االجتماعية الرقابة شبكة اتساع تمنع وقائية كتدابير مستصوبة والمتجددة الجديدة األفعال فردود
  )١١٢( ."له مبرر ال بشكل األحداث على

 من)  ٣( ١٧ المادة في أيضا حاضر األحداث الجناة تأهيل إعادة على األولي والتركيز
 عالج من األساسي الغرض أن" تفيد التي المادة وهي األطفال ورفاه لحقوق الميثاق األفريقي

 إصـالحه  فـي  سيتمثل ائيجن لقانون بمخالفة إدانته ثبتت إذا وأيضا أثناء المحاكمة طفل كل

  . "االجتماعي تأهيله وإعادة األسرة في إدماجه وإعادة
 علـى  تقتصر ال اإلنسان لحقوق االتفاقية األمريكية من )٦( ٥ المادة أن من وبالرغم

 يكـون  الحرية من الحرمان في المتمثلة العقوبات أن" على تنص أنها إال األحداث من الجناة
 لحقـوق  االتفاقية األوروبيـة  وتسكت  ."تأهيلهم وإعادة سجناءال إصالح هو األوحد غرضها
 على جنـوح  االجتماعية الردود بشأن) 87( 20 رقم التوصية ولكن القضية هذه عن اإلنسان
 المتعلـق  الجنـائي  النظام" بأن أوروبا لمجلس التابعة الوزراء لجنة قناعة عن تعبر األحداث

                                                 
  .والفقرة الصفحة ونفس نفسه، المرجع)  ١٠٨(
 .نفسه المرجع)  ١٠٩(

 .نفسه المرجع)  ١١٠(

  .نفسه المرجع)  ١١١(
 .نفسه المرجع)  ١١٢(
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 إدماجهم وإعادة القاصرين السجناء تربية في المتمثل بهدفه اتسامه يواصل أن ينبغي باألحداث
  )١١٣( ."القاصرين سجن إلغاء الممكن قدر يتوجب وأنه المجتمع في

  
  :األحداث لقضاء نظام إنشاء واجب - ٦

 الدولية القانونية القواعد من العديد عن المنبثقة بالتزاماتها الوفاء من الدول تتمكن لكي
 على محددة ولوائح قوانين تسن أن الدول هذه على يجب األحداث قضاء شؤون إلدارة الناظمة
 لتعزيز األطراف الدول تسعى" لالطف حقوق اتفاقية من)٣( ٤ للمادة ووفقا .الوطني المستوى
، الذين يدعى أنهم باألطفالوإجراءات وسلطات ومؤسسات تعني خصيصاً قوانين  وضع عملية

 تحديـد  باألساس عليهم ويجب ."ذلك عليهم يثبت أو بذلك يتهمونانتهكوا قانون العقوبات أو  
 إلـى  اللجـوء  دون األطفـال  لهؤالء للتصدي عن تدابير فضال الجنائية للمسؤولية دنيا سن

كـامال   احترامـا  القانونية اإلنسان والضمانات حقوق تحترم أن شريطة القضائية، اإلجراءات
  )).ب(و ) أ) (٣( ٤المادة (

 قضاء نظام غياب إزاء الجدي قلقها عن للتعبير مناسبة الطفل حقوق للجنة ُأتيحت وقد
 وفـي  )١١٤(،باألحـداث  خاصةال والمحاكم واإلجراءات القوانين غياب وبخاصة هذا األحداث
 قضاء لشؤون والكفؤة الفعالة اإلدارة إلى االفتقار إزاء قلقها عن اللجنة أعربت أخرى مناسبات

                                                 
 العالمية الشبكة على أوروبا، مجلس موقع انظر التوصية نص على لالطالع) ١١٣(

http://cm.coe.int/ta/rec/1987/87r20.htm     
 والعشرين الثالثة الدورة بشأن التقرير /٩٤CRC/C المتحدة، األمم وثيقة بأرمينيا، يتعلق فيما انظر) ١١٤(

 . ٣٥٠ الفقرة ،) ٢٠٠٠(

 الدولي، اإلنساني حقوق قانون إطارفياألحداث،قضاءلنظامالعامالغرض إن 

 فـي  إدماجـه  وإعـادة  الطفـل  تأهيل إعادة على التشجيع في يتمثل أن يجب

 احترامه عن فضال وبقيمته بالكرامة الطفل شعور تنمية ذلك في بما المجتمع،

  .اآلخرون بها يتمتع األساسية التي للحقوق

 في بما األحداث، لقضاء محدد قانوني نظام بوضع قانونيا واجبا الدول تتحمل

 الـدنيا  السن ولتحديد السن صغار للجناة لتتصدى باألحداث خاصة محاكم ذلك

  .الجنائية للمسؤولية
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 المتحدة األمم وضعتها أخرى معايير عن فضال االتفاقية مع التوافق انعدام وبخاصة األحداث
  )١١٥( .بالموضوع عالقة ذات
  :العدل وإقامة المتهم الطفل .٧

 وإجراءات الجنائي والتحقيق واالحتجاز باالعتقال الصلة ذات اإلجرائية ناتالضما إن
 أخرى، وبعبارة .جنائية لجرائم بارتكابهم األطفال في يشتبه حين بالموضوع صلة ذات تبقى
 ذات الجنائية اإلجراءات مراحل جميع في للبالغين تمنح التي الحقوق نفس األطفال منح يجب

 علـى  فيهـا  تكفلت لم التي األحوال جميع في قلقها عن الطفل حقوق لجنة أعربت وقد الصلة
ـ  األحـداث،  لقضـاء  المالزمـة  الخواص وبسبب )١١٦( .القانونية المحاكمة الدوام  رـتستأث

  الفضـلى  المصالح تحمي أن أمور، جملة في يتوجب، إذ إضافية بأهمية اإلجرائية الضمانات
 وسـيتم  .المجتمع في إدماجه إعادة وفي أقواله تستمتع أن في لحقوقه االحترام وتؤمن للطفل
 شامل تحليل توفير محاولة دون المتهم للطفل األساسية الحقوق من البعض على الضوء إلقاء

 المحـددة  االحتياجات هاتقتضي التي القواعد إلى التشديد وسيتجه .المهمة الحقوق لهذه وجامع
  .المتهم للطفل

 أو إنسانية أو الال القاسية العقوبة أو وللمعاملة للتعذيب التعرض عدم في الحق ١ -٧

  :المهينة
 أو للتعذيب طفل أي يتعرض أن ينبغي ال" الطفل حقوق اتفاقية من) أ(٣٧ للمادة وفقا
 أن حـين  علـى  ؛"المهينـة  أو إنسانية الال أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب لغيره من

 للـدول  ينبغـي  أنـه  علـى  تنص الطفل ورفاه قلحقو األفريقي من الميثاق) أ)(٢( ١٧المادة
 عـدم  حريتـه  مـن  آخر بوجه المجرد أو السجين أو المحتجز للطفل تكفل أن...." األطراف
  . "المهينة أو إنسانية الال العقوبة أو وللمعاملة للتعذيب التعرض

 المنصـوص  والعقليـة  البدنية التجاوزات من العامة بالحماية أيضا الطفل يتمتع كما
 مناهضـة  واتفاقيـة  والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من ٧ المادة في هاعلي

 ٥ المادة وفي المهينة، أو إنسانية الال أو القاسية العقوبة أو المعاملة أشكال من وغيره التعذيب
 لحقـوق  األمريكيـة  االتفاقيـة  من ٥ والمادة والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق من

                                                 
 نفسه، المرجع أفريقيا، بجنوب يتعلق وفيما)أ( ٤١١ الفقرة نفسه، المرجع بغرينادا، يتعلق فيما انظر)  ١١٥(

 ).أ( ٤٥٥ الفقرة

 والعشرين الحادية الدورة بشأن التقرير /CRC/C ٨٧ المتحدة، األمم وثيقة بنيكاراغوا يتعلق فيما انظر)  ١١٦(

 .٢٤٧ الفقرة ،) ١٩٩٩ (
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 يمكـن  وال مطلق المنع وهذا .اإلنسان حقوق بشأن األوروبية االتفاقية من ٣ والمادة نساناإل
  .الظروف من ظرف أي في منه التحلل

 من المجردين لألطفال بالنسبة الخاصة أهميته الحال بطبيعة له المعاملة سوء وحظر
 قبـل  من للتحقيق ونيخضع المثال، سبيل على هم، الذين باألطفال أيضا يتعلق ولكنه حريتهم
 أو بـه  مشتبه لطفل بالنسبة حرجا الفترات أشد إن بل .يحتجزوا أو يعتقلوا أن دون الشرطة
 الفتـرة  وهي للمحاكمة السابق واالحتجاز التحقيق فترة هي الجرائم من جريمة بارتكابه متهم

 بمكان ألهميةا ومن .التجاوزات أشكال من ولغيرها السيئة للمعاملة فيها يتعرض أن المحتمل

 أال يمكـن  لبالغ بالنسبة قانونية ال معاملة تشكل أنها اعتبار يمكن ال التي األفعال أن إدراك

 وينبغي ،خاصة بصورة وهشاشتهم الشديدة حساسيتهم بسبب األطفال حالة في مقبولة تكون
 لقيـام ا لكفالـة  والدولي الوطني المستويين على مستقلة، آليات الستحداث عناية خاصة إيالء

 شأن ومن ،)١١٧( لها فعال رصد وإجراء األطفال فيها يحتجز التي للمؤسسات دورية بزيارات
 لمنـع  آخـر  مهم تدبير وهناك .األطفال معاملة سوء لمنع مهمة أداة تمثل أن الزيارات تلك

 ،المثـال  سبيل على القوانين، إنفاذ موظّفي أيدي على األطفال يلقاها التي قانونية الال المعاملة
 صـغار  مع التعامل أساليب على الفنيين هؤالء لتدريب دورات تنظيم في اإلجراء هذا ويتمثل
  .بناء تعامال السن

 قلقها عن الهند، من المقدم الدوري التقرير في نظرها عند الطفل، حقوق لجنة أعربت
 واالسـتغالل  ذيبوالتع البدنية والعقوبة المعاملة سوء تواتر تفيد التي التقارير من العديد" إزاء

 أو/و يعيشـون  الذين األطفال قتل من مزعومة وحاالت االحتجاز مرافق لألطفال في الجنسي
 يكـون  بأن" اللجنة أوصت لذلك )١١٨( "القوانين إنفاذ موظفي أيدي على الطرقات في يعملون
 وتـاريخ  وقـت  التسجيل ذلك ويشمل إلزاميا أمرا الشرطة قسم إلى يؤخذ الذي الطفل تسجيل

 ."قـاض  يمارسها متواترة إلزامية لمراجعة خاضعا االحتجاز ذلك يكون وأن االحتجاز سببو
 يصـبح  بحيـث " الجنائية اإلجراءات قانون تعديل على الطرف الدولة أيضا اللجنة جعتوش

 فاصـلة  فتـرات  وفـي  االعتقـال  وقـت  إلزاميـا  السن، من التحقق فيه بما الطبي الفحص
  .)١١٩("منتظمة

                                                 
 . ٣٢٩ الفقرة ،) ١٩٩٥ ( العاشرة الدورة بشأن التقرير /٦٤CRC/C المتحدة األمم وثيقة)  ١١٧(

 . ٧٠ الفقرة ،) ٢٠٠ ( العاشرة الدورة بشأن التقرير /٩٤CRC/C المتحدة األمم وثيقة)  ١١٨(

 .٧١ الفقرة نفسه، المرجع)  ١١٩(
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 آليات وضع على ينص بحيث" األحداث قضاء قانون يعدل بأن لككذ يوصى وأخيرا
  )١٢٠( ."االحتجاز رهن هم الذين األطفال استغالل لحاالت بالنسبة والمالحقة للتشكي

 القـانوني  الواجـب  األطـراف  الدول على الطفل حقوق اتفاقية من ٣٩ للمادة ووفقا
 االجتماعي االندماج وإعادة والنفسي بدنيال التأهيل لتشجيع المناسبة التدابير اتخاذ" في المتمثل
 أو القاسية العقوبة أو المعاملة أشكال من آخر شكل أي أو التعذيب .. ضحية يقع الذي للطفل
 الطفل صحة تعزز بيئة في هذه االندماج وإعادة التأهيل هذا ويجري ... المهينة أو إنسانية الال

 يجب ولذلك " أكبر اهتماما تستحق" المادة هذه أن ومن وجهة نظرنا ."وكرامته لذاته واحترامه
 في األطفال إدماج وإعادة والنفسي البدني التأهيل لتعزيز واالستراتيجيات البرامج تستحدث أن

  )١٢١(.العدل إقامة نظام إطار في المجتمع
 والسياسـية،  المدنيـة  بالحقوق الخاص الدولي العهد من ٧ المادة تفسير يخص وفيما

 البدنية العقوبة ليشمل نطاقه يوسع أن يجب" المعاملة سوء حظر أن اإلنسان حقوق لجنة أكدت
 أو تربويـا  تـدبيرا  بوصفه أو جريمة جزاء كعقوبة به يؤمر الذي المفرط األذى ذلك في بما

 األطفـال  خاص، بوجه تعني" المادة هذه أن على ذلك، إلى باإلضافة اللجنة، وشددت "تأديبيا
  )١٢٢( ".والصحية التعليمية معاهدال في والمرضى والتالميذ

  
 أو للمعاملـة  أو للتعـذيب  يتعرضأالفيمطلقحقاألوقاتجميعفيللطفل  

 البدنيـة  العقوبة الحظر هذا ويشمل .المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة

 .تأديبي أو تربوي كتدبير أو جريمة ترتكب على ء جزا تفرض التي

 المالئمـة  بالتدابير يتمتع أن في الحق له ستغالللال ضحية يكون الذي والطفل

 .المجتمع في إدماجه وإلعادة والنفسية البدنية بعافيته للنهوض

  
  :للطفل الفضلى المصالح/عام بشكل الطفل معاملة ٢ -٧

 لمصالح األول االعتبار يولى الطفل حقوق اتفاقية من) ١(٤٠ و )١( ٣ للمادتين وفقا
 المؤسسـات  لكافة الموجه األساسي المبدأ هي المصالح هذه تكون أن وينبغي الطفل الفضلى

 والطفل .باألطفال المتعلقة التدابير من يتخذ ما جميع في القانونية المحاكم فيها بما والسلطات
                                                 

 .٧٢ الفقرة نفسه، المرجع)  ١٢٠(

 ٣ الفقرة المتحدة، المملكة :الختامية المالحظات .CRC/C/15/Add ٣٤ المتحدة األمم وثيقة)  ١٢١(

 ، ١٣٩ الصفحة المتحدة، األمم عن الصادرة العامة التعليقات مجموعة في الوارد ٢٠ رقم العام التعليق)  ١٢٢(
  .٥ الفقرة



 

 
 ٩٤ 

              

 يعامـل  أن في" الحق له ذلك عليه ثبت أو بذلك اتهم أو العقوبات قانون انتهك أنه يدعى الذي
 لآلخرين لما الطفل احترام وتعزز وقدره، بكرامته إحساس الطفل درجة رفع مع تتفق بطريقة

 انـدماج  إعادة تشجيع واستصواب الطفل وتراعي سن األساسية والحريات اإلنسان حقوق من
  .)من االتفاقية ) ١( ٤٠ المادة ( "المجتمع في بناء بدور وقيامه الطفل

 يتهم طفل كل" أن على طفلال ورفاه لحقوق األفريقي الميثاق من )١( ١٧وتنص المادة
 مع تتفق بطريقة خاصة معاملة في الحق له يكون الجنائي للقانون بمخالفته مذنب يتبين  أنه أو

 األساسـية  والحريـات  اإلنسـان  لحقوق االحترام لديه وتعزز وقيمته كرامتهبالطفل  شعور
 أن" تفيـد  التـي ) ٣(١٧ المادة في تتناول المجتمع في إدماج الطفل إعادة ومسألة ."لآلخرين
 بمخالفتـه  مـذنب  أنـه  تبين إن وكذلك أثناء المحاكمة طفل كل معاملة من األساسي الغرض
  ."اجتماعيا تأهيله إعادة أو أسرته في إدماجه أو إصالحه إعادة هو الجنائي للقانون

  
 المؤسسـات  لكافـة موجها يكون أنيجب "للطفلالفضلىالمصالح"مفهوم إن  

 بشـأن  تدابير من تتخذه ما كافة في القانونية المحاكم ذلك في بما والسلطات

 فـي  إدماجـه  إعادة تعزيز هو ذلك من النهائي الغرض يكون أن على األطفال

 .المجتمع

  
  :األساسية اإلجرائية الحقوق بعض ٣ -٧

 ،أدنـى  كحد له، توفر أن يجب الجنائي القانون خالف بأنه يتهم أو يدعى طفل كل إن
 أن حـين  وعلى .الطفل حقوق اتفاقية من) ب(و)أ)(٢( ٤٠ المادة في ذكرها دالضمانات الوار

 الـدولي،  اإلنسان حقوق قانون في عامة بصفة مقررة مبادئ هي هذه الضمانات من البعض
 وفـي  )١٢٣( .للطفل محددة ومصالح باحتياجات الوفاء لغرض صممت أخرى ضمانات هناك
 عالقـة  ذات تكـون  حيثمـا  اإلجرائية، حقوقال أن البال عن يغرب ال أن يجب نفسه الوقت

 أثنـاء  األخرى هي تؤمن أن يجب األخرى، اإلنسان حقوق معاهدات في الواردة بالموضوع،
 فـي  التعمق ببعض عولجت قد اإلجرائية الحقوق تلك أن وبما .األحداث قضاء شؤون إدارة

  .الموضع هذا في لها التطرق يتكرر فلن السابع إلى الخامس من الفصول

                                                 
 .٥٤٧كتيب التنفيذ، الصفحة )  ١٢٣(



 

 
 ٩٥ 

              

