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 Abstract: 

 Palestinian law takes measures against juveniles over the age of 
12 and before the age of 15 years. Precautionary and correctional 

measures are considered to be taken, but with the possibility of 

introducing a reformatory event, in some cases exceeding two 

years. 

In this study, we shall try to address the issue of the detain 

juvenile, importance and necessity of the detain. The same should 
be done in the same way as the balance between these two 

procedures. This must be limited to exceptional cases. The 

judiciary should decide on the length of the sentence without 

ruling out the possibility of early release of a juvenile. 

The goal of the criminal justice system is the reintegration of the 
juvenile into society. We will try in this paper to balances between 

Palestinian legal texts and the reality of the juvenile and the need 

for investigation and arrest in general.  
Keywords: Palestinian law, Juveniles, The Protectıon. 
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 احتجاز األحداث بني الضرورة واحلماية
 

 3عمر البزور 
 4أمحد الريشة

 

 
 :امللخص

اليت تتخذ حبق احلدث الذي يزيد عمره عن الثانية عشرة وقبل أخذ القانون الفلسطيين من اإلجراءات  
اكتمال سن اخلامسة عشرة، واعترب أن اإلجراءات اإلحرتازية واإلصالحية تؤخذ هبا، ولكن مع إمكانية 

 .إدخال احلدث إصالحية على أن تزيد املدة عن السنتني يف بعض احلاالت
حلدث وتناسب التوقيف وأمهيته وضروراته، ويف ذات وسنحاول يف هذه الدراسة معاجلة موضوع توقيف ا

الوقت املوازنة بني هذين األمرين، وجيب أن يقتصر ذلك على احلاالت اإلستثنائية، وينبغي للسلطة 
القضائية أن تقرر طول فرتة العقوبة دون استبعاد إمكانية التبكري إبطالق سراح احلدث، إذ أنه ليس لتقييد 

حيث حتقق األمن العام ومنع اجلرمية واجلزاء العادل والردع، وأن اهلدف النهائي  احلرية من مربر إال من
لنظام العدالة اجلنائية هو إعادة إدماج اجلاين يف اجملتمع، وسنحاول يف هذه الورقة دراسة التوازانت هذه 

 .مبني النصوص القانونية الفلسطينية، وبني واقع احلدث وضرورات التحقيق والتوقيف بشكل عا
 .أحداث، احلماية، القانون الفلسطيين الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

محلت السنوات األخرية الكثري من التغريات اإلجيابية، فيما يتعلق بوضع األحداث يف خالف مع القانون، وأخص ابلذكر 
معاملة خاصة ومحاية، ومعاملة ألي م بشأن محاية األحداث، والذي ينطوي يف داخله على 2016( لسنة 4القرار بقانون رقم )

اخلارج عن  معاملة ويعامل جمرم أنه على القانون خالف الذي السابق ينظر إىل احلدث قاصر يف خالف مع القانون، حيث كان يف
 ومراعاة اإلنسانية، مبادئ مع يتناىف الذي األمر للبالغ، اجلنائية املسؤولية مع متماثلة مسؤوليته اجلزائية من جيعل ما القانون، وهذا

 .الفكري نضوجه ونقصان إدراكه احلدث وقلة هلذا السن حداثة
وتتنوع مسألة جنوح األحداث إىل العديد من العوامل اليت قد تكون مرتبطة ابلوالدين واملدرسة ورفاق السوء واألنشطة 

يف  والثقايف والعلمي الفكري التطور بعد خصوصا   األحداث وضع تنبه املشرع يف أكثر من مكان على والعديد من العوامل، وقد
 أن الضروري من وإنه النشأة، مرحلة يف اجلاحنني هؤالء تربية سوء إىل يعود السنوات األخري، حيث أن جزءا  كبريا   من اجلرائم

 طرق استحداث حلمايتهم، ولذلك مت قواعد وجود من بد ال وأنه األخرى، ابجملتمعات حلق الذي التطور األحداث، تواكب حالة
 خمالفة تعترب اليت أفعاله عن احلدث يف مساءلة اإلنصاف من نوع وجود إىل أدى بدوره وهذا اجلانح، احلدث معاملة يف جديدة

 للقانون.