  :نص بدون جريمة ال مبدأ ١ -٣ -٧

 حقـوق  اتفاقية من) أ)(٢(٤ المادة تضمنه أساسي نص مبدأ بدون جريمة ال مبدأ إن
 ذلـك  إثبـات  أو بذلك اتهامه أو العقوبات لقانون الطفل انتهاك ادعاء عدم" مفادها الطفل التي

 عنـد  الدولي أو الوطني القانون بموجب محظورة تكن لم قصور أوجه أو أفعال بسبب عليه
 من)٢( ٤ المادة بمقتضى تقييده يجوز ال مبدأ جعله حد مهم إلى القانوني المبدأ وهذا ."ارتكابها
 لحقوق األمريكية االتفاقية من)٢( ٢ والمادة المدنية والسياسية، بالحقوق الخاص الدولي العهد

   .اإلنسان األوروبية لحقوق االتفاقية من) ٢( ١٥ والمادة اإلنسان
  :البراءة افتراض في الحق ٢ -٣ -٧

المـادة   فـي  وارد "للقانون وفقا إدانته تثبت أن إلى بريئا يفترض" أن في الطفل حق إن
 الميثـاق  مـن  "١") ج)(٢( ١٧ المـادة  أن حين على الطفل حقوق اتفاقية من"١) "ب)(٢(٤٠

 النحو على تيثب أن إلى بريئا يفترض" أن في الطفل حق تضمن الطفل لحقوق ورفاه األفريقي
 بالشـواهد  المتعلـق  األمر أن من قلقها عن الطفل حقوق لجنة وأعربت ."مذنب أنه الواجب
 مـن  ٤٠ المادة "مع متماشي غير أنه يبدو" ١٩٨٨ عام المتحدة المملكة عن الصادرة الجنائية
 اإلقـرار  علـى  الشخص إكراه عدم في والحق البراءة افتراض في الحق بخاصة"و االتفاقية

 تأييد في يستخدم أن يمكن الشرطة أسئلة على الرد في الصمت أن" القانون هذا ويفيد ؛"نببالذ
 .الشمالية آيرلندا في سنوات العشر على عمره يزيد طفل ضد الذنب بارتكاب القائل االستنتاج

 أربـع  عمـره  يتجاوز الذي الطفل ضد يتخذ أن يمكن المحاكمة أثناء السكوت أن كما
 الطـوارئ  بحالة المتعلقة التشريعات في النظر يعاد بأن" اللجنة أوصت كلذل )١٢٤(.سنة عشرة

 التشـريعات  هـذه  ... األحداث قضاء شؤون إدارة بنظام منها يتصل ما ذلك في بما وغيرها،
 وأحكام مبادئ مع تمشيها تأمين بقصد فيها النظر يعاد أن والواجب الشمالية آيرلندا في النافذة

  )١٢٥( ."االتفاقية
  :القانونية المساعدة في والحق السريع اإلعالم في الحق ٣-٣ -٧

 الموجهة بالتهم ومباشرة فورا إخطاره في" الطفل حق على" ٢) "ب) (٢(٤ المادة تنص
 مساعدة على والحصول الضرورة، عند عليه القانونيين األوصياء أو والديه طريق إليه، عن
 بغيره الحكم هذا مقارنة وعند  ."دفاعه وتقديم إلعداد المالئمة المساعدة من غيرها أو قانونية
 الخاص الدولي العهد من) أ)(٣( ١٤و ) ٢( ٩كالمادتين  الدولية المماثلة القانونية األحكام من

 عنـد " يمكن الطفل أن" حيث من أوال الطفل اتفاقية حقوق تختلف والسياسية، المدنية بالحقوق
                                                 

 .٢المملكة المتحدة، الفقرة : ، المالحظات الختامية. ٣٤CRC/C/15/Addوثيقة األمم المتحدة )  ١٢٤(

  .٣٤ الفقرة نفسه، المرجع)  ١٢٥(



 

 
 ٩٦ 

              

 حق إلى اإلشارة إن حيث من ثانيا، عليه؛ اءاألوصي أو والديه طريق عن إخطاره "الضرورة
 وتقـديم  إعداد في المالئمة المساعدة من غيرها أو قانونية مساعدة على الحصول في" الطفل
  )١٢٦( .العام اإلنسان حقوق قانون مع بالمقارنة تعديال تعتبر دفاعه

، المحـامين  بغير دفاعه تأمين للطفل تيسر "المالئمة المساعدة من غيرها" إلى واإلشارة
 المخالفـات  حـاالت  فـي  إليهـا  اللجوء ينبغي المساعدة هذه مثل أن يفترض أن يجب أنه بيد

   .العدالة وألسباب للطفل الفضلى المصالح على حرصا وذلك للقانون البسيطة

 متهم طفل لكل أن على المضمار هذا في الطفل ورفاه لحقوق األفريقي الميثاق وينص
 المادة ( "إليه الموجهة التهمة وبتفاصيل يفهمها بلغة بسرعة يخطر أن" الجنائي بمخالفة القانون

 فـي  المسـاعدة  من وغيرها المالئمة القانونية المساعدة يمنح أن وينبغي،  ) ٢ )ج) (٢( ١٧
  ."٣) "ج) (٢( ١٧ المادة ) "دفاعه وتقديم إعداد
  :تأخير دون يحاكم أن في الطفل حق ٤-٣ -٧

 ونزيهة ومستقلة مختصة قضائية هيئة أو سلطة قيام على" ٣") ب) (٢( ٤٠ المادة تنص
 أو قـانوني  مستشـار  بحضور للقانون، وفقا عادلة محاكمة في تأخير دون دعواه في بالفصل

 في ذلك أن يعتبر لم ما عليه، القانونيين األوصياء أو والديه وبحضور أخرى مناسبة بمساعدة
 ١٧ المادة وتعلن. حالته أو سنه الحسبان في ُأخذ إذا سيما وال  الفضلى،   الطفل مصلحة غير

 المـتهم  الطفل أن على مقتضب بشكل الطفل ورفاه األفريقي لحقوق الميثاق من" ٥)" ج) (٢(
  "… محايدة محكمة قبل ممكن من وقت بأسرع قضيته في الفصل ينبغي"

 "لـه  بررم ال تأخير دون"المحاكمة  في الحق الدولية اإلنسان حقوق معاهدات تضمن و
 غضـون  فـي "أو  )والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من) ج) (٣( ١٤ المادة(

باألطفـال،   يتعلق وفيما ).اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية من) ١(٦ المادة( " معقولة مهلة

 الطفل يحاكم أن لذلك ويجب خاصة أهمية اإلجراءات سرعة مسألة تكتسب أخرى، ناحية من

 وتعكس  .الطفل حقوق اتفاقية من ٤٠ المادة من "له مبرر ال" وصف حذف وقد "ون تأخيرد"
 متهمين بارتكـابهم  أشخاص قضية في الفصل بأن القائل األساسي المبدأ" ٣ )"ب)(٢(٤ المادة
 للمتهم يضمن أن ويجب ومحايدة ومستقلة مختصة هيئة قبل من يتم  أن يجب جنائية جريمة
   .عادلة محاكمة

                                                 
  .٥٤٨ الصفحة التنفيذ، كتيب راجع األول الشرط يخص فيما)  ١٢٦(



 

 
 ٩٧ 

              

 الفضلى المصالح أن فيها يرى حاالت هناك تكون قد أنه أيضا ضمنًا يعني الحكم ذاوه
 هـذه  وحـول  .اإلجراءات من عليه القانوني الوصي أو والديه استبعاد تقتضي المعني للطفل
  : يلي ما على بيكين قواعد من ٢ -١٥القاعدة  تنص نفسها المسألة
تطلـب   أن المختصة للسلطة ويجوز ءات،اإلجرا في االشتراك حق للوصي أو للوالدين"

 في اإلجراءات إشراكهم ترفض أن المختصة للسلطة يجوز أنه على الحدث، لصالح حضورهم
  ."الحدث لصالح ضروريا االستبعاد هذا اعتبار إلى تدعو أسباب هناك كانت إذا

 اركةالمش في األوصياء أو الوالدين حق أن ٢ – ١٥ القاعدة على الوارد التعليق ويفيد
 مهمـة  وهي - للحدث عامة وعاطفية نفسية مساندة بوصفه إليه النظر ينبغي" في اإلجراءات

 أو الوالدين استبعاد إلمكانية التالي التفسير التعليق ويوفر )١٢٧( اإلجراءات سير طوال تستمر
  اإلجراءات من القانونيين األوصياء

 اسـتفادة  مناسب نحو على القضية في للتصرف سعيها في المختصة السلطة تستفيد قد"
 مـن  غيـرهم  تعـاون  الصـعيد،  هـذا  على أو( للحدث القانونيين الممثلين تعاون من خاصة

 قد المسعى هذا أن على). فعال بهم يثق أو بهم الثقة للحدث يمكن الذين الشخصيين المساعدين
 سـلكوا  ما إذا أي سلبي، دور المحاكمة جلسة في األوصياء أو الوالدين لوجود كان إذا يحبط
  )١٢٨( ."استبعادهم إمكانية على النص يتحتم ولذا الحدث، تجاه معاديا سلوكا مثال

 الطفل والدي استبعاد يبرر أن يمكن نفسه األساس هذا أن االستنتاج المعقول باب ومن
 األهميـة  ومـن ، من اتفاقية حقوق الطفـل  ٣)ب( )٢(٤٠ لمادة ا بموجب القانوني أو وصيه
  )١٢٩(.بالمحامي السريع االتصال لألطفال يتاح أن أيضا بمكان الخاصة

وفي  الشهود استجواب في والحق بنفسه لنفسه اإلنسان إدانة عدم الحق في ٥- ٣ -٧

  :إحضارهم

 الهماوأ اثنين منفصلين حقين الطفل حقوق اتفاقية من" ٤) "ب) (٢( ٤٠ المادة تتضمن
 في الحقهما وثاني" بالذنب، افاالعتر أو بشهادة اإلدالء على إكراهه عدم" في حق الطفل
  ."متكافئة ظروف في لصالحه الشهود هؤالء واستجواب اشتراك وكفالة االتهام شهود استجواب

 الـذي  القانون بشأن قلقها عن اإلنسان حقوق لجنة أعربت أعاله، مالحظته تمت وكما
 يزيد طفل ضد بباإلذنا القائل االستنتاج لدعم سؤال على ردا السكوت باستخدام للشرطة يأذن
 فـي  الحق مع أمور، جملة في متمشية، غير تبدو كهذه قاعدة ألن سنوات العشر على عمره

                                                 
 .٥١ الصفحة دولية، صكوك مجموعة - اإلنسان حقوق)  ١٢٧(

 .٥١٨ الصفحتان نفسه، المرجع)  ١٢٨(

  ٣٤ الفقرة بلغاريا، :الختامية المالحظات .CRC/C/15/Add ٦٦ المتحدة األمم وثيقة)  ١٢٩(



 

 
 ٩٨ 

              

 هـذا  فـي  التشديد ويجب )١٣٠( .بالذنب اإلقرار أو بشهادات اإلدالء على الشخص إكراه عدم
 عليها الحصول يتم التي الشهادات استخدام يحظر الدولي اإلنسان حقوق قانون أن على السياق

 قضـاء  شـؤون  إدارة إطار وأحرى في أولى باب من يسري الحظر وهذا قانونية ال وسائلب
    .األحداث

  :الصادر الحكم مراجعة في الحق ٦-٣ -٧ 
 له أن على ‘٥ ‘)ب)(٢( ٤ ٠المادة  تنص جنائيا، قانونا خالف قد طفال أن تبين ما إذا
 هذا في النظر بإعادة أعلى نزيهةو مستقلة قضائية هيئة أو مختصة سلطة قيام تأمين" الحق في
 لـدى  االسـتئناف  في" الحق وهذا ."للقانون وفقا لذلك، تبعا مفروضة تدابير أية وفي القرار
  .الطفـل  ورفـاه  لحقـوق  األفريقي الميثاق من  ‘٥ ‘)ج)(٢(١٧المادة  تضمنه "أعلى محكمة
الخاص  الدولي العهد نم) ٥(١٤المادة  في كذلك وارد حكم أو إدانة ضد االستئناف في والحق
 ٢ والمادة اإلنسان لحقوق األمريكية االتفاقية من) ح)(٢(٨ والمادة والسياسية، المدنية بالحقوق

 االتفاقيـة  أن مـن  بالرغم اإلنسان لحقوق األوروبية باالتفاقية الملحق ٧ رقم من البروتوكول
  ."بسيطةال بالجرائم يتعلق ما" منها أمور تشمل باستثناءات تأذن األخيرة

 )ب)(٢(٤٠ المادة على تحفظها سحب على الدانمرك الطفل حقوق لجنة شجعت وقد
  )١٣١( .الظروف بعض في االستئناف في الحق تقييد تبرر بموجبه الذي وهو التحفظ "٥"

  :مجانًا مترجم مساعدة في الحق ٧-٣ -٧

 فـي  الحـق  للطفـل  أن الطفـل  حقـوق  اتفاقيـة  مـن  "٦" )ب)(٢(٤٠ المادة تفيد
 أو المسـتعملة  اللغـة  فهم الطفل على تعذر إذا مجانا شفوي مساعدة مترجم على حصولال" 

 األفريقي الميثاق من" ٢) "ج( )٢( ١٧ المادة في واردة كذلك القاعدة هذه ونفس ." بها النطق
  .والشعوب اإلنسان لحقوق

 حقـوق  معاهـدات  سـائر  في توجد التي القواعد من واحدة أيضا هي القاعدة وهذه
 بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  العهد من) و) (٣( ١٤الدولية كما هو الشأن في المادة  نساناإل

) ه)(٣(٦والمـادة   اإلنسان لحقوق األمريكية االتفاقية من) أ)(٢( ٨ والمادة والسياسية، المدنية
 نالذي لألطفال بالنسبة فقط ليس أهميتها لها وهذه القاعدة اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية من

  )١٣٢( .معوقون هم لمن أيضا وبالنسبة بل مختلفة لغة يتكلمون
                                                 

 و ٢٠ الفقرتان المتحدة، المملكة :الختامية المالحظات . .CRC/C/15/Add ٣٤ المتحدة األمم وثيقة)  ١٣٠(
٣٤.  

 .١٦ و ٨ الفقرتان ، الدانمرك :الختامية المالحظات،  .٣٣CRC/C/15/Add  المتحدة األمم وثيقة)  ١٣١(

  .٥٤٩ الصفحة التنفيذ، كتيب)  ١٣٢(
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  :خصوصياته تُحترم أن في اإلنسان حق ٨ -٣ -٧

 مراحل جميع أثناء التام االحترام الخاصة حياته احترام تأمين في" الحق المتهم للطفل
 من زيدبم الحق هذا بيكين قواعد من ٨ القاعدة وتتناول.  )‘٧‘) ب)(٢( ٤٠ المادة( "الدعوى
 تفاديا المراحل جميع في خصوصياته حماية في الحدث حق يحترم أن يجب"بأنه  فتفيد التطوير

 مـن  ينبغي وال "الجنائية األوصاف بسبب أو لها لزوم ال دعاية من جراء يناله قد ضرر ألي
 و ١-٨القاعدة ( "الجاني الحدث هوية تحديد إلى تفضي معلومات قد أية تنشر أن المبدأ، حيث
٢-٨. (  

 فـي  الحـدث  حق حماية أهمية على" القاعدة هذه تشدد التعليق، في مبين هو ومثلما
 وصـمة  أي إزاء بالحساسـية  مفـرط  شـعور  يعتريهم السن، فصغار ،خصوصياته احترام

 الجنائيـة  األوصاف إطالق عمليات تناولت التي اإلجرام علم بحوث وفرت وقد بها يوصمون
 دائمـا  السـن  صغار وصف عن تنجم التي ) األنواع والمختلفة ( الضارة اآلثار على براهين
 اآلثـار  مـن  الحدث حماية أهمية على" القاعدة تشدد ثانيا، )١٣٣( ."مجرمون أو جانحون بأنهم

 أسـماء  ذكر( مثل اإلعالمي الوسط في القضية بشأن معلومات نشر عن تنتج قد التي الضارة
  ".)عليهم الحكم صدر أم متهمين وايزال ال كانوا سواء السن، صغار المجرمين

 المبدأ حيث من عنها والدفاع الفرد مصلحة حماية الضروري فمن النحو، هذا وعلى
  )١٣٤( ."األقل على

 األساسـية  القاعـدة  من استثناء تبرر الخصوصيات في الحدث حق حماية وضرورة
) ١(١٤المادة  يف خاص بوجه مقرر هو كما علنية المحاكمة إجراءات تكون أن القائلة بوجوب

 األمريكيـة  االتفاقيـة  من)٥( ٨ والمادة والسياسية، المدنية بالحقوق من العهد الدولي الخاص
 االسـتثناء  هـذا  ومثل .اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية من )١( ٦ والمادة اإلنسان لحقوق
ـ   " الدولي التي تنص علـى   العهد من) ١(١٤ المادة في أيضا متوخى حافة جـواز منـع الص

 مجتمـع  فـي  ... العامـة  اآلداب والجمهور من حضور المحاكمة كلها او بعضها لدواعي 
 ذلك إلى باإلضافة وتنص ." ..الدعوى ألطراف الخاصة الحياة حرمة لمقتضيات أو ديمقراطي

 كان إذا إال بصورة علنية، يصدر أن يجب مدنية دعوى أو جزائية قضية في حكم أي أن" على
 بـين  خالفـات  تتناول الدعوى كانت أو ذلك خالف مصلحتهم تقتضي داثبأح يتصل األمر

  ."أطفال على بالوصاية تتعلق أو زوجين

                                                 
 .٥٠٨ الصفحة الدولية، الصكوك مجموعة اإلنسان، حقوق)  ١٣٣(

 .والفقرة الصفحة ونفس نفسه، المرجع)  ١٣٤(
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 على تنص ال اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية من)  ٦ (المادةوجدير باإلشارة أن  
  األحداث يخص استثناء أي

 المشورة غرفة داخل الدعوى في النظر تبيح ولكنها علنًا األحكام بإصدار يتصل فيما
 المحكمة كانت إذا أو لألطراف الخاصة الحياة حماية أو األحداث مصالح ذلك اقتضت إذا"

 من) ٥( ٨ والمادة ."العدالة بمصالح تضر أن العملية شأن من أن خاصة ظروف في ترى
 أن فقط وتبين العلنية مسألة مقتضب  بشكل تتناول اإلنسان لحقوق األمريكية االتفاقية

 ." ذلك غير العدالة مصالح حماية تستلزم أن إال علنية تكون أن ينبغي الجنائية اإلجراءات"
 فإن مغلقة بمحاكمات  يتمتعوا  أن لألحداث الفضلى المصالح من أن عموما، يرى، أنه وبما
 )٢(١٧ اإلنسان والمادة لحقوق األمريكية االتفاقية من)٥(٨ المادة في ضمنيا واردا يبدو ذلك

 مطالبة" األطراف الدول أن قاطعا تأكيدا تؤكد الطفل ورفاه لحقوق األفريقي الميثاق من )د(
  ."المحاكمة حضور من والجمهور الصحافة بمنع ...

 حفظ بيكين قواعد من ٢١ القاعدة تنظم الخصوصيات، في األحداث حق حماية وبغية

  :التالي النحو على األحداث المجرمين سجالت
 الغير على ويحظر تامة سرية في األحداث المجرمين التسج تحفظ ١-٢١" 

 بصفة المعنيين األشخاص على مقصورا السجالت هذه إلى الوصول ويكون .االطالع عليها
  .األصول حسب المخولين األشخاص من غيرهم أو البحث محل القضية في بالتصرف مباشرة

 في بالبالغين المتعلقة اإلجراءات في األحداث المجرمين سجالت تستخدم ال  ٢-٢١

  ."فيها مورطًا الجاني نفس يكون التي الالحقة القضايا
 تتصـل  متعارضـة  مصالح بين التوازن تحقيق تحاول" المادة هذه أن التعليق ويفيد
 األخـرى  والسلطات العامة والنيابة الشرطة مصالح ملفات تشمل التي الملفات أو بالسجالت

 غيرهم" عبارة أما )١٣٥( ،"الحدث المجرم مصالح إلى النظرب المراقبة تحسين على تحرص التي
 لجنة وشددت )١٣٦( ،"مثال الباحثين تشمل عموما فهي "األصول حسب المخولين األشخاص من

 في المعقودة األحداث قضاء شؤون إدارة بشأن العامة المناقشة عن تقريرها في الطفل، حقوق
 في التام االحترام أن تحترم ينبغي الطفل خصوصيات أن" :على ١٩٩٥ نوفمبر/الثاني تشرين
 اإلعـالم  وسائط تقدمه وما الجنائية بالسجالت يتصل ما ذلك في بما اإلجراءات مراحل كامل
  )١٣٧( ."ممكنة تقارير من

                                                 
 .٥٢٥ الصفحة نفسه، المرجع)  ١٣٥(

 . ٥٢٥ الصفحة نفسه، المرجع)  ١٣٦(

  . ٢٢٧، الفقرة )  ١٩٩٥( العاشرة الدورة بشأن التقرير /CRC/C ٤٦وثيقة األمم المتحدة  )  ١٣٧(
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 التمتـع  فـي  الحـدث /المتهم الطفل حق فإن أعاله، الواردة األحكام من يتبين ومثلما
 يحق التي الحماية ويتخطى متجذر حق الجنائية اتباإلجراء يتصل فيما لخصوصياته باالحترام
  .بها يتمتعوا أن للبالغين

 القانونية المحاكمة ضمانات في الحق جنائيا قانونًا انتهك بأنه تهمي أو يدعى طفل لكل   
 :يلي ما خاص، بوجه طفل، لكل ويحق .التامة

 وفي القانونية اإلجراءات أثناء االعتبار في الفضلى مصالحه توضع أن في الحق •
 المجتمع؛ في مستقبال اندماجه إعادة أن تٌعزز شأنها من معاملة يعامل أن
 نص؛ بدون جريمة ال بمبدأ يتمتع أن في الحق •
 ذنبه؛ يثبت أن إلى بريئا يفترض أن في الحق •
 العاجلة؛ القانونية المساعدة له تقدم أن وفي سريعا يخطر أن في الحق •
 هيئة أو ونزيهة ومستقلة مختصة هيئة قبل من إبطاء ندو يحاكم أن في الحق •

 عادلة؛ محاكمة للطفل تضمن قضائية
 الشهود استدعاء في أو الشهود استجواب في والحق بنفسه نفسه يدين أال في الحق •
 االدعاء؛ لشروط مكافئة شروط ظل في
 االستئناف؛ في الحق •
 المساعدة هذه كانت حيثما ترجمان من المقدمة المجانية المساعدة في الحق •

 ضرورية؛
 .خصوصياته احترام في الحق •

  

  :الحرية من وتجريده الطفل. ٨

 في يزال ال الذي الطفل، أن حيث من خاصة مشكلة يخلق الحرية من الطفل تجريد نأ
 يستعصـي  بشـكل  ضارة وربما خطيرة نفسية آثار به تلحق قد الحساسية، بالغة نمو مرحلة
 اإلنسـان  حقـوق  قانون يحاول السبب ولهذا .احتجازه لداعي أسرته عن بعدُأ ما إذا عالجها
 اآلثـار  من التخفيف وراء وسعيا .ممكن حد أدنى إلى حريته من الطفل تجريد خفض الدولي
 الـدولي  القـانون  يوفر التجريد هذا يحدث حين حريته من الطفل تجريد عن الناجمة الضارة
 الرئيسـية  القانونية والمصادر ،المعني للطفل الفضلى الحالمص إلى تستند خاصة قواعد أيضا
 األحـداث  لحمايـة  المتحدة األمم وقواعد الطفل، حقوق اتفاقية هي القسم هذا في إليها المشار

 األمـم  قواعد أن من وبالرغم ،الطفل ورفاه لحقوق األفريقي والميثاق حريتهم من المجردين
 ملزمة ذاتها حد في  ليست) المتحدة األمم بقواعد بعد يماف إليها يشار( األحداث لحماية المتحدة
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 اتفاقية في واردة أنها بحكم إما ملزمة قواعد على تشتمل بنودها من العديد أن إال للحكومات،
  )١٣٨( ."االتفاقية في مجسدة حقوق أوجه" تشكل ألنها أو الطفل حقوق

 ارتكـابهم  فـي  لمشتبها األطفال بحقوق أولى بدرجة يعنى الفصل هذا أن من بالرغم

 مـن  الحرمـان  أشـكال  كافة على تنطبق أدناه وصفها الوارد القواعد أن إال جنائية جريمة

 جريمـة  في االشتباه(  الحرمان لذلك تأييدا بها يتذرع التي األسس عن النظر بغض الحرية

  ).ذلك إلى وما العقلية الصحة أسباب ما،
  الحرية  من التجريد معنى ١ -٨

 فـي  محـددا  ليس واألحداث األطفال على ينطبق كما الحرية من لتجريدا مفهوم إن
  .المتحدة األمم قواعد من  )ب( ١١ للقاعدة وفقا ولكن الطفل حقوق اتفاقية من ٣٧ المادة

 الشخص وضع أو السجن أو االحتجاز أشكال من شكل أي الحرية من التجريد يعني"
  أمـر  علـى  بناء وذلك إرادته، وفق غادرتهبم له يسمح ال خاص أو عام احتجازي إطار  في

  ."أخرى عامة سلطة أو إدارية أو قضائية سلطة أي تصدره
 نـوع  كان أيا الحرية من الحرمان أشكال كافة على تنطبق " القواعد فإن لذلك وتبعا

  )١٣٩( ."الحرمان هذا فيها يحدث التي المؤسسة
  :أخير كمالذ يتخذ إجراء :الحرية من التجريد ٢  -٨

 مـن  طفل أي يحرم أال على" أوال، الطفل، حقوق اتفاقية من) ب( ٣٧تنص المادة 
 يجري أن يجب": أنه على الصدد هذا في تنص وثانيا، ."وتعسفية قانونية غير حريته بصورة

 وألقصر أخير كملجأ إال ممارسته يجوز وال للقانون وفقا سجنه أو احتجازه أو الطفل اعتقال
   ."مناسبة زمنية فترة

  :بالتاليو يجب الدولية المعايير مع متمشيا حريته من الطفل تجريد يكون ولكي
  .تعسفي وغير قانونيا يكون أن 
 فـي  تكـون  مالئمة بديلة تدابير أي البتة تتاح ال عندما أي أخير، كملجأ يفرض أن 

 .المعني للطفل التصدي أجل من تتخذها أن لها ويمكن  السلطات متناول
  ". مناسبة  زمنية فترة ألقصر" متدي أن وأخيرا 

 أخير كملجأ يتخذ تدبيرا الحرية من الحدث تجريد يكون أن بوجوب القائلة والقاعدة
 الحرية من التجريد أن على تنص ٢ فالقاعدة .المتحدة األمم قواعد من ٢ و ١ القاعدتان تؤكده

                                                 
 الفقرة ، ٢٤ الصفحة الفضلى، والممارسة الدولية المعايير بشأن دليل :األحداث وقضاء المتحدة األمم)  ١٣٨(

٢٤٣.  
 .٢٤٠ الفقرة نفسه، المرجع)  ١٣٩(
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 الحـاالت  علـى  ذلـك  يقتصـر  أن ويجـب  ممكنة زمنية فترة ألقصر ... يكون أن ينبغي"
 دون العقوبـة  مـدة  تقرر أن القضائية للسلطة ينبغي القاعدة لهذه ووفقا وأخيرا ."االستثنائية
  ."الحدث سراح بإطالق التبكير إمكانية استبعاد

 بـإدارة  المتعلقـة  العامة المناقشة بشأن تقريرها في اإلنسان، حقوق لجنة وشددت
 للمحاكمة، السابق االحتجاز أثناء وخاصة ريةالح من الحرمان" أن على األحداث قضاء شؤون

 البـدائل  كافـة  تكون عندما إال يستخدم أن ينبغي وال تعسفيا أو قانونيا ال يكون أن ينبغي ال
  . )١٤٠( كفايتها عدم وثبت استنفدت قد األخرى

 مـن  قلقها عن عديدة مرات اللجنة أعربت األطراف، الدول تقارير في نظرها وأثناء
 زمنية مدة وألقصر )١٤١( أخير كمالذ " منتظمة بصورة" مستخدما ليس الحرية التجريد من أن

 للمعتقلـين  للمحاكمـة  السـابق  االحتجاز آماد تطاول" من اللجنة أيضا واشتكت )١٤٢( ،ممكنة
 الهموم لهذه ومراعاة )١٤٣( ،الروسي االتحاد في " العام المدعي وتقدير مشيئة بحسب األحداث
 مـن  اإلنسـان  لتجريد بدائل جهود الستحداث من يبذل ما عزيزت ضرورة على اللجنة شددت
  )١٤٤( .حريته

 مفتوحـة  احتجـاز  مرافق تنشأ أن ينبغي المتحدة، األمم قواعد من ٣٠ للقاعدة ووفقا
 المؤسسات في األحداث عدد يكون أن وينبغي تقل، أو فيها، األمنية التدابير تنعدم وهي مرافق"

  ."فردي أساس على بالعالج باالضطالع يسمح الذي الحد صغيرا إلى المغلقة
 علـى  الحرية من التجريد إلى اللجوء ينبغي الطفل حقوق اتفاقية من ٢ للمادة ووفقا

  .التمييز عدم من أساس
  :حريته من المجرد الطفل حقوق  ٣ -٨

 األطفال على تنطبق المحتجزون األشخاص بها يتمتع التي المدنية الحقوق أن حين في
 الـذي  سـنه  صغر بحكم بحقوق إضافية المسجون أو المعتقل أو المحتجز الطفل عيتمت أيضا

                                                 
 . ٢٢٧ الفقرة ،) ١٩٩٥ (العاشرة الدورة بشأن التقرير  /٦٤CRC/Cالمتحدة  األمم وثيقة)  ١٤٠(

 الدورة بشأن التقرير  /٩٠CRC/Cالمتحدة  األمم وثيقة بفنزويال، يتعلق فيما المثال سبيل على انظر)  ١٤١(

 ..)ب( ١٩٢ الفقرة نفسه، المرجع بالمكسيك، يتعلق ، وفيما)ب( ٦١ لفقرةا ،) ١٩٩٩ (والعشرين الثانية

 عشرة التاسعة الدورة بشأن التقرير /٨٠CRC/Cالمتحدة،  األمم وثيقة بالعراق يتعلق فيما انظر)  ١٤٢(

  .٨٦ ، الفقرة١٩٩٨
 .١٣ الفقرة ،)١٩٩٩ ( والعشرين الثانية الدورة بشأن التقرير /٩٠CRC/Cالمتحدة   األمم وثيقة)  ١٤٣(

 والعشرين الثالثة الدورة بشأن التقرير /٩٤CRC/Cالمتحدة  األمم وثيقة ببيرو، يتعلق فيما انظر)  ١٤٤(

 الدورة بشأن التقرير CRC/C/٨٧المتحدة،  األمم وثيقة يتعلق بهندوراس، وفيما ،)ج( ٣٨١ الفقرة، ٢٠٠٠

 .١٣٠ الفقرة ،)١٩٩٩ ( والعشرين الحادية



 

 
 ١٠٤ 

              

 أن يجـب  وبعبارة أخـرى،  ،المحدد باحتياجاته يفي الذي لنحو ا على معاملته تكييف يقتضي
  .الفضلى لمصالحه وفقًا محددة األوقات جميع في الطفل معاملة تكون
  اإلنسانية المعاملة في الحق ١-٣ -٨

 الـوارد  المعاملة بسوء المتصل المنع الطفل حقوق اتفاقية من ) ج(  ٣٧ المادة تكمل
 واحتـرام  بإنسـانية  حريتـه  من مجرد طفل كل يعامل " أن على بالنص ) أ( ٣٧المادة  في

والحق  "سنه بلغوا الذين األشخاص احتياجات تراعي وبطريقةاإلنسان،  في المتأصلة للكرامة
 الـدولي  العهد من) ١(١٠المادة  العموم على صراحة تضمنه اإلنسانية المعاملة في اإليجابي

 ،اإلنسـان  لحقوق األمريكية االتفاقية من)٢( ٥ والمادة ، والسياسية المدنية الخاص بالحقوق
 مالحظتـه  تقدمت كما الطفل ورفاه لحقوق األفريقي الميثاق من)١( ١٧المادة  أن حين على
 فـي  الحق له يكون الجنائي القانون لمخالفته نبمذ أنه أو تبين متهم طفل كل أن" على تنص
 احترام يعزز والذي والقيمة بالكرامة الطفل شعور مع يتمشى الذي النحو على خاصة معاملة
  ."لآلخرين األساسية والحريات اإلنسان لحقوق الطفل

  :البالغين عن يفصل أن في الطفل حق ٢ – ٣ -٨

 مجرد طفل كل يفصل خاص، وبوجه" يلي ما على الصدد هذا في) ج(٣ المادة تنص
 علـى  " ذلك خالف تقتضي الفضلى الطفل ة مصلح أن يعتبر لم ما البالغين، عن من حريته

 الدول على يتعين الطفل ورفاه حق بشأن األفريقي الميثاق من) ب)(٢(١ المادة أنه حسب حين
  ."السجن يف أو احتجازهم مكان في البالغين عن األطفال فصل أن تكفل ..." األطراف

 على والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من) ب)(٢( ١٠ المادة وتقتصر
 القضاء إلى المكنة بالسرعة يحالوا وأن البالغين، عن األحداث المتهمون يفصل" أن النص على

 الصدد هذا في اإلنسان لحقوق األمريكية االتفاقية من) ٥(٥ المادة وتنص "في قضاياهم للفصل
 وتقديمهم ين البالغ عن فصلهم يتوجب جنائية إجراءات عليهم تطبق حين."القاصرين  أن على
  ."قاصرين بوصفهم لمركزهم وفقا يعاملوا حتى يمكن ما بأسرع متخصصة قضائية هيئات إلى

*****  
 األطـراف  الدول بعض أن من قلقها عن اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة أعربت وقد
 أثنـاء  البـالغين  عـن  األطفال بفصل يلزمها الذي الحكم على حفظاتت إبداء رأت ضرورة

 عديدة مرات اللجنة أعربت كما )١٤٥(،التحفظات هذه مثل بسحب سجنهم وأوصت أو احتجازهم

                                                 
 كندا،الفقرتان :ختامية مالحظات .٣٧CRC/C/15/Addالمتحدة  األمم وثيقة المثال سبيل على انظر)  ١٤٥(

  . ١٨ و ١٠



 

 
 ١٠٥ 

              

 إبداء" اللجنة اقترحت السويد، يخص وفيما )١٤٦(،البالغين األحداث مع احتجاز بشأن قلقها عن
 المصالح االعتبار بعين أخذًا البالغين عن ل المحتجزيناألطفا فصل تأمين في النظر من المزيد
 في يحاكموا لم ال أطفا أن حقيقة اللجنة وشجبت )١٤٧(" المؤسسية الرعاية وبدائل للطفل الفضلى
 ويتضح )١٤٨(،المدانين باألشخاص يحتفظ فيها التي نفسها األماكن في بهم االحتفاظ تم األردن،

 كافـة  علـى  البـالغين ينطبـق   عن األحداث فصل رطش أن اللجنة به قامت الذي العمل من