                                                           

omar.bzoor69@gmail.com 
، فلسطني،جامعة النجاح ،د.  3  
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وقد اخذ القانون الفلسطيين من اإلجراءات اليت تتخذ حبق احلدث الذي يزيد عمره عن الثانية عشرة وقبل اكتمال سن 
واعترب أن اإلجراءات االحرتازية واإلصالحية تؤخذ هبا، ولكن مع إمكانية إدخال احلدث إصالحية على أن تزيد اخلامسة عشرة 

 املدة عن السنتني يف بعض احلاالت.
وسنحاول يف هذه الدراسة معاجلة موضوع توقيف احلدث وتناسب التوقيف وأمهيته وضروراته، ويف ذات الوقت املوازنة بني 

( منها 2ذ أنه ووفقا  لقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم )قواعد هافاان( يف املادة )هذين األمرين، إ
على أنه: "ينبغي عدم جتريد األحداث من حريتهم إال وفق ا للمبادئ واإلجراءات الواردة يف هذه القواعد". ابإلضافة إىل أن قواعد 

إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكني( ذكرت أنه ينبغي أال جيرد احلدث من حريته أال كمالذ  األمم املتحدة الدنيا النموذجية
 أخري وألقصر فرتة الزمة، وجيب أن يقتصر ذلك على احلاالت اإلستثنائية. 

ورد موضوع وينبغي للسلطة القضائية أن تقرر طول فرتة العقوبة، دون استبعاد إمكانية التبكري إبطالق سراح احلدث، وقد 
رقم التدابري البديلة يف قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية ) قواعد طوكيو( اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة 

، واليت أشارت ضمن مبادئها العامة إىل وجود حاجة ماسة إىل وضع اسرتاتيجيات حملية ووطنية 1990يف كانون أول  110
ولية يف ميدان معاجلة اجملرمني ابألساليب والتدابري اليت يرجح أهنا األجنح يف منع اجلرمية، إذ إنه ليس لتقيد احلرية من وإقليمية ود

مربر إال من حيث حتقق األمن العام ومنع اجلرمية واجلزاء العادل والردع وأن اهلدف النهائي لنظام العدالة اجلنائية هو إعادة إدماج 
 .اجلاين يف اجملتمع

 وسنحاول يف هذه الورقة دراسة التوازانت هذه بني النصوص القانونية الفلسطينية وبني واقع احلدث وضرورات التحقيق
 .والتوقيف بشكل عام

 
 إشكالية البحث:

إىل تتمثل إشكالية البحث يف حماولة تفصيل مفهوم التدابري البديلة لإلحتجاز وحاالته يف ضوء القوانني النافذة،  ابإلضافة 
منه، واليت  20أننا سوف نتطرق إىل النصوص القانونية واليت عاجلت موضوع التوقيف والتدابري اإلحرتازية للحدث خاصة املادة 

حتدثت عن ذلك، واليت ورد يف الفقرة واحد منها:" ال جيوز توقيف احلدث، إال أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي خالف 
 ذلك".

سألة الضرورات وما قد حيصل من تناقض مع قانون اإلجراءات اجلزائية النافذ يف مدد حيث سنحاول التطرق إىل م
 االحتجاز والتوقيف وضرورات ذلك وتوازهنا بني مصلحة احلدث والتحقيق والقضااي املتعلقة ابحلدث بشكل عام.

 
 أمهية البحث:

حالة احلدث، والذي يقع يف إشكال مع القانون، يف هذه الورقة البحثية املتواضعة إىل خصوصية ترجع أمهية هذا املوضوع 
 حقوقه عند فقدان ذلك أن التوقيف إجراء فيه الشيء الكثري من التعسف، خاصة أننا نتحدث عن قاصر قد يتعرض الحتمال

 للعنف والتعرض األهل مع التواصل وحق التعليم، مواصلة حق ومنها: حجزهم، على القائمني قبل من وانتهاك حقه حريته، حجز
 .معتادين اإلجرام خمالطة طريق عن قيم ال أخالقية وإضافة خاطئة، سلوكيات  واألخطر من هذا وذاك تعلمهم واإلمهال اجلسدي

 
  سوف نقوم ابستخدام املنهج الوصفي والتحليلي للقواعد القانونية للحلول املقرتحة لإلشكالية البحث املطروحة. منهجية البحث:
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 خطة البحث:
 طبيعة البحث حمل الدراسة هي اليت حددت خطة الدارسة على النحو التايل:إن 

 فلسطني: يف منظومة عدالة األحداثاملبحث األول: 
 مقدمة: مفهوم احلدث والتطورات القانونية اليت طالت التشريعات حول مفهوم عدالة األحداث.