  )١٤٩( .النفسية الرعاية مؤسسات ذلك في بما ،المؤسسات
 سجن في" باألحداث المتحدة الواليات في بأالُ يحتفظ التعذيب مناهضة لجنة وأوصت

  )١٥٠( ."العاديين مع السجناء
 إال" المدانين عن المتهمون األشخاص يفصل الدولي، العهد من) أ)(٢(١٠ للمادة ووفقا
 ،"مدانين غير أشخاصا كونهم مع تتفق حدة على معاملة محل ويكونون استثنائية، في ظروف

 القاعدة وتنص، اإلنسان لحقوق األمريكية االتفاقية من)٤( ٥ المادة تتضمنه حكم  مماثل وهناك
 األحـداث  عـن  المـدانين  غيـر  األحداث فصل يجب أنه على" األمم المتحدة قواعد من ١٧

  ."المدانين
  :أسرته مع صلة على البقاء في الطفل حق  ٣ -٣ -٨
 اتصـال  على البقاء في الحق له يكون" حريته من مجرد طفل لكل يحق ) ج( ٣٧ للمادة وفقا

 الظـروف  وهذه، "االستثنائية الظروف في إال والزيارات، المراسالت طريق عن مع أسرته
 بوجـه  ذلك، في بما لالتفاقية، الناظمة ساسيةاأل المبادئ ضوء في أن تبحث يجب االستثنائية
  )١٥١(.للطفل الفضلى المصالح خاص،

  

                                                 
 ١٩٩٩( والعشرين الثالثة الدورة بشأن التقرير /٨٤CRC/Cالمتحدة  األمم وثيقة بغينيا، يتعلق فيما انظر) ١٤٦(

 التاسعة الدورة بشأن تقريرال /٨٠CRC/Cالمتحدة  األمم انظر وثيقة ببوليفيا يتعلق وفيما ؛ ١٢٦ الفقرة ،)

 التقرير /٩٠CRC/Cالمتحدة  األمم وثيقة انظر بالمكسيك، يتعلق وفيما ؛ ١١٧ الفقرة ،) ١٩٩٨ ( عشرة

  .الشرطة مراكز في باالحتجاز يخص فيما ،)ج( ١٩٢ الفقرة ،) ١٩٩٩ ( والعشرين الثانية الدورة بشأن
 .١٢الفقرة  السويد، :الختامية اتالمالحظ .٢CRC/C/15/Add  المتحدة األمم وثيقة) ١٤٧(

 .١ الفقرة األردن، :الختامية المالحظات .٢١CRC/C/15/Addالمتحدة  األمم وثيقة) ١٤٨(

 .٢٧ و ١٦ الفقرات فنلندا، :الختامية المالحظات .CRC/C/15/Add ٥٣المتحدة  األمم وثيقة) ١٤٩(

 ). هـ( ١٨٠ الفقرة ، ٣٢ الصفحة /٤٤A/55العامة،  للجمعية الرسمية الوثائق المتحدة، األمم وثيقة) ١٥٠(

 .٥٠٢ الصفحة التنفيذ، كتيب راجع) ١٥١(



 

 
 ١٠٦ 

              

 االتصـال  فـي  األطفال حق يخص فيما قلقها عن عديدة مناسبات في اللجنة وأعربت
 بقاء تكفل" بأن نينيب حكومة المثال سبيل على وأوصت )١٥٢( االحتجاز أثناء بأبويهم وأسرهم

  )١٥٣( ."األحداث قضاء نظام رهن وجودهم اءأثن اتصال بأسرهم على األطفال
 فيمـا  تفصيال أكثر تعليمات المتحدة األمم قواعد من ٦٢ إلى ٥٩ من القواعد وتتضمن

 ذلك في بما األوسع المحلي بالمجتمع االتصال في األطفال السجناء أو المحتجزين يخص حق
  .األسرة واألصدقاء

فـي   القـانوني  والطعن قانونية دةمساع على بسرعة الحصول في الطفل حقوق ٤ -٣ -٨

  :االحتجاز
 مجـرد  طفل لكل يكون ":يلي ما على الطفل حقوق اتفاقية من  )د( ٣٧ المادة نصت

 المناسـبة،  المساعدة وغيرها من قانونية مساعدة على بسرعة الحصول في الحق حريته من
 مختصـة  سـلطة  أو أمام محكمة الحرية من حرمانه شرعية في الطعن في الحق عن فضال
  ."القبيل هذا من أي إجراء في بسرعة البت يجري أن وفي أخرى، ومحايدة مستقلة

 يكـون  أن ينبغي أنه النص هذا إلى تضيف المتحدة األمم قواعد من ) أ(١٨ والقاعدة
 واالتصـال  العـون،  هذا يتوفر حيثما مجاني، قانوني عون بطلب التقدم في" لألحداث الحق

  ".والسرية الخصوصية االتصال لهذا ويضمن . ونيبالمستشار القان بانتظام
 الطفـل  اتفاقية حقوق من  )د( ٣٧ المادة بين موجودان أساسين فرقين هناك أن بيد
تشـير   األول، المقـام  ففي العام، الدولي اإلنسان حقوق قانون في عليها المنصوص والقواعد
 تغطـي  ربما إضافة وهي " سبةالمنا المساعدة من غيرهاو قانونية مساعدة" إلى)د(٣٧ المادة
 التـي  والمساعدة . خاصة بصورة الحدث فيه يثق الذي االجتماعي المرشد سبيل المثال على

  .للطفل الفضلى المصالح يخدم قد المحامي يقدمه ما إلى باإلضافة المرشد االجتماعي يوفرها
 ٩ للمادة وفقاف . الحرية من التجريد قانونية في الطعن في بالحق يتصل الثاني والفرق

 القـرار  يتخـذ  المثال، سبيل على والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي من العهد) ٤(
 مـن ) د( ٣٧المـادة   أن حين على ،"محكمة" طرف من الحرية التجريد من بشرعية المتعلق
 مختصـة  سـلطة  أو محكمة" طرف من إما هذا القرار يتخذ بأن تقضي الطفل حقوق اتفاقية

 بيكين، اعد قو من) ٢( ١٠ القاعدة إلى الصدد هذا في اإلشارة ويمكن" أخرى ونزيهة ومستقلة
 المختصـة  الهيئات أو المختصين الرسميين المسؤولين من غيره قاض أو ينظر" أن تفيد التي

                                                 
 ووثيقة ١٤ الفقرة الروسي، االتحاد :الختامية المالحظات .٤CRC/C/15/Addالمتحدة  األمم وثيقة) ١٥٢(

 . ٢٣ الفقرة نيجيريا، :الختامية المالحظات ، .CRC/C/15/Add ٦١المتحدة  األمم

 .١٦٥ الفقرة ،) ١٩٩٩ ( والعشرين الحادية الدورة بشأن ، التقرير/CRC/C ٨٧حدة المت األمم وثيقة) ١٥٣(



 

 
 ١٠٧ 

              

 يقصـد  القاعدة هذه على للتعليق ووفقًا . توقيفه إثر عن الحدث " اإلفراج أمر في تأخير دون
 بـالمعنى  مؤسسـة  أو شخص أي المؤسسة المختصة أو المختص الرسمي ولالمسؤ" بتعبير
 عن اإلفراج سلطة تملك الشرطة التي سلطات أو المحلية المجالس ذلك في بما للكلمة الواسع

  )١٥٤( ."المعتقلين
 أو البلديـة  المجالس كانت إذا ما معرفة في يتمثل نفسه يطرح الذي السؤال أن بيد

 شـرعية  مسـألة  فـي  حكم التخاذ المشروطتين والنزاهة تقاللاالس تملك سلطات الشرطة

  .المعني الحدث نعاإلفراج  أو/ و االحتجاز
 في األحداث يتلقاه ما كفاية عدم" إزاء قلقها الطفل حقوق لجنة أبدتوفي هذا اإلطار 

  )١٥٥( ."نونيةامساعدة ق من المكسيك
  :لالحتجاز العامة والشروط الطفل ٥- ٣ -٨

 متناسـبة مـع   األطفـال  والسجناء للمحتجزين خاصة معاملة وفيرت الدول واجب إن
 قاعدة يعتبر وهذا .بأكمله االتفاقية يتخلل الذي " الفضلى المصالح"  نهج عن عبير احتياجاتهم
 وسالمتهم األحداث حقوق يساند أن ينبغي األحداث قضاء نظام أن بالنظر إلى أساسية منطقية
 فـإن  ذلـك  إلى باإلضافة )ة المتحد األمم قواعد من ١ لمادةا"(والعقلي المادي رفاههم ويعزز
 عـن  الناجمة الضارة اآلثار مواجهة" إلى أنها تهدف تبين مجتمعة ُأخذت إذا القانونية القواعد

  ).المتحدة األمم قواعد من ٣القاعدة (" المجتمع في االندماج وتعزيز االحتجاز أنواع كل
 يـّؤمن  أن" ذلـك،  إلـى  باإلضافة ضمنًا، ييعن للطفل خصيصا الموجه النهج وهذا

 وصون تعزيز يتها غا مفيدة وبرامج بأنشطة االحتجاز مرافق من االنتفاع لألحداث المحتجزين
 التـي  والمهـارات  المواقـف  وتشجيع بالمسؤولية، حسهم وتقوية واحترامهم لذاتهم، صحتهم
 قواعـد  من ١٢ القاعدة ( "المجتمع في أعضاء الكامنة بوصفهم قدراتهم تنمية على تساعدهم

  ).المتحدة األمم
 أن ذلـك،  إلـى  باإلضافة لألطفال، يحق الطفل، حقوق اتفاقية من) ١(٢ للمادة ووفقا

 التأهيل وإعادة األمراض لمعالجة والتسهيالت الصحة من بلوغه ممكن مستوى بأعلى"يتمتعوا 
 عـدم  تضـمن  أن على ةجاهد تعمل أن األطراف للدول ينبغي ذلك إلى باإلضافة ." الصحي
 ينطبق الحكم وهذا ،"ههذ الصحية الرعاية خدمات على الحصول حقه في من طفل أي حرمان
 األمم قواعد من ٣١ القاعدة وتنص . لالحتجاز األطفال الخاضعين على النحو ذاه  على أيضا

 ماتوخد مرافق في الحق الحرية من لألحداث المجردين أن" على ذلك، على عالوة المتحدة،
                                                 

 .٥١٠ الصفحة دولية، صكوك مجموعة - اإلنسان حقوق)  ١٥٤(

 .)و( ١٩٢ الفقرة ،) ١٩٩٩ (والعشرين الثانية الدورة بشأن التقرير /٩٠CRC/Cالمتحدة  األمم وثيقة)  ١٥٥(



 

 
 ١٠٨ 

              

 لـيس  تتعلق تفاصيل تتضمن وهذه القواعد، "اإلنسانية والكرامة الصحة متطلبات كل تستوفي
-٣١القواعد (الصحية وباإليواء  بالبيئة أيضا تتعلق بل) ٥٥-٤٩القواعد (الطبية  بالعناية فقط
) ٤٧(الـنفس القاعـدة   عن والترفيه) ٤٦-٣٨القواعد (والعمل المهني والتدريب والتعليم) ٣٧
  )٤٨القاعدة ( لدينوا

 الحـدث  إعداد في خاصة أهمية الحال بطبيعة بتكتس التعليم على الحصول ومسألة
 المتحـدة  األمم قواعد من ٣٨ والقاعدة، عنه اإلفراج فيه يتم الذي لليوم أو المسجون المحتجز
  :يلي ما الصدد على هذا في تنص

وقدراتـه   الحتياجاته المالئم التعليم تلقي في الحق اإللزامي التعليم سن في حدث لكل"
 في مدارس االحتجازية المؤسسة خارج التعليم هذا ويقدم، المجتمع إلى للعودة لتهيئته والمصمم
 يتبعـون بـرامج   أكفاء، معلمين بواسطة األحوال كل وفي ذلك، أمكن كلما المحلي المجتمع
 مـن مواصـلة   عنهم، راجاإلف بعد األحداث، يتمكن بحيث البلد، في التعليم نظام مع متكاملة
 األحداث خاصا لتعليم اهتماما المؤسسات تلك إدارات تولي أن وينبغي . صعوبة دون تعلمهم
   .خاصة "عرقية أو ثقافية احتياجات لهم الذين من أو أجنبي أصل من يكونون الذين

 مفي تعلي الحق التعلم أو اإلدراك في صعوبات من يعانون الذين أو األميين ولألحداث
 ."خاص

 دراستهم متابعة ويودون اإللزامي التعليم سن تجاوزوا الذين األحداث يخص فيما أما
 لتمكينهم الجهد قصارى بذل وينبغي . عليه يشجعوا وأن ذلك يفعلوا بأن لهم يؤذن أن فينبغي"

 عـن  غني ،)ة المتحد األمم قواعد من ٣٩ قاعدة(  " المالئمة التعليمية البرامجب االلتحاق من
 أثنـاء  لألحـداث  تمنح التي الدراسية الشهادات أو الدبلومات تضمن أن يجوز ال" :إنه القول

  .)٤٠ القاعدة  "(احتجازية مؤسسة في مودعا كان، الحدث أن إلى إشارة أية احتجازهم
 يحتمل التي الحرف على مهنيا تدريبا يتلقى أن" حريته من جرد  حدث ألي يحق كما

 الواجـب  االعتبـار  إيالء مع لألحداث، تتاح"و ) ٤٢ القاعدة" ( مستقبلال في تؤهله للعمل أن
 يرغبون الذين العمل نوع اختيار إمكانية المؤسسات، إدارة ولمتطلبات .المالئم المهني لالختيار

  .) ٤٣ القاعدة( " أدائه في
 الفترة كامل طيلة المحتجز الحدث أو للطفل التعليم في الحق يضمن أن األساسي ومن

  .حريته من فيها لتي يجردا
 المعاملـة  إزاء قلقها عن فيها أعربت عديدة مناسبات الطفل حقوق للجنة ُأتيحت وقد

 منها أماكن في عموما االحتجاز ظروف وإزاء سجنهم أو احتجازهم أثناء يتلقاها األحداث التي



 

 
 ١٠٩ 

              

ـ  التعبير يتكرر آخر قلق وهناك )١٥٦(،الروسي االتحاد التعليمية في المؤسسات  وهـو  أال هعن
  )١٥٧( .االحتجاز مرافق اكتظاظ

والبرامج  التسهيالت كفاية عدم إزاء قلقها عن وتكرارا مرارا بالمثل اللجنة عبرت كما
 وسـائل  وهـي  )١٥٨(،المجتمـع  في تأهيلهم وإعادة والنفسية البدنية عافيتهم األحداث الستعادة
  .العدل إلقامة نظام أي في األساس الحجر أن تشكل المفروض

  :التأديبية والتدابير الطفل حقوق ٦-٣-٨

 مشـروع  عمـل  حريتهم من المجردين األطفال ضد التأديبية التدابير إلى اللجوء إن
 أن ينبغـي " ولكن ،" ومنظمة آمنة اجتماعية حياة في المتمثلة المصلحة" على الحفاظ لغرض
 أال المؤسسـية  ةللرعاي األساسي والهدف المتأصلة الحدث كرامة يصون ما مع متمشية تكون
 القاعدة( " شخص لكل األساسية الحقوق واحترام الذات واحترام بالعدل اإلحساس إشاعة وهو
 التـدابير  "باتـا  منعا تمنع أن" يعني هذا فإن ٦٧ للقاعدة ووفقا) ة المتحد األمم قواعد من ٦٦

  :ذكرها التالي
  .ةمهين أو إنسانية ال أو قاسية معاملة على تنطوي التي التدابير 
 .البدني العقاب 
 .مظلمة زنزانة في اإليداع 
 بالصحة ضارة تكون أن يمكن أخرى عقوبة وأي انفراديا، أو ضيقة زنزانة في الحبس 

 .المعني للحدث العقلية أو البدنية
  :أدناه الواردة التدابير حظر أيضا ينبغي ذلك إلى باإلضافة 
 مـن  سبب ألي" منه الحرمان أو األسرة بأفراد االتصال وتقييد الطعام كمية تخفيض 

  .األسباب
 ووسـيلة  تربوية أداة أنه على إليه ينظر أن الدوام على ينبغي" ألنه الحدث وتشغيل  

 .تأديبي كجزاء يفرض وال المجتمع، إلى للعودة لتأهيله لذاته احترامه لتعزيز

                                                 
 الثانية الدورة بشأن التقرير /٩٠CRC/Cالمتحدة  األمم وثيقة ،الروسي باالتحاد يتعلق فيما انظر) ١٥٦(

 .١٣٠ الفقرة ،)  ١٩٩٩ ( والعشرين

 (والعشرين الثالثة الدورة بشأن التقرير /٩٤CRC/Cالمتحدة  األمم وثيقة أفريقيا جنوب يخص فيما انظر) ١٥٧(

 الدورة بشأن التقرير /٨٤CRC/Cالمتحدة  األمم وثيقة انظر يتعلق ببليز، وفيما ، ٤٥٥ الفقرة ،) ١٩٩٩

 .٨ الفقرة ،) ١٩٩٩ ( العشرين

 الحادية الدورة بشأن التقرير /٨٧CRC/Cالمتحدة  األمم وثيقة بنن، يخص فيما انظر) ١٥٨(

 ).و( ١٦٥ الفقرة ،)١٩٩٩(والعشرين
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 .التأديب تستوجب التي المخالفة نفس على واحدة مرة من بأكثر الحدث يعاقب وال 
 .الجماعية والجزاءات 
 بالمسـائل  المتعلقة المعايير تقرر التي اللوائح أو التشريعات تعتمد أن للدول وينبغي 

: للحدث األساسية والحقوق واالحتياجات للخصائص الكاملة المراعاة مع" ذكرها التالي
 يةالتأديب العقوبات ومدة أنواع) ٢(التأديب؛  تستوجب يشكل مخالفة الذي السلوك) ١("