 املطلب األول: القواعد الدولية
 يةاملطلب الثاين: القوانني الوطن

 املبحث الثاين: إجراءات تطبيق التدابري اإلحتجازية:
 مقدمة : حول عمل الشرطة واحملكمة والنيابة العامة 
 املطلب األول: ضماانت تطبيق التدابري اإلحتجازية:

 .حقوق احلدث ومدى تطبيقها على أرض الواقع 
 .توقيف احلدث والتدبري يف القانون الفلسطيين النافذ 

 
 الرعاية الالحقة:املطلب الثاين: 

 .إعادة دمج احلدث 
 .)املطلب الثاين: الرعاية الالحقة والعدالة التصاحلية )اإلصالحية 

 اخلامتة والتوصيات:
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 مفهوم احلدث والتطورات القانونية اليت طالت التشريعات حول مفهوم عدالة األحداث.املبحث األول: 
من  1فإن احلدث هو من مل يتجاوز عمره الثانية عشرة من عمرة كما ورد يف املادة حسب القرار ابلقانون الفلسطيين النافذ 

( سنة ميالدية كاملة وقت ارتكابه فعال  جمرما ...(  وخيضع لوالية حماكم 18القرار بقانون )احلدث: الطفل الذي مل يتجاوز سنه )
والرتبية، وتتنوع اإلجراءات كٌل حبسب القضية، حبسب  األحداث وأن جوهر رسالة قضاء األحداث هي اختاذ اإلجراءات للحماية

ظروف كل منها كما سنذكره ابلتفصيل، ومنها مثال  التنبيه والتوبيخ، والذي ميكن أن ينطوي على قيمة تربوية حقيقية وفعلية إذا  
ث حتت أسره مضيفة كان حكم قاضي األحداث على وعي ابلوجه الرتبوي لواجباته كقاض لألحداث، ومنها أيضا إيواء احلد

 حتت اشرتاطات معينة كأن تكون قادرة على آداء واجباهتا.
وال تصدر حماكم األحداث أحكامها إال بعد احلصول على معلومات شخصية كاملة عن احلدث اجلانح، وهي معلومات 

يعرف يف التشريع الفلسطيين  تكون يف العادة املستقاة من الدراسات اإلجتماعية اليت جيريها بدقة مساعدون أخصائيون، أو ما
مبرشد محاية الطفولة، إضافة إىل الفحوصات الطبية والسيكولوجية وتقارير خرباء الطب النفسي املتخصصني ابألطفال واملالحظات 

، وحيكموا على املدونة على املديني القصري والبعيد يف بيئته الطبيعية وبيئته املنزلية، فريجع القاضي بشكل عام للخرباء يف هذه العلوم
 (.2003الشواريب،  ( احلدث اجلانح استنادا  إىل املعلومات وما حيدث يف جلسات احملاكمه

احلدث الفضلى وجتنيبه قدر اإلمكان التحقيق   األحداث على مصلحة وتركزت السياسة اجلنائية احلالية يف معاجلة جنوح
ب، واإلهتمام ابجلانب اإلجتماعي لظاهرة اجلنوح، ويتم الرتكيز على دور دائرة اجلرمية والعقا  اجلنائية، وإبعاده عن  واحملاكمة

اجلنائية اخلاصة  ومعاجلتها، مع التأكيد على الدور اإلجتماعي ألجهزة العدالة املؤسسات اجملتمعية يف احلد من اجلرمية
  واإلعالانت الدولية.  ومراعاة املبادئ املنصوص عليها صراحة يف املواثيق ابألحداث،

يف جانب    وما انتهى الفقه والعلم اجلنائي احلديثان إليه من أن احلدث اجلانح ضحية عوامل شخصية بيئية، ومن أن اجلرمية
إعادة احلدث إىل اجملتمع   خالل اإلجراءات السليمة  صنع اجملتمع ال من صنع احلدث نفسه، وابلتايل ميكن من  كبري منها من

 .تمع الصاحلاجمل صاحلا  لكي يسهم يف بناء
فاحلدث ال يعرب يف سلوك اجلانح شخصيته الفردية األصلية، وإمنا يعرب يف بناء شخصيته اليت حصلت نتيجة امتزاج هذا   

الفرد ابملؤثرات اإلجتماعية اليت أحاطت به، لذلك فإن عوامل اجلنوح يف احلدث تقسم إىل فردية أو اجتماعية، وتنطوي بشكل 
جي والنفسي والعديد من العوامل اليت تساهم يف جنوح هذا احلدث، وقد يكون اجلنوح لسبب واحد أو عام على تكوينه البيولو 