 المختصة السلطة) ٤(الجزاءات  هذه المختصة لغرض السلطة) ٣(توقيعها  يجوز التي
 .)٦٨القاعدة ( "الجزاءات من التظلم التماسات في بالنظر
 وال " السـارية  واللـوائح  القـانون  أحكام مع بدقة يتفق بما" فقط الحدث تأديب وينبغي
 بطريقـة  إخطاره ويكون ارتكبها أنه ىالمدع بالمخالفة الحدث إخطار بعد" إال يفرض الجزاء

 فـي  الحـق  للحدث، يكون أن وينبغي ." دفاعه لتقديم مالئمة فرصة الفهم ويمنح تمام يفهمها
 "التأديبيـة  اإلجـراءات  بجميـع  كاملة سجالت ُتحفظ"و "محايدة مختصة سلطة أمام االستئناف

  .)٧٠القاعدة (
 البدنية العقوبة استخدام وتزيل اداغرين تحظر أن منها بأمور الطفل حقوق لجنة وأوصت

 في بما البدني العقاب استخدام" بشأن خاصا اهتماما وتبدي األحداث، قضاء نظام من مثل الجلد
 كانـت  إذا ما الواضح من وليس )١٥٩( ، اليمن في " االحتجاز مراكز في الجلد والتعذيب ذلك
 في ولكن جنائية، كعقوبة أو التأديب لغرض مفروضة الحاالت في هذه الجسدية المعاملة سوء
 إزاء أخـرى،  ناحيـة  مـن  القلق، عن اللجنة وأعربت.قانونيا ال اإلجراء يعتبر الحالتين كلتا

  )١٦٠( ."زمبابوي في األطفال يمس تأديبي كإجراء الجلد إلى اللجوء"
  

                                                 
 رينوالعش الثالثة الدورة بشأن التقرير /٩٤CRC/Cالمتحدة  األمم وثيقة غرينادا، يخص فيما انظر) ١٥٩(

 الدورة بشأن التقرير /CRC/C ٨٤الوثيقة  انظر يتعلق  باليمن، وفيما ،)الجلد( )ب( ٤١٢ الفقرة ،)٢٠٠٠(

 .معينة مراكز في والتعذيب الجلد البدنية العقوبة( ١٨٤ الفقرة) ١٩٩٩(والعشرين  الثالثة

  .٢١ قرةالف زمبابوي، :الختامية المالحظات  .٥٥CRC/C/15/Addالمتحدة  األمم وثيقة) ١٦٠(
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 أي أخيرا، مالذا يتخذ كإجراءفقطحريتهممناألحداثتجريديستخدم أن ينبغي  

 .المعني للطفل للتصدي متاحة مالئمة تدابير هناك ونتك ال عندما

االعتبار  بعين يأخذ الذي النحو على بإنسانية يعامل أن في حريته من المجرد للطفل

 البالغين عن يفصل أن في الحق له حريته من المجرد الطفل إن.المحددة احتياجاته

 والطفـل  .مـدانين ال األشـخاص  مع يحتجز أال في الحق له مدانًا فإن يكن لم فإن

 يكـن ذلـك   لم ما بأسرته منتظم اتصال على البقاء في الحق له حريته من المجرد

  .الفضلى مصلحته غير في االتصال

وفـي   قانونية مساعدة على سريعا الحصول في الحق له حريته من المجرد والطفل

 .ونزيهـة  ومستقلة مختصة أخرى هيئة أو محكمة أمام اعتقاله شرعية في الطعن

والعقلـي   البدني رفاهه تعزز احتجاز ظروف في الحق له حريته من المجرد الطفلو

على  فعال الحصول فإن الصدد هذا وفي .المجتمع في إدماجه إعادة تعزيز عن فضال

 أي فـي  الزاوية حجر يشكل الحرية من فيها يجرد التي الفترة أثناء مستمر تعليم

 تأديبيـة  لتـدابير  إخضاعه يجوز ال ريةالح من المجرد والطفل .العدل نظام إلقامة

 التـدابير  تحتـرم  أن ويجـب  .االنفرادي الحبس على بدني أو عقاب على تنطوي

 المتأصلة كرامته في الطفل حق التأديبية
  :الجنائية والعقوبات الطفل حقوق .٩

 يمكن التي الجنائية العقوبات نوع على القيود بعض الدولي اإلنسان حقوق قانون يضع
 حقوق اتفاقية من )أ( ٣٧ والمادة . جنائية جريمة بارتكاب مذنب أنه يتبين طفل لىفرضها ع

 بسـبب  الحياة مدى السجن أو اإلعدام عقوبة تفرض أال على المثال، على سبيل تنص، الطفل
  ."سنة عشرة الثماني عن تقل أعمارهم أشخاص يرتكبها جرائم

 بـالحقوق  الخـاص  الدولي العهد من) ٥(٦ المادة فإن اإلعدام عقوبة يخص فيما أما
 الثمانيـة  عـن  أعمارهم تقل أشخاص يرتكبها جرائم على" فرضها تحظر المدنية والسياسية

 اإلنسان لحقوق األمريكية االتفاقية من) ٥(٤ المادة فإن اإلقليمي وعلى المستوى ." سنة عشرة
 ارتكاب وقت عشرة يالثمان عن أعمارهم تقل بأشخاص" عقوبة اإلعدام إنزال منها أمور تمنع

  ."الجريمة
 المحكوم عن اإلفراج إمكانية دون الحياة مدى بالسجن العقوبات بحظر يتعلق وفيما

 حقـوق  اتفاقية من )ب( ٣٧ المادة بموجب أنه إلى بالنظر تماما منطقي المبدأ فإن هذا عليـه 
 زمنية ة فتر صروألق أخير كملجأ إال إليه اللجوء يجوز ال" سجنه طفل أو احتجاز فإن الطفل
 هـذه  مع متناقضة والواقع الحقيقة في تكون أن شأنها الحياة من مدى السجن فعقوبة ." ممكنة
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 السـتعادة  فرصـة  الطفل يمنح أن التي تقتضي للطفل الفضلى المصالح مفهوم ومع القاعدة
 سجن بأن القائلة القاعدة هذه مع وتمشيا  .المجتمع في إدماجه إعادة وألغراض النفسية عافيته
 فيمـا  زمبـابوي  إزاء قلقها الطفل حقوق لجنة أبدت ممكنة، مدة ألقصر أن يكون ينبغي طفل
 غير بآجال والحكم اإلفراج إمكانية دون المؤبد للسجن واضح حظر قانوني إلى االفتقار" يخص
  )١٦١( ."مسماة

اإلعدام  عقوبة فرض إمكانية فيها تكن لم التي االتالح في قلقها اللجنة أبدت وبالمثل

 صغار لألطفال بالنسبة القانون فيها يسمح التي الحاالت وفي )١٦٢( بقانون، صراحة محظورة
 ومن كبالغين يحاكموا بأن" عشرة والثامنة عشرة السادسة بين ما أعمارهم تتراوح الذين السن
 يخص وفيما ذلك على عالوة )١٦٣( ."الحياة مدى السجن عقوبة أو اإلعدام عقوبة يواجهون ثم
 اإلعدام ألحكام سنتين مدته تعليق بفرض الوطني التشريع فيها يسمح التي الحالة وفي لصين،ا

 ترى اللجنة فإن عشرة والثامنة عشرة السادسة بين ما أعمارهم تتراوح الذين األشخاص على
 )١٦٤(،"مهينـة  أو إنسـانية  ال أو عقوبـة قاسـية   أو معاملة يشكل" األطفال على الحكم هذا أن

 يمنع ال غواتيماال الوطني في التشريع أن حقيقة إزاء " العميق قلقها عن" أيضا لجنةال وأعربت
  )١٦٥( .عليه المحكوم عن اإلفراج إمكانية دون الحياة مدى السجن وال اإلعدام عقوبة ال

 والعهـد  الطفـل  حقوق اتفاقية أيضا بموجب ممنوعة كالجلد البدنية العقوبةوتحظر 
 األوروبيـة  المحكمة إلى أن كذلك اإلشارة وتجدر ،والسياسية دنيةالم بالحقوق الخاص الدولي
 ثالث على توجيه تنطوي التي - البدنية العقوبة بأن حكمت تايرر، قضية في اإلنسان، لحقوق
 مهينة بالمعنى معاملة تشكل مان جزيرة في األحداث حكومة تفرضها والتي - بعصا ضربات
  ). اإلنسان لحقوق ألوروبيةا االتفاقية من ٣ المادة في المقصود

  
  
  
  
  

                                                 
  .والفقرة الصفحة ونفس نفسه، المرجع) ١٦١(
 .نفسه المرجع) ١٦٢(

 .١١ الفقرة بلجيكا، :الختامية المالحظات .٣٨CRC/C/15/Add المتحدة األمم وثيقة) ١٦٣(

 .٢١ الفقرة الصين، :الختامية المالحظات .٥٦CRC/C/15/Addالمتحدة  األمم وثيقة) ١٦٤(

 .١٥ الفقرة ، غواتيماال :الختامية المالحظات .٥٨CRC/C/15/Addالمتحدة  األمم وثيقة) ١٦٥(
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 التـي  الجـرائم  على اإلعدام عقوبة فرض الدولي اإلنسان حقوق قانون يمنع

 .سنة عشرة الثماني عن أعمارهم تقل يرتكبها أشخاص

 عـن  اإلفراج إمكانية دون الحياة مدى السجن عقوبة فرض أيضا يجوز وال 

  سنة عشرة الثماني عن أعمارهم تقل األشخاص الذين

 .الدولي اإلنسان حقوق لقانون منافية البدنية العقوبة وتعتبر .

  
 :التحويل ومسألة المتهم الطفل .١٠
  :"التحويل" عبارة معنى ١ -١٠

 التحويـل  عبارة تعني بيكين، قواعد من ١١ المادة على التعليق في موضح هو مثلما

 وإحالتهـا  الجنائي ضاءالق من الدعوى نقل يتضمن الذي القضائي، النظام خارج التحويل إلى"
 أسـاس  على بها، يؤخذ مألوفة ممارسة هذه"و " المجتمعي الدعم إلى خدمات كثيرة أحوال في

 اآلثـار  دون لوتحو أنها الممارسة هذه وميزة .ة عديد ظم قانونيةن في رسمي وغير رسمي
 وصمة لمث( األحداث، قضاء شؤون إدارة في مجال الالحقة اإلجراءات عن تنجم التي السلبية
 حقوق اتفاقية من) ب( )٣(٤٠ المادة في تتناول التحويل ومسألة. ))١٦٦(بالعقوبة والحكم اإلدانة
   :يلي ما على تنص التي الطفل

 ومؤسسـات  وسلطات وإجراءات قوانين إقامة لتعزيز األطراف الدول تسعى -
 أو العقوبـات  قانون انتهكوا أنهم يدعى الذين األطفال على خصوصا منطبقة

  :يلي بما القيام وخاصة ذلك، عليهم يثبت أو بذلك مونيته
إلـى   اللجـوء  دون األطفـال  هـؤالء  لمعاملة االقتضاء عند تدابير اتخاذ استصواب

  ."كامال احتراما القانونية والضمانات اإلنسان حقوق تحترم أن شريطة قضائية، إجراءات
 حيثمـا " أنه على تنص لتيا بيكين قواعد من) ١(١١ القاعدة تؤكده البديل النهج وهذا

 محاكمة إلى اللجوء دون األحداث المجرمين قضايا معالجة إمكانية في ينظر  ذلك مناسبا، كان
 عديدة، حاالت" في أنه القاعدة هذه على التعليق ويبين .…" المختصة قبل السلطة من رسمية
 خـدمات  إلى اإلحالة أيو البداية، منذ التحويل أن أي ." الحلول هو أفضل التدخل عدم يكون

 خطيـر  غيـر  طابع ذات الجريمة كانت حيثما" هذا بخاصة ويصدق )١٦٧( .بديلة) اجتماعية(

                                                 
 .٥١٢ الصفحة الدولية، الصكوك مجموعة - اإلنسان حقوق) ١٦٦(

 .٥١٢ الصفحة نفسه، المرجع) ١٦٧(
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 األمر عالجت قد األخرى الرسمية االجتماعية غير الرقابة مؤسسات أو المدرسة أو واألسرة
  .)١٦٨("ءمناسب وبنا نحو على تعالجه أن المرجح من يكون أو بالفعل،

 التـدابير  على األخرى األمثلة بعض تعطي الطفل حقوق تفاقيةا من) ٤(٤٠ والمادة
 والمشورة واإلشراف واإلرشاد الرعاية أوامر مثل مختلفة، ترتيبات تتاح" حيث غير المؤسسة

 المؤسسية، الرعاية بدائل من وغيرها المهني والتدريب التعليم وبرامج،  الحضانة ،وواالختبار
 السـواء  علـى  وجرمهم ظروفهم مع وتتناسب رفاههم ئمتال األطفال بطريقة معاملة لضمان

 تـوخي  يمكن عديدة حاالت في بديل أنسب يكون الممكن أن التدخل عدم نهج إلى باإلضافة"
 كمـالذ  إليها يلجأ أن الدوام على الجنائية الواجب اإلجراءات من ال بد ها ذكر التالي التدابير
  :وهي أخير

  .الرعاية 
 .واإلشراف اإلرشاد  
 .ورةالمش 
 .االختبار 
 .الحضانة 
 ."المهني والتدريب التعليم برامج 
 بيكين قواعد من ٤-١١ القاعدة تشدد لالستمرار، القابلة التحويل تدابير قضية وبشأن  

 تيسـير  بغيـة ": أنه على بالنص األحداث قضاء في الفصل في المجتمعية البدائل على أهمية
 اإلشـراف  مثـل  مجتمعيـة،  بـرامج  لتنظيم دجهو تبذل األحداث، في قضايا تقديريا الفصل

 الحكم هذا على التعليق في يالحظ وكما ، " وتعويضهم حقوق الضحايا ورد المؤقتين واإلرشاد
 وكـذلك  للضـحية  الحق رد طريق عن تتضمن التسوية التي البرامج خاصة بصفة زكيت "

 المؤقتين والتوجيه شرافاإل عن طريق المستقبل في القانون مخالفة لتفادي تسعى التي البرامج
 أشد جرائم ارتكبت قد حين تكون حتى مناسبا التحويل تجعل أنها الفردية الحاالت مزايا ومن .

 للقانون مخالفًا ارتكب عمال قد الحدث يكون حين أو مرة، ألول جريمة ارتكاب مثل( خطورة
  ٩٣ ."األنداد ضغط تحت
  :المسؤولة والسلطات التحويل ٢-١٠

 الهيئـات  أو العامة، النيابة أو الشرطة تخول" بيكين، قواعد من ٢-١١ للقاعدة وفقا
 عقـد  دون تقديرها حسب القضايا، هذه في الفصل سلطة األحداث، قضايا تعالج األخرى التي

 القانونية، األنظمة مختلف في الغرض لهذا الموضوعية للمعايير وفقا رسمية، محاكمة جلسات
                                                 

 .الصفحة ونفس نفسه، المرجع) ١٦٨(
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 فـي  يستخدم أن يمكن التحويل أن" يعني وهذا ." القواعد هذه يف الواردة للمبادئ وفقا وكذلك
 قبل من يمارس أن ويمكن المسؤولة السلطات قبل من " القرارات اتخاذ مراحل من مرحلة أي

 يتصـل  فيمـا  التحويـل  إلى اللجوء فإن ذلك، على عالوة )١٦٩( .أشخاص عدة أو منها واحد
 يصـبح  النحو وعلى هذا البسيطة القضايا لىع بالضرورة االقتصار إلى يحتاج ال" باألحداث
  )١٧٠( .للقانون المخالفين األحداث معالجة في "مهمة أداة التحويل

   :الطفل وموافقة التحويل ٣ -١٠
 قبل القانوني وصيه أو أبويه أو الحدث موافقة بيكين قواعد من ٣-١١ القاعدة تقتضي
 مـن  يخضـع  التحويل إلى اللجوء روقرا غيره؛ أو المناسب المجتمع خدمة إلى إحالة الحدث

 الهـام  الشـرط  التعليق ويبرز ." تطبيقه عند مختصة سلطة قبل من للمراجعة" أخرى ناحية
 أو بتـدبير  عليـه  الوصي أو والديه قبول أو الحدث المجرم على قبول الحصول في المتمثل
 دون تمعيـة مج مؤسسات إلى التحويل أن ذلك من أسباب وواحد بها الموصى التحويل تدابير

 التـي  السـخرة  بإلغـاء  المتعلقة مع االتفاقية متناقضا ذلك يجعل الموافقة هذه على الحصول
شـرطاً   يعتبر،  بالتدبير التحويلي المعني الشخص فموافقة )١٧١(،الدولية العمل منظمة وضعتها
  .التدبير هذا لنجاح أساسيا

 بدافع أحيانًا يتم قد" القبول إن إذ الطعن، عن بمنأى القبول هذا يكون أال ينبغي أنه بيد
 قوامهـا  أخـرى  بعبارة القاعدة وراء تكمن التي والفكرة )١٧٢( ." الحدث جانب من من اليأس
 القاصـرين  ممارسة احتمال من ممكن حد أقصى إلى اإلقالل بغية مراعاة الحرص ضرورة
 تحت واقع أنهب الحدث يحس أال وينبغي . التحويل عملية في جميع المستويات على والتخويف
 علـى  يوافـق  حتى الضغوط عليه تمارس أن أو (أمام المحكمة المثول لتجنب مثال،) الضغط
  )١٧٣( ."التحويل برامج

 من المقدمة التقارير في نظرها عند متسقة، بصورة اإلنسان حقوق لجنة عمدتوقد 
 في الحرية من للحرمان الموجودة البدائل بحث إلى الطفل، حقوق اتفاقية في الدول األطراف

                                                 
 .نفسه المرجع) ١٦٩(

  .نفسه المرجع) ١٧٠(
 .نفسه المرجع) ١٧١(

 .نفسه المرجع) ١٧٢(

 .نفسه المرجع) ١٧٣(
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 هـذه  مثـل  تقويـة  إلـى  وتكـرارا  مرارا ودعت األحداث للمجرمين المعني للتصدي البلد
  .)١٧٤(التدابير

 اإلجراءات من ومستصوبا مناسبا ذلكيكونحيثمااألحداث،المجرمونيحول  

 .البديلتين والرعاية الخدمات إلى العادية الجنائية

 القرارات اتخاذ مراحل نم مرحلة أي في مختصة سلطة تتخذ أن ويمكن

 .هذه التحويلية التدابير

 أن لهم ويمكن التحويل على وصيه أو أبواه أو المعني الحدث يوافق أن ينبغي

 على موافقتهم عدم حالة في مختصة سلطة إلى االستئناف بطلب يتقدموا

 .التحويل
  

  :اإلجراءات القضائية في شاهداً أو ضحية بوصفه الطفل. ١١
مشاكل  في له يتسبب القضائية اإلجراءات في شاهدا أو ضحية بوصفه فلالط مثول إن

 فـي  سببا يكون ربما القضائي النظام مع التعامل وأن خاصة سنة حساسية إلى بالنظر خاصة
 فـي  سلبي أثر من الجنائية لإلجراءات يكون أن يمكن عما وبالرغم ذلك مع  .صدمة عميقة

 مـن  تسـتحقه  بما مؤخرا إال الخطيرة المسألة هذه تحظ لم األطفال، الشهود من أو الضحايا
 إطـار  في باألطفال المتعلق للعمل التوجيهية المبادئ من خالل الدولي المستوى على االهتمام
واالجتمـاعي   االقتصادي المجلس بقرار التي ُأرفقت المثال، سبيل على الجنائي القضاء نظام

 " )التوجيهيـة  المبادئ" بـ بعد إليها فيما شاري( األحداث قضاء شؤون إدارة بشأن ١٩٩٧/٣٠
 المفيـدة  المبـادئ  التوجيهية بعض المبادئ هذه توفر للدول ملزمة ليست كونها عن وبالرغم
 على المسـتوى  والقضاة والمحامين لعامين ا والمدعين الشرطة عمل في تستلهم أن الواجب
 العدالـة  لتـوفير  األساسـية  لمبادئا بشأن اإلعالن إلى التوجيهية المبادئ واستندت، المحلي

 مـا  على التوجيهية المبادئ من ٤٣ الفقرة وتنص السلطة، استعمال وإساءة لضحايا الجريمة
 الوصـول  سـبيل  األطفال من والشهود تؤمن للضحايا بأن التعهد الدول على يتوجب" : يلي

 . االجتماعيـة  ةوالمسـاعد  الحقوق والتعـويض  ورد المنصفة والمعاملة العدالة إلى المالئم

                                                 
 والعشرين الحادية الدورة بشأن التقرير /crc/c،٨٧المتحدة  األمم وثيقة بهندوراس، يتعلق مافي انظر) ١٧٤(

 الدورة بشأن التقرير /٨٠CRC/Cبالكويت، وثيقة األمم المتحدة  يتعلق وفيما ، ١٣٠ ،الفقرة) ١٩٩٩(

 التقرير . /CRC/C 94 المتحدة  األمم وثيقة ببيرو، يتعلق وفيما ؛ ١٥٠ الفقرة ،) ١٩٩٨ ( عشرة التاسعة

 .٣٨١ الفقرة ،) ٢٠٠٠ ( والعشرين الثالثة الدورة بشأن
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 التعويض خالل من المسائل الجزائية تسوية لمنع تدابير تتخذ أن الحالة، تنطبق حيث وينبغي،
  ."الطفل مصلحة في ليس اإلجراء هذا مثل يكون حينما القضاء نظام خارج

 المبادئ من ٤٥ الفقرة تنص تحديدا، أكثر وجه على األطفال من الضحايا يخص وفيما
 الوصول لهم ويحق . لكرامتهم وباحترام بشفقة يعاملوا أن ينبغي" األطفال نأ على التوجيهية

 فـي  عليه منصوص هو لما وفقا ،عاجل وعادل  تعويض على والحصول العدالة آليات إلى
 كـذلك  األطفال من للضحايا يتاح أن وينبغي ." بهم لحق أذى أي على بناء الوطني التشريع

 وإسـداء  االقتصـادية  والمسـاعدة  ،وحمايتهم عنهم كالدفاع باحتياجاتهم تفي التي المساعدة"
 وخـدمات  ، المجتمـع  فـي  إدماجهم وإعادة واالجتماعية، الصحية والخدمات ،لهم المشورة
 .المرضى أو المعوقين لألطفال خاصة مساعدة تقديم وينبغي . والنفسية البدنية عافيتهم استعادة
 المحلـي  المجتمـع  على أو األسرة على باالعتماد لالتأهي إعادة على باألساس التشديد وينبغي
  .)٤٦الفقرة ( "المؤسسات توفره الذي التأهيل من بدال

 االقتضاء، حسب واإلدارية، القضائية اآلليات وتعزيز إنشاء ينبغي" ذلك، على عالوة
 الرسمية غير أو الرسمية اإلجراءات خالل من اإلنصاف على الحصول من لتمكين الضحايا

 قانونا، يمثلهم من أو/ و الضحايا تعريف وينبغي، المنال وسهلة المكلفة والعادلة وغير ةالعاجل
 هنـاك  النحـو  هذا على ) ٤٧ الفقرة(" اآلليات هذه خالل من التماس اإلنصاف في بحقوقهم
  .للضحايا الضرورية المعلومات توفير في السلطات المختصة تتحمله إيجابي واجب

 علـى  للحصول الفرصة إتاحة " كذلك ينبغي" التوجيهية بادئالم من ٤٨ للمادة ووفقا
 وغيره التعذيب وباألخص اإلنسان، حقوق انتهاكات ضحايا لألطفال ومالئم تعويض منصف

 االغتصـاب  ذلـك  في بما المهينة أو إنسانية الال أو القاسية العقوبة المعاملة أو ضروب من
 له مبرر ال الذي واالحتجاز الحرية من تعسفيوال غير القانوني والحرمان الجنسي واالستغالل
 أو محكمة إلى الدعوى لرفع الالزم القانوني يتاح التمثيل أن وينبغي، العدل بمبادئ واإلخالل

 وتجـدر  " االقتضاء عند األم الطفل إلى لغة الشفوية الترجمة عن فضال مختصة قضائية هيئة

 معاهـدات  فـي  تلك الواردة من أضعف الفقرة هذه في المستخدمة الصيغة أن إلى اإلشارة

 انتهاكـات  لضحايا الفعال التظلم في الحق جميعها تمنح التي قانونا الملزمة اإلنسان حقوق

تلـك   ضـحايا  هـم  الـذين  األطفال على طبعا، بالمثل، ينطبق الحق وذلك . اإلنسان حقوق

   .االنتهاكات
 تـدريب  ينبغـي " ألطفـال ا من بالضحايا تتعلق التي للحاالت التصديوألجل تسيير 

النظـر   يتعـين و  المحاكم في العاملين الموظفين وسائر القضائية والمحامين والسلطة الشرطة
 لُتعنـى  متخصصـة  وحدات أو مكاتب في إنشاء بعد، ذلك تفعل لم إن تنظر، أن الدول على
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 حسـب  تنشئ، أن الدول يتعين على وأخيرا ."األطفال بحق جرائم على تنطوي التي بالحاالت
 من الضحايا التي تهم بالقضايا الخاصة السليمة باإلدارة الخاصة للممارسات مدونة االقتضاء،
   ."األطفال

 بحاجة" أنهم التوجيهية المبادئ من ٤٩ الفقرة تذكر ، األطفال من الشهود يخص وفيما
 وتقـيم  جـع ترا أن للـدول  ينبغي" لذلك، وتبعا ."واإلدارية القضائية العملية في إلى المساعدة

 قوانينهـا  نطـاق  في جرائم على شهودا بوصفهم األطفال أوضاع بحسب االقتضاء، وتحسن،
 لمختلـف  ووفقـا  .اًتام احتراما األطفال حقوق احترام األدلة لتأمين بتقديم والمتعلقة اإلجرائية
 الضـحية  الطفـل  بـين  المباشر االتصال يجب تفادي القانونية واُألطر والممارسات العادات
 اإلعـالن  منع ويجب، الممكن المحاكمة قدر وجلسات والمالحقة التحقيق عملية أثناء والجاني

 الطفـل  حماية لخصوصية وذلك الضرورة عند اإلعالم وسائط في الضحية الطفل هوية عن
 فـي الـدول   سـارية  أساسية قانونية مبادئ مع متعارضا المنع فيها يكون التي الحاالت وفي

   ."اإلعالم وسائط في الطفل هوية عن اإلعالن تشجيع عدم ينبغي األعضاء
 الضرورة، عند" تنظر، أن الدول على يتعين التوجيهية المبادئ من ٥٠ للفقرة ووفقا

 استخدام منها بأمور تسمح بحيث الجنائية باإلجراءات المتعلقة قوانينها على إدخال تعديالت في
 مـن  رسـمية  كوسيلة المحكمة في الفيديوية هادةالش وتقديم بشهادة إدالء األطفال عند الفيديو
 أن والحكام والقضاة العامين والمدعين الشرطة على بصورة خاصة ويتوجب . اإلثبات وسائل
 التـي  والمقـابالت  الشرطة بها تقوم التي أثناء اإلجراءات لألطفال موائمة ممارسات يتبعوا
  .األطفال من الشهود مع تجري

واإلدارية  القضائية اإلجراءات استجابة تسهيل وجوب على ٥١ الفقرة تنص وأخيرا "
  :يلي ما باتباع الضحايا الحتياجات

التـي   وبالطريقة وسيرها، وتوقيتها اإلجراءات وبنطاق بدورهم الضحايا تعريف  -)أ (
 خطيرة؛  بجرائم متعلقا األمر يكون حيث سيما وال قضاياهم، في بها يبت

 إجـراءات  على هؤالء الطالع األطفال من الشهود إلعداد خطط استحداث تعزيز  -)ب (
 للضـحايا  المالئمة المساعدة توفير وينبغي .ة بالشهاد إدالئهم قبل الجنائية العدالة

 .القانونية العملية خالل األطفال من والشهود
 االعتبار في وأخذها قلقهم جه وأو الضحايا نظر وجهات لعرض الفرصة إتاحة   -)ج (

 عرضـة  مصالحهم تكون حيثما القضائية، تاإلجراءا من المناسبة المراحل في
 الـوطني  الجنائي القضاء ونظام يتمشى وبما بالمتهمين إجحاف دون وذلك للتأثر
 .الصلة ذي
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 وحمايـة  حـد  أدنـى  إلـى  الضحايا إزعاج من اإلقالل إلى ترمي تدابير اتخاذ  - )د (
 والشهود أسرهم سالمة عن فضال سالمتهم وضمان االقتضاء عند خصوصياتهم

 ."واالنتقام التخويف من لصالحهم نالمتقدمي
 بوصفهم القضائية الدعاوي في يمثلون الذين األطفال من المتزايد العدد إلى وبالنظر

 يـر  أن بمكان األساسية األهمية من باالستغالل، المتعلقة الحاالت في خاصة وشهود، ضحايا
 هـؤالء  واحتياجـات  قحقو باحترام الكفيلة والسبل الوسائل على القانونية المهن أصحاب كز

 في العادل النظر يجب الذي المتهم واحتياجات حقوق فيه تحترم الذي نفسه الوقت في األطفال
  .قضيته

فـي   شـاهدا  أو ضحية بوصفه طفلمثولأناالعتبارفييوضعأنالمهم من  

المهن  أصحاب واجب من لذلك .عميقة صدمة في له يتسبب قد جنائية إجراءات

 ويحـق  .وشـفقة  بـتفهم  ومعاملته الطفل واحتياجات حقوق ماحترا القانونية

 بهم ولهذه لحق أذى أي عن سريع تعويض على الحصول األطفال من للضحايا

باحتياجـاتهم   للوفاء المساعدة أنواع مختلف على الحصول في الحق لهم الغاية

 مـن  األطفال من الضحايا يتمكن أن ينبغي .وبعدها القانونية اإلجراءات أثناء

 تكون التي الرسمية وغير الرسمية خالل اإلجراءات من تعويض على الحصول

 القـانونيين  ممثلـيهم  وإعالم وينبغي إعالمهم بيسر ومتاحة ومنصفة سريعة

 اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا هم الذين ولألطفال .اإلجراءات تلك مثل بتوافر

 فعـال  تعويض على الحصول في الدولي حقوق اإلنسان قانون بمقتضى الحق

 أثنـاء  خاصـة  مساعدة إلى األطفال من الشهود يحتاج .أذى من لحقهم عما

 أن كفالـة  القانونيـة  المهن أصحاب على واإلدارية ويتعين القضائية العملية

 المـدعون  وكـذلك  الشـرطة  تسعى أن يجب .الكامل االحترام حقوقهم تحترم

 فـي  الطفـل  لحقوق ةمالءم ممارسات أكثر التباع والقضاة والحكام العامون

 إلـى  األطفـال  مـن  والشهود الضحايا يحتاج .األطفال من الشهود مع عملهم

 .فيها طرفًا يكونون القانونية التي اإلجراءات أثناء خاصة مساعدة

  

  مبرراً؟ االنفصال يكون متى :وأبواه الطفل. ١٢
 شـؤون  ةإدار أثناء فقط ليس لألطفال والمحامين القضاة تعامل الضرورة تقتضي قد

 بانفصال المتعلقة باإلجراءات يتصل فيما وكذلك بل التحويل إجراءات وأثناء قضاء األحداث
  .التالي القسم في بإيجاز ستتناول التي المسألة هذه أبويه وبالتبني، عن الطفل



 

 
 ١٢٠ 

              

 أبويهم عن لألطفال االستثنائي االنفصال على الطفل حقوق اتفاقية من ٩ المادة وتنص
  :ليالتا النحو على

عنـدما   إال منهمـا  كره على والديه عن الطفل فصل عدم األطراف الدول تضمن )١
 للقـوانين  وفقـا  قضـائية،  نظـر  إعادة بإجراء رهنا المختصة، السلطات تقرر

 الفضلى الطفل مصالح لصون ضروري الفصل هذا أن بها، واإلجراءات المعمول
 الطفل معاملة الوالدين ءةإسا حالة مثل معينة حالة في هذا القرار مثل يلزم وقد .
 محل بشأن قرارا اتخاذ ويتعين منفصلين الوالدان عندما يعيش أو له، إهمالها أو

   ."الطفل إقامة
  :للطفل الفضلى المصالح١ – ١٢

 يكـون  أن المنطقـي  من االتفاقية اعتمدته الذي الطفل نحو الموجه النهج إلى بالنظر
 للمصـالح  ضـروريا  يكـون،  أن يجب الفصل أن مالحك هذا عنه ينبثق الذي المبدأ األساسي

 تشير"  منهم كره على"  عبارة أن أخرى، ناحية من بالمالحظة، ومن الجدير، "للطفل الفضلى
 الطفل رغبة تعني ال أنها الواضح من لكن  "معا والطفل لرغبة األبوين أو األبوين لرغبة إما"

 ولكن يرعاهم من اختيار بإمكانهم ليس األطفال أن بالنظر إلى واضح تفسير وهذا )١٧٥(،فحسب
 نيابـة  االختيـار  بـذلك  القيام في الدولة المحلي وعلى ومجتمعهم أسرتهم على يعتمدون هم"

  )١٧٦(."عنهم
  :االنفصال تبرر التي اُألسس ٢ -١٢

 " له إهمالهما أو الطفل معاملة الوالدين إساءة حالة" إلى صراحة) ١(٩ المادة تشير
 يكون التي الحالة ثان كأساس وتذكر أبويه، عن الطفل فصل يبرر أن زالجائ من كأساس أول

 بيد . الطفل فيه يعيش أن الواجب بالمكان يتعلق فيما قرار اتخاذ ويلزم فيها منفصلين الوالدان
 جامعة وليست توضيحية هذه الممكنة االنفصال ُأسس فإن "مثل" ذلك عبارة على تدل كما أنه،

 تتعلـق  نزاعـات  بتسوية يقوموا أن للقضاة فيها يمكن حاالت أخرى هناك توجد وقد ومانعة
 الطفل يكون ولكن الطفل، فيه يعيش أن المكان الواجب على الوالدان يتفق كأن ،اإلقامة بمكان
 مهـم  دور للـدول  يكون أن كهذه يمكن حاالت وفي )١٧٧( . االتفاق هذا عن راض غير نفسه

                                                 
 .١٢١ الفقرة التنفيذ، كتيب) ١٧٥(

 .الصفحة ونفس نفسه، المرجع) ١٧٦(

  .نفسه المرجع) ١٧٧(



 

 
 ١٢١ 

              

 قضائية آلية إنشاء عن طريق" ولو ووالديه الطفل بين النزاع تسوية بغية الحكم بوصفها تؤديه
  )١٧٨( ."بالتحكيم قضية تقديم من الطفل تمكن
  القانونية  الضمانات ٣-١٢

 التجـاوزات  من الحماية توفير تستهدف ثالثة قانونية ضمانات إلى ٩ المادة تشير
  :جبي والديه عن طفل بفصل قرار أي فإن وبالتالي .المحاكمة في وتكفل اإلنصاف

 ٩القائمـة المـادة    واإلجراءات القوانين تطبق "مختصة سلطات" قبل من يتخذ أن -
)١(  

 )١( ٩اتخذ المادة  كإجراء قانونيته مدى لتحديد القضائي لالستعراض يخضع أن -
 فـي  المشـاركة  فرصة" منحت قد  المعنية األطراف كل تكون أن بعد يتخذ أن -

   )٢(٩واإلعالن عن أرائها المادة  اإلجراءات
 القانونيـة  السـلطة  لها التي األجهزة السياق هذا في يعني المختصة السلطات ومفهوم

 للقيـام  الالزمـة  والمهـارات  للطفـل  الفضلى المصلحة يحقق االنفصال كان ما إذا لتحديد
  )١٧٩(.بذلك

 واإلجـراءات  للقـوانين  وفقـا  يكون أن يجب باالنفصال المتعلق القرار اتخاذ وشرط

 لألسـس  الدقيق التحديد بغية المجال هذا في الالزمة التشريعات تعد أن  وهذا يعني المنطبقة
 قانون من ما أن وحيث أخرى، ناحية من . جذرية تدابير اتخاذ تبرر أن يمكن التي والظروف

 طائفـة  يرتئـي  الذي كافيا تفصيال المفصل التوجيه يوفر الذي الحد إلى دقيقا يكون أن يمكن
 المحاكم وكذلك المختصة السلطات فإن التدخل، تتطلب التي الفردية الحاالت من النطاق واسعة

 والقضـاة  االجتمـاعيين  للعمـال  يسـمح  الذي التقدير حسن من معينة درجة إلى تحتاج قد
  .للطفل الفضلى والمصالح تتوافق بدائل عن بالبحث والمحامين
   تمييزي نحو على قتطب أن أو تمييزية تكون أن باالنفصال المتعلقة للقوانين ينبغي وال

 أن يجـب  ال اإلثنـي  واألصل والفقر التشرد فإن لذلك وتبعا،  )االتفاقية من ٢ المادة راجع(
 عـن  الطفـل  حقوق لجنة أعربت وقد )١٨٠( والديه عن الطفل لفصل أسسا ذاتها حد في تكون
 أو الصـحي  وضـعهم  بسـبب  أسرهم عن فصلهم يمكن األطفال" أن من كرواتيا إزاء قلقها
 عن اإلعراب تم المتحدة، المملكة يخص وفيما )١٨١("آباءهم تواجه التي االقتصادية مصاعبال

                                                 
 .نفسه المرجع) ١٧٨(

 .١٢٤ الصفحة نفسه، المرجع) ١٧٩(

 .١٢٥ الصفحة نفسه، المرجع) ١٨٠(

 .١٧ الفقرة كرواتيا، :الختامية المالحظات .٥٢CRC/C/15/Addالمتحدة  األمم وثيقة) ١٨١(



 

 
 ١٢٢ 

              

 )١٨٢(".للرعايـة  مؤسسـات  في إليداعها احتماال أكثر تبدو اإلثنية األقليات بعض" أن من القلق
 مجموعات إلى ينتمون الذين األطفال" أن إلى أشارت لجيكاب تقرير ببحث اللجنة قامت وعندما
 وذكرت " الرعاية مؤسسات في إليداعهم احتماال األكثر األطفال يبدو فيما هم السكان من فقيرة
 فصل إن" بالقول نظرها وجهة على وشددت " الطفل تربية في األسرة بأهمية" الصدد هذا في

  )١٨٣( ."الطفل مصلحة وهو األول االعتبار إلى يستند أن يجب أسرته عن الطفل
 مسـتقلة  في يؤمن المختصة السلطات تتخذه الذي لقرارل القضائية المراجعة واشتراط

ذاتـه   حـد  مـنط  أسـباب  على مبنيا قرارا وتتخذ الواجبة القانونية تطبق الضمانات وحيادية
 وينبغيوية ق هيئة خالل من القائمة واإلجراءات القوانين إلى باالستناد الفصل ذلك مشروعية

 اتخاذها في المختصة السلطات تلك مارسته استنسابي تقدير بحث أي تشمل أن المراجعة لتلك
 على بدقة مورس قد االستنسابي التقدير ذلك كون لكي تضمن الفصل بمسألة المتعلق قرارها
  .للطفل الفضلى المصالح يحقق الذي النحو

 المتصـلة  القضـائية  اإلجراءات لعدالة إضافيا ضمانًا االتفاقية من )٢( ٩ المادة وتكفل
 القضـائية  اإلجـراءات  في المشاركة فرصة المعنية األطراف لكافة" احتت باالنفصال، حيث

 المقام في تشمل، ولكنها االتفاقية في محددة ليست " المعنية األطراف" وعبارة ."ا آرائه وإبداء
 مـن ) ٢(١٢ المادة ضوء في )٢( ٩للمادة  قراءة من خالل يتبين وهذا . نفسه الطفل األول،

 إجـراءات  أي في إليه االستماع خاص، فرصة بوجه للطفل، تتاح أن" مفادها التي االتفاقية،
 مع تتفق بطريقة مالئمة، أو هيئة ممثل خالل من أو مباشرة، إما الطفل، تمس وإدارية قضائية
 إلـى  فـإن اإلشـارة   ذلك، على عالوة))١( ١٢المادة ( . الوطني للقانون اإلجرائية القواعد

معـا؛   يعيشان يكونا لم ولو إليهما االستماع يجب األبوين الك أن أيضا تعني المعنية األطراف"
 الحكم هذا إلى استنادا أقوالهم إلى االستماع في حق الموسعة األسرة أفراد لسائر يكون قد كما

  )١٨٤( ."الطفل بشؤون التخصصية الدراية ذوي المهنيين" عن فضال
  :بأبويه اتصال على البقاء في الطفل حق ٤ -١٢

 المنفصل الطفل حق األطراف الدول تحترم" أن على االتفاقية من )٣( ٩ المادة تنص
 مباشرة واتصاالت شخصية بعالقات منتظمة بصورة االحتفاظ في هماأحد عن أو عن والديه

 في الطفل حق على هنا والتشديد ،الفضلى الطفل مصالح مع ذلك تعارض إال إذا والديه، بكال
 بولـدهم  اتصـال  على البقاء في الوالدين حق على وليس ما،بالوالدين كليه اتصال على البقاء

                                                 
 .١٢ الفقرة المملكة المتحدة ،: الختامية المالحظات .٣٤CRC/C/15/Addالمتحدة  األمم وثيقة) ١٨٢(

 .١٠ الفقرة بلكيجا  ،: الختامية المالحظات .CRC/C/15/Add ٣٨المتحدة األمم وثيقة) ١٨٣(

  .١٢٦ الصفحة التنفيذ، كتيب) ١٨٤(
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 مـع  أيضا وإنما فحسب معهما المقيم الوالدين مع صلة، ال على البقاء من الطفل يمكن وهذا
  .)١٨٥(المقيمين غير األم أو األب

في  هذا يكون أن شرط أبويه عن استثنائيةظروففيالصغيريفصلأنيمكن  

بالخصـوص   هـي  الفصل هذا مثل تبرر التي االتوالح .الفضلى الطفل مصلحة

بطريقـة   تطبق وأال تمييزية الفصل قوانين تكون أال ويجب .اإلهمال أو التجاوز

 أن يجب ال المثال سبيل على اإلثني األصل أو والفقر المأوى وانعدام .تمييزية

 .أبويه عن الطفل لفصل أسسا ذاتها حد في تعتبر

 وفقـا  تتصرف مختصة هيئة طرف من بالفصل المتعلق القرار يتخذ أن ويجب

 بفصـل  القاضي والقرار .القضائية للمراجعة قرارها يخضع أن للقانون ويجب

 قـد  المعنيـة  األطـراف  كافة تكون أن بعد فقط يتخذ أن أبويه يجب عن طفل

 .نظرها وجهات اإلجراءات وأبدت في اشتركت

 إال بهما منتظم اتصال على يبقى أن في الحق له أبويه عن يفصل الذي والطفل

  .ذلك غير الفضلى الطفل مصالح أن تقتضي
  

  :التبنّي وإجراءات الطفل حقوق. ١٣

 إلـى  والمحامون القضاة يدعى والذي الفصل هذا به سيعنى الذي األخير المجال إن
 األساسـية  القواعد بعض الطفل حقوق اتفاقية من ٢١ المادة وتوفر )١٨٦(التبني هو فيه التدخل
 المـادة  وتشير )١٨٧("التبني بنظام تسمح أو/ و تعترف التي الدول األطراف" على نطبقت التي
 ولكـن  العائليـة،  البيئة من المجرد الطفل لرعاية عديدة من طرق طريقة أنه على التبني إلى

 وجـد،  حيثمـا  التبني أن بيد،  التبني من استصواب موقف أي تتخذ ال ذاتها حد في االتفاقية
 حساب على الفضلى الطفل األول لمصالح االعتبار إيالء وينبغي محلية قوانين هتنظم أن يجب

 المتعلق التشريع أن يحترم ويجب )١٨٨(،المثال سبيل على االقتصادية كالمكاسب أخرى مصالح
  :ذكرها التالي الدنيا القواعد بالتبني

                                                 
 .١٢١ الفقرة نفيذ،الت كتيب) ١٨٥(

التي  األخرى الدولية المعاهدات كافة جانبا وسيترك الطفل حقوق اتفاقية إلى حصرا القسم هذا سيستند) ١٨٦(
 .التبني بمسالة تعنى

 الصفحة التنفيذ، كتيب "بالتبني تعترف ال المثال، سبيل على اإلسالمية، الشريعة بمبدأ تأخذ التي الدول إن) ١٨٧(

٢٧١. 

 .٢٧٢ الصفحة التنفيذ، كتيب انظر التبني سياق في الفضلى المصالح مفهوم خصي فيما) ١٨٨(



 

 
 ١٢٤ 

              

 تقـوم،  التي المختصة السلطات إال الطفل بتبني تصرح أال يضمن أن"  يجب :ال أو
 بهـا،  الموثوق الصلة ذات المعلومات كل أساس وعلى بها المعمول للقوانين اإلجراءات وفقا

 واألوصـياء  واألقارب الوالدين يخص وما الطفل وضع إلى التبني بالنظر مشروعية بتحديد
 على موافقتهم اللزوم، عند علم، عن أعطوا قد األشخاص المعنيين أن من التأكد مع، القانونيين

  .))أ(٢١( المادة " مشورة من يقتضيه األمر قد ما على حصولهم أساس على لتبنيا
 القضـائية  السـلطات  يغطـي  مفهوم فهي المختصة السلطات عبارة يخص فيما أما

 لموافقـة  ا صـدور  ولتـأمين  للطفـل  الفضـلى  المصـالح  تمثله فيما للبت والمهنية لمؤهلة
   )١٨٩(.الصحيحة

 التـدريب  تـوفير  وينبغي هذا .بنما يخص فيما الطفل حقوق بذلك جنة أوصت كما
  )١٩٠(.المعنيين للفنيين ءالكف

 األشـخاص  مـن  درايـة  عن الصادرة الموافقة إلى يستند أن يجب التبني واشتراط
 دولة لكل األمر تترك االتفاقية كانت وإن " والديهم عن خطأ األطفال إبعاد" منع المعنيين بغية

 احتواء عدم من وبالرغم )١٩١(،المحلي تشريعها في درجهت ال أو الشرط هذا لكي تدرج طرف
 فـي  يمكن التبني على دراية عن المبنية الموافقة فإن سليم موافقة على شرط المحلي القانون
 خـاص  بوجـه  تضـمنه  الذي النحو على األصليين وحق والديه الطفل حق تنتهك أن النهاية
 تتحقـق  للطفل الفضلى المصالح" أن فتراض إلى تستندان اللتان االتفاقية، من ٩ و ٧ المادتان

 تقدمت كما فهي، ذاتها الطفل يتعلق بآراء فيما أما )١٩٢( ."ممكنا ذلك كان متى أبويهم مع عيشهب
 األخر هي أساسية اعتبارهاويجب  االتفاقية من ١٢ المادة بمقتضى مطلوبة ذلك، إلى اإلشارة

 بعض أن إلى وتجدر إلشارة )١٩٣(، ٢١ادةالم بموجب المتوخاة التبني بإجراءات يتصل فيما ى
ـ يجـب   منغوليا، ففي : معينة سن من اعتبارا التبني على الطفل موافقة تشترط البلدان  أمينت
الكندية  نوفاسكوشا مقاطعة وفي، )١٩٤(أكثر أو أعوام تسعة العمر من يبلغ كان إذا الطفل موافقة
 اثنتي تبنيه في التفكير يتم الذي طفلال عمر فيها يكون التي الحاالت في أنه على القانون نص

                                                 
  .٢٧٣ الصفحة نفسه، المرجع) ١٨٩(
 .٣١ الفقرة بنما، :الختامية المالحظات .٦٨CRC/C/15/Addالمتحدة  األمم وثيقة) ١٩٠(

  .٢ الصفحة التنفيذ، كتيب) ١٩١(
 .الصفحة ونفس نفسه، المرجع) ١٩٢(

 .نفسه المرجع) ١٩٣(

 عام في تقديمها الواجب األطراف للدول األولية التقارير .٣٢CRC/C/15/Addالمتحدة األمم ثيقةو) ١٩٤(

  .١٣٦الفقرة منغوليا، : ١٩٩٢



 

 
 ١٢٥ 

              

 لموقـف  يكون" كرواتيا وفي " )١٩٥( الخطية الموافقة  على الحصول يجب" أكثر سنة و عشرة
 وقد )١٩٦( ." التبني على الموافقة يخص فيما أهميته أعوام عشرة لىععمره  يزيد الذي الطفل
 خاص بوجه المحلية تهاتشريعا اتساق  األطراف تكفل لدول بأن اإلنسان حقوق لجنة أوصت

 أوسع مشاركة األطفال منح يمكن لذلك بعاتوأنه  )١٩٧(،االتفاقية من ٢١ و ١٢ و ٣ المواد مع
 األسـرة  شـمل  بلم المتصلة ذلك إلجراءات في بما تمسهم التي األسرية القرارات في نطاقا

  .)١٩٨(والتبني
 لرعاية بديلة وسيلة بارهاعت يمكن آخر بلد في التبني بأن" ) ب( ٢١ المادة تسلم ثانيا،

 بـأي  بـه  العناية تعذرت إذا أو متبنية، أو حاضنة أسرة لدى الطفل إقامة إذا عذرت الطفل،
 المكسيك إلى المقدمة توصياتها في اإلنسان حقوق لجنة بينت مثلما ." وطنه في مالئمة طريقة
 العنايـة  لتوفير أخير كملجأ يتخذ إجراء أنها على أن ترى القطرية عبر التبني لعمليات ينبغي
 أعربـت  وقد . العمليات بتلك ملتزمة بالسماح ليست األطراف الدول فإن وبالتالي )١٩٩(للطفل
 بالكفـاءة  تتسم أو تدابير معياري إطار إلى االفتقار بشأن قلقها عن عديدة مناسبات في اللجنة
آخـر   بلـد  في التبني تعمليا ميدان في وخاصة عموما بالتبني المتعلقة االتفاقية أحكام لتنفيذ

 فـي  واالتجـار  القانونيـة  غيـر  آخر بلد في التبني حاالت عن تنجم أن الممكن والمخاطر
   )٢٠٠(.األطفال

 حالـة  لرصـد  خطـوات  باتخاذ كذلك اللجنة أوصت والسويد يتعلق بالدانمرك وفيما
  .)٢٠١(كليهما البلدين في هذين أسر تبنتهم الذين األجانب األطفال

                                                 
 عام في تقديمها الواجب األطراف للدول األولية التقارير .٣CRC/C/11/Addالمتحدة  األمم وثيقة) ١٩٥(

  .١١٢٩ الفقرة كندا، : ١٩٩٤
 عام في تقديمها الواجب األطراف للدول األولية التقارير .٩CRC/C/8/Addالمتحدة  األمم وثيقة) ١٩٦(

  .١٠٣ الفقرة كرواتيا، : ١٩٩٣
 األمم ووثيقة ؛ ٢٩ الفقرة ألمانيا، :الختامية المالحظات .٤٣CRC/C/15/Addالمتحدة  األمم وثيقة) ١٩٧(

 .٢٦ الفقرة هندوراس، :الختامية المالحظات  .٢٤CRC/C/15/Addالمتحدة 

 .٢٩ الفقرة ألمانيا، :الختامية ا لمالحظات .٤٣CRC/C/15/Addالمتحدة  األمم وثيقة) ١٩٨(

 .١٨ الفقرة المكسيك، :الختامية المالحظات  CRC/C/15/Add.١٣.المتحدة  األمم وثيقة) ١٩٩(

 باراغواي، :الختامية المالحظات .٢٧CRC/C/15/Addالمتحدة  األمم وثيقة المثال سبيل على انظر) ٢٠٠(

 ؛ ١٨ الفقرة نيكاراغوا، :الختامية المالحظات CRC/C/15/Add.36المتحدة  األمم وثيقة ؛ ١١ رةالفق
 .١١ الفقرة أوكرانيا، :الختامية .CRC/C/15/Add ٤٢المتحدة  األمم ووثيقة

 األمم ووثيقة ؛ ٢٧ الفقرة الدانمرك، :الختامية المالحظات .٣٣CRC/C/15/Addالمتحدة  األمم وثيقة) ٢٠١(

 .١٣ الفقرة السويد، :الختامية .، المالحظات  .٢CRC/C/15/Addدة المتح
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 يسـتفيد  أن آخر بلد في للتبني بالنسبة تضمن، أن" األطراف الدول على يجب ثالثًا،
 كل أن يعني وهذا ." الوطني بالتبني يتعلق فيما القائمة تلك تعادل ومعايير من ضمانات الطفل

 المصـالح  يحقـق  بوصـفه  الطفل دولة في المختصة السلطات به أن تأذن يجب دولي تبني"
 الموافقـات  علـى  الحصول ومع السليمة ت والمعلوماتالتحريا إلى باالستناد للطفل الفضلى
  )٢٠٢(.))أ( ٢١المادة  راجع(االقتضاء عند المشورة وإسداء" الالزمة

 التصديق في بالنظر األطراف الدول الخصوص هذا في الطفل حقوق لجنة وأوصت
 لعـام  آخـر،  بلـد  في االعتماد بخصوص والتعاون األطفال حماية بشأن الهاي على اتفاقية

   )٢٠٣( .الموضوع بهذا المتعلقة تضع التفاصيل التي ،١٩٩٣
 تضـمن،  كـي  المناسـبة  التدابير جميع تتخذ أن" األطراف الدول على يتعين رابعا،

 مـالي  بكسب فيها المشاركين أولئك على تعود ال التبني عملية أن آخر، بلد للتبني في بالنسبة
 ألي فـيهم  االتجار أو األطفال بيع" نعم يستهدف الحكم وهذا"،  )د (٢١المادة) " مشروع غير

 اتفاقية من ٣٥ المادة تقتضيه ما نحو على ،"ل األشكا شكل من بأي أو األغراض من غرض
 عن يكون أن يمكن مبالغ من المتبنية األسر ما تسدده" أن حين على أنه وواضح، الطفل حقوق
 ربما األطفال من لطفل يةسعر قيمة الذي يحدد النظام أن إال بالطفل إضرار ودون نية حسن
  )٢٠٤( .واالستغالل والفساد اإلجرام يشجع

عنـد   تعزز، أن" به تسمح أو بالتبني تعترف التي األطراف الدول على يتعين وأخيرا،
 في وتسعى، األطراف، متعددة أو ثنائية اتفاقات أو ترتيبات بعقد المادة هذه أهداف االقتضاء،

 الهيئـات  أو السـلطات  خالل من آخر بلد في الطفل نيتب يكون أن ضمان اإلطار، إلى هذا
 اتفاقية هي الصدد هذا في فيها النظر الواجب األساسية والمعاهدة، ) ه)( ٢١ المادة(المختصة
 إعالن عن فضال الطفل حقوق اتفاقية من ٢١ المادة إلى تستند التي أعاله إليها المشار الهاي
 األطفـال  بحمايـة  المتصلة والقانونية االجتماعية ادئبالمب المتعلق ١٩٨٦ لعام المتحدة األمم

                                                 
 .٢٧٥ الفقرة التنفيذ، كتيب) ٢٠٢(

 األمم ووثيقة ؛ ٣١ الفقرة بنما، :الختامية ، المالحظات .٦٨CRC/C/15/Addالمتحدة  األمم وثيقة) ٢٠٣(

 من المزيد على طالعولإل . ٢٧ الفقرة الدانمرك، :، المالحظات الختامية .٣٣CRC/C/15/Addالمتحدة 

  :انظر الهاي اتفاقية بشأن المعلومات
“Proceedings”, a CD published by the Hague "Conference on Private International 
Law, on the children’s conventions concerning child abduction, adoption co-
operation and .protection of children. The text of the Convention can also be 

found at http://www.hcch.net  
  .٢٧٦ -٢٧٥ الصفحتان التنفيذ، كتيب) ٢٠٤(
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 )٢٠٥(،والـدولي  الوطني الصعيد على والتبني الحضانة إلى خاص بوجه اإلشارة مع ورعايتهم،

 علـى  بعـد  تصدق لم التي البلدان الدوام على تشجع اإلنسان حقوق لجنة بأن التذكير ويجدر
  .ذلك تفعل أن على الهاي اتفاقية

 األساسـي  االعتبارإيالء ينبغي بالتبنيتسمحأوتعترفالتيللدولبالنسبة   

 بالتبني المتعلق المحلي التشريع يؤمن أن أيضا يتعين .للطفل للمصالح الفضلى

 :فقط األطفال تجيزه من طفل تبني كون

 بالتبني؛ السماح إمكانية تحدد مختصة سلطة • 

 كافـة  أسـاس  وعلـى  هاب المعمول واإلجراءات الساري للقانون وفقا ّيتم  •

  المعلومات

 والموثوقة؛ الصلة ذات

 المعنيين، األشخاص تبني على دراية على بناء الموافقة على الحصول وبعد • 

 إن

 .ذلك يقتضي القانون كان

 لتـوفير  أخير كمالذ يتخذ إجراء تعتبر آخر بلد في أو الدولية التبني وعمليات

 .الرعاية للطفل

 والمعايير بالضمانات التمتع في الحق له آخر بلد في بالتبني المعني والطفل

  .الوطني التبني حالة في الموجودة لتلك المكافئة

 نتائج عن الدولي التبني يسفر أال لكفالة التدابير كافة تتخذ أن الدول على يجب

 هذا عملية في يشترك لمن بالنسبة صحيح وجه غير على المالي قوامها الربح

 ألي بهـم  االتجار أو األطفال بيع باتًا منعا يمنع الدولي ونالقان إن ثم .التبني

  .األشكال من شكل وبأي من األغراض غرض

  

                                                 
  .٢٧٦ الصفحة نفسه، المرجع) ٢٠٥(
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  :العدل إقامة أثناء الطفل حقوق ضمان في والمحامين العامين والمدعين القضاة دور -٤١

  لحمايــة أساســيا والمحــامين والمــدعين العــامين القضــاة دور يعتبــر
 الجـرائم  المتهمين بهـذه  أو جنائية جرائم بارتكابهم المشتبه األشخاص لجميع اإلنسان حقوق

تتعلق  حينما جسيمة مسؤولية هؤالء القانونية المهن أصحاب عاتق على الملقاة المسؤولية وهذه
 مشـمولون  هـم  أو للقانون مخالفون هم والذين الرشد سن دون بأطفال القضائية اإلجراءات
 يتحلـى  ومهارات خاصة معرفة تتطلب اإلجراءات هذه ومثل ،التبني لالنفصال أو بإجراءات

 لذلك المعنيين القانونية المهن أصحاب من وغيرهم العامون والمحامون والمدعون القضاة بها
 بـرامج  وتعزيـز  بوضع األطراف الدول من األحيان كثير في اإلنسان حقوق لجنة أوصت
 قضـاء  بنظـام  المعنيين بكافة المهنيين صةالخا الصلة ذات الدولية بالمعايير صلة لها تدريب
 في التقنية التماس المساعدات في النظر األطراف الدول على بانتظام واقترحت، )٢٠٦(األحداث
 لحقوق اإلنسان السامية المتحدة األمم مفوضية من الشرطة، ذلك في بما األحداث، قضاء مجال
  .)٢٠٧(أخرى منظمات ةجمل في  )اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم منظمة ومن

                                                 
 الثانية الدورة بشأن التقرير /٩٠CRC/Cالمتحدة  األمم وثيقة بفنزويال، يتعلق فيما انظر) ٢٠٦(

 .١٩٢ الفقرة نفسه، المرجع يتعلق بالمكسيك، وفيما ،٦١ الفقرة ،) ١٩٩٩(ينوالعشر

 .الطفل حقوق إعالن ديباجة من الخامسة الفقرة، السابقة الحاشية في اإلشارات انظر)  ٢٠٧(
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  :الخالصة  . ٥

 بحقوق الصلة ذات المهمة الدولية القانونية المبادئ لبعض استعراضا الفصل هذا قدم
 األطفال أن حقيقة لهانطالق  كنقطة القانوني النظام هذا ويتخذ . العدل إقامة مجال الطفل في
 وتحترمهـا  االعتبار بعين تأخذها أن يجب واجبات وعليهم حقوق لهم قائمون بذاتهم أشخاص
  .السواء والقضائية على اإلدارية السلطات

 بعـين  أخـذها  يجـب  ومصالح واحتياجات خاصة حقوق لألطفال ذلك على عالوة
 جميـع  في يجب بغيرها، أو بالجرائم تتعلق كانت حيثما العدل، وإقامة .هي األخرى االعتبار
 الفضلى والمصالح التمييز عدم في المتمثلة األساسية المبادئ بأمور منها، تهتدي، أن األوقات
  .أقواله تسمع أن في والنمو وحقه الحياة في الطفل وحق للطفل

 العـالم،  في لألطفال بالنسبة واقعة حقيقة المبادئ هذه تصبح ولكي أخرى، ناحية من
 القانونيـة  نظمها في بالموضوع العالقة ذات الدولية القواعد كافة تدرج أن على الدول يجب

 والسـلطات  والشـرطة  القانونية المهن ألصحاب واألموال السليم توفر التدريب وأن المحلية
 وفقـا  بواجباتهـا  لالضـطالع  الالزمة والمهارات اكتساب المعرفة من لتمكينها االجتماعية
 جهـدها  قصـارى  تبذل أن أعم بوجه الدول على ذلك، على عالوة، القانونية الدول لتعهدات

 الحسـنة  النوايـا  تجدي ال ذلك بدون إذ المتفشية والبطالة الظلم االجتماعيو الفقر الستئصال
  .المجتمع في جديد من وإدماجهم المجرمين اجتماعيا األحداث تربية إعادة بشأن

 عليها يتعين" التي قاطبة، البشرية جانب من ومتضافرة متحمسة جهود تبذل أن وبدون
 قـد  العـالم  في أعدادهم المتزايدة األطفال يواجهها التي المشكلة فإن ١٣٣ ." الطفل أن تكرم
  .باقتدار مواجهتها المستحيل شبه يغدو من تحديات تطرح
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ال يراعي القانون بالنسبة إلجرام البالغين أي مسؤولية مخفضة، واألمر يختلف تماما 
، وبالتالي يتعين بالنسبة لألحداث، ألن المجتمع يتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن انحرافهم

عليه إيجاد الوسائل الكفيلة لتأهيلهم وإصالحهم، فالخلل في إهمال تربية الصغير من العوامل 
الرئيسية المؤدية إلى تشرده وانحرافه، لذلك فإن الرعاية السليمة ألموره من شأنها أن تبعده 

  . عن سوء السلوك وتعمل على إعادة تكيفه في بيئته االجتماعية
لة انحراف األحداث من المشاكل الخطيرة التي تواجه المجتمعات المتطورة وتعد مشك

والنامية على حد سواء، وقد برزت على الصعيدين المحلي والعالمي وأصبحت من اهتمامات 
األمم المتحدة في ميدان مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين، وقد تأكد هذا االتجاه عبر اتفاقية 

على ضرورة اعتماد الدول تدابير مناسبة لتشجيع  ٣٩ي المادة حقوق الطفل التي نصت ف
التأهيل النفسي والبدني، وإعادة االندماج االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية اإلهمال أو 
االستغالل أو اإلساءة أو التعذيب، أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة القاسية أو المهينة أو 

ة ، ويجري هذا التأهيل وإعادة االندماج في بيئة تعزز صحإنسانية أو النزاعات المسلحة الال
  .الطفل واحترامه لذاته وكرامته

وتحتاج ظاهرة انحراف األحداث إلى وضع مناهج وقائية وتخطيط قصير وطويل األمد 
للقضاء على األسباب والظروف التي يمكن أن تؤدي إليها، وتعتبر المجتمعات المحلية 

هذا الهدف من خالل إبعاد كيان األسرة عن التفكك واالنحالل، المسؤول األول عن تحقيق 
واإلشراف على شؤون األمومة والطفولة والمؤسسات التي ترعاها في هذا المجال، ألجل 
انتشال الحدث من الوسط السيئ الذي يعيش فيه وتزويده بقسط وافر من التعليم المهني أو 

  .مجتمعالمدرسي كي يعيش مواطنا صالحا في ال
ال يمكن فصل سلوك الصغير المنحرف عن البيئة التي يعيش فيها، ألن مثل هذا السلوك 

، السيئ والفاسد الذي يحيا في ظله هو في الغالب نتيجة إهمال األهل واألسرة وانعكاس الوسط
فاالنحراف عنده يرجع في النادر إلى الخلق السيئ وفي الغالب إلى عوامل البيئة وأهمها عدم 

الدين وتأثيرهما الضار في بعض األحيان، وفي الحاالت التي تبين أن إجرامه يرجع رعاية الو
ويبقى  ،إلى التكوين النفسي والبدني أو العقلي، فإن عالجها أمر ميسور من قبل االختصاصيين

أن تنصب الجهود على إنقاذه من الهوة التي يكون قد دفع إليها، وإزالة العوامل المفسدة التي 
  . تحيط به
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ورد الفعل االجتماعي إذا ما جنح الحدث يجب أن يكون إنسانيا، وأن تعتمد السياسة 
الجزائية في العالج على شخص الحدث وليس على الواقعة المادية أو الجريمة التي اقترفها، 
فالمبدأ األساسي في تأهيل الحدث الجانح يكمن في الوصول إلى إصالح حاله وال يرتبط مثل 

يع العقوبة التي توقع عادة على البالغين، ويبقى الوجه الوقائي في سياسة منع هذا الهدف بتوق
جنوح األحداث هو األجدى واألنفع للحدث وللمجتمع أيضا، والذي يكمن أساسا في إصالح 
نظام األسرة ونشر التعليم والتوعية وإنشاء معاهد للتربية وتوفير فرص العمل والرعاية 

  . ، وإتاحة ممارسة النشاطات الرياضية واالجتماعية المختلفةالصحية والنفسية المجانية
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اعتبار االهتمام بالجيل النشء جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية، وتركيز الجهود : أوال
الرسمية والمجتمعية في مواجهة مشاكل البطالة، ومكافحة الجهل وتوفير الرعاية الصحية، 

ى اإلبداع ومواجهة صعوبات اجتماعية تنموية تعزز من قدرة الطفل عل وغرس قيم ثقافية
  . الحياة

، وتمكينها من أداء دورها والطفولة االهتمام بمؤسسات وهيئات رعاية األمومة: ثانيا
الهام في رعاية األسرة والحفاظ على تماسكها، من خالل توفير فرص التدريب والتأهيل 

ت الخاصة، ودعم الوحدة األسرية، وتربية األطفال في محيط المهني، ورعاية ذوي االحتياجا
  . عاطفي واجتماعي يسمح لهم بتحقيق طموحاتهم ورغباتهم

إذا ما انحرف الحدث، فإنه يتوجب قدر اإلمكان االبتعاد عن التدابير المقيدة : ثالثا
تعاض عنها للحرية أو تلك التدابير التي تفرض غرامات والتزامات مالية وأدبية عليه، ويس

  .بالتدابير االجتماعية الهادفة إلى إصالح الحدث وتهذيبه وإعادة اندماجه في محيطه االجتماعي
تشكل محاكم خاصة إلدارة شؤون قضاء األحداث، ويفضل أن تتكون باإلضافة : رابعا

  .النفسوإلى رجال القانون من االختصاصيين في مجال علم االجتماع 
من الشرطة مكلفة برعاية وحماية األحداث من الجنوح، تدريب وحدات خاصة : خامسا

على أن تمارس اختصاصها القانوني تجاه منع انحرافهم، وال يجوز القيام بإجراءات التحقيق 
مع الحدث إال بحضور أحد والديه أو الوصي أو من له والية عليه ، وفي هذا اإلطار ينبغي 

الخدمات الضرورية، وال يجوز اللجوء إلى فرز أماكن خاصة لتوقيف األحداث وتوفير كافة 
إجراء التوقيف االحترازية إال في حاالت الضرورة القصوى وألقصر فترة ممكنة، والتأكيد 

ة اجتماعية على على مبدأ إطالق السراح الفوري في حال إذا لم يكن الحدث يشكل خطور
  . ية عليه، ولم يكن مارقا على سلطة أبيه أو من له الوالشخصه أو على غيره

تنشأ معاهد تدريب خاصة باألحداث المنحرفين وتشرف عليها المجتمعات : سادسا
المحلية، ويراعى فيها استعمال وسائل اإلصالح والتأهيل والتهذيب، ويسمح فيها لألحداث 
بمواصلة تعليمهم، وتحصيلهم للخبرة الالزمة لممارسة أعمال متوافقة مع قدراتهم البدنية 

  . عدادهم النفسيوالعقلية واست
، وتخصص إليواء األحداث رعاية الشباب الجانحين والمشردينكما وتنشأ دور 

رازية بانتظار المنحرفين أو المعرضين لالنحراف، أو أولئك الذين يتخذ بحقهم إجراءات احت
  . التحقيق والمحاكمة



 

 
 ١٣٣ 

              

نهاج االهتمام الجدي بالتربية والتعليم، حيث ال يمارس التعليم وفق الم: سابعا
والمقررات فقط، بل يتوجب االهتمام بتهذيب الحدث وغرس القيم واألخالق الفاضلة، وتعزيز 

من إدراك وفهم حقوق اإلنسان، وغرس قيم  هثقته بنفسه واحترامه لمحيطه االجتماعي، وتمكين
التسامح ونبذ العنف في محيط األسرة والمدرسة أو تجاه اآلخرين، كما يتوجب حماية الحدث 

مارسة السلوك السيئ، كتعاطي الكحول والمخدرات والسجائر، والتدخين، وتقوم الجهات من م
الرسمية والمجتمعية بتوفير الخدمات الضرورية لرعاية الجيل النشء من مرافق الرياضة 

  . ة األخرىيوالترفيه والمرافق الخدم
المعرض في حال عدم نجاح التدابير االجتماعية تجاه الحدث المنحرف أو  :ثامنا

لالنحراف، فإن اتخاذ اإلجراءات الجزائية ال يتم إال ألقصر فترة ممكنة، وتكون التدابير 
لم يكونوا من نفس  ،مامع بالغين طموجهة لإلصالح والتهذيب ال للعقاب، وال يسمح باالختال

  . إذا كان ذلك لمصلحة الحدث األسرة،ويسمح باالختالط مع بالغين مختارين بعناية
أو االتجار بهم،  تخاذ إجراءات تشريعيه تحمي األحداث من االستغالل والعنف،ا :تاسعا

أو استغاللهم جنسيا ألغراض الدعارة، أو تعريضهم ألعمال منافية للحشمة واألخالق واعتبار 
  .في معاقبة الجناة ههذه األفعال ظروفا مشددة للغا ي