 (.2009عدة أسباب)عوين،
فمعاملة  اإلحنراف، على املساعدة العوامل من احلدث، عند البدنية للعاهة املرافقة األخرى اإلجتماعية العوامل وتعترب

 أو معاملته الزائد العطل معاملة ومعاملته عليه الشفقة إبظهار سواء األصحاء، أقرانه عن خمتلفة معاملة بعاهة، املصاب احلدث
 حبسب انعزاليا   عدائيا  أو شعورا   لديه يّكون املرضية، حالته ترافق اليت النفسية حالته إىل اإللتفات دون اجتماعيا   هتميشه مع بقسوة

 مما للغري، واإلطمئنان بعدم اإلستقرار شعورا   يولد وهذا فيها، يعش اليت والبيئة اجملتمع مع تكّيفه عدم ذلك عن وينتج ،حالة كل
 (.2014اإلاثرة) الرحابة، أو جملرد ابلعجز الشعور لتعويض أو،نفسه عن اللوم لرد واجلرمية اإلحنراف حنو به يدفع قد

 الة األحداثمقدمة: مفهوم احلدث والتطورات القانونية اليت طالت التشريعات حول مفهوم عد
مشكلة األحداث اجلاحنني من املشاكل اهلامة اليت تواجه مجيع اجملتمعات النامية واملتقدمة على حد سواء، وعلى الرغم من 
اجلهود اليت تبذل ملواجهتها، إال أهنا ال تزال يف تزايد مستمر وتشري اإلحصائيات اخلاصة ابإلحنراف واجلرمية، إىل زايدة أعداد 

ملختلفة بني الكبار بشكل عام والصغار بشكل خاص، لذلك أدركت كل األمم املتحضرة أمهية وخطورة السلوك املنحرف أبنواعه ا
تلك املشكلة، وبدأت كل اجلهود ملواجهتها، واليت كان من نتيجتها ظهور التشريعات املتقدمة يف جمال األحداث اجلاحنني، وهي 
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نتجت عن تضافر جهود األخصائيني النفسيني ورجال القانون وغريهم تشريعات قامت على خالصة النتائج العلمية والفكرية اليت 
من املهتمني يف هذا الشأن، وقد امجعوا مجيعا  حبق احلدث، الرعاية الكرمية وحسن التوجيهي والتنشئة الصاحلة، حىت إذا كرب وأصبح 

 (.1987غباري، (قادرا  على املواجهة، فانه يصبح عامال  اجيابيا  بناء  يف اجملتمع
فإذا كانت قواعد احملاكمة العادلة ومعايريها أصبحت من أهم ضماانت حقوق الفرد أثناء وجوده يف نزاع مع القانون، 

 حيث ال جند أي ميثاق يكاد خيلو من هذه احلقوق واحلرايت األساسية ومن وجوه احرتامها.
تزداد وتتعاظم إذا كان هذه الفئة من فئة األحداث، ذلك أن قواعد احملاكمة العادلة مهمة للفرد البالغ الراشد، واألمهية  

وحبكم التكوين اجلسماين والعقلي والعاطفي والنفسي، وحبكم التحدايت اليت تواجهها األسرة وأطفاهلا خصوصا  يف العصر الذي 
ت وتكنولوجيا املعلومات، لذا نعيش فيه اآلن، عصر التحوالت العمالقة والتطورات املتسارعة، والتحوالت اليت أفرزهتا ثورة اإلتصاال

 ميكن القول أهنا انعكست سلبا  وإجيااب  يف ذات الوقت على األطفال، خصوصا  اجلاحنني واملنحرفني أو املعرضني خلطر اإلحنراف.
صاحله للتعامل  تكون أن ميكن ال البالغني مع تتعامل اليت نظم القضائية وبشكل عام فأن التشريعات األحداث يف داخل

 التعامل، حيث يكون االساس على متييز واالختصاص وأسس الشكل حيث من النظامني بني لإلختالف  قضااي األحداث،مع 
االجنازات على  أهم من تعترب التشريعات املتخصصة ابألحداث أن من إصالحهم وتقوميهم، كما ميكن خاص بنظام الفئة هذه

بعني  واالجتماعية واإلنسانية اجلنائية للعلوم احلديثة املعطياتواليت اخذت العديد من  السياسة التشريعية  صعيد
 (2014اإلعتبار)املساعيد،

 املطلب األول: القواعد الدولية:
األساسية العريضة   واإلقليمية اخلاصة حبماية األحداث: أبن اخلطوط اإلتفاقيات الدولية ولذلك أوضحت

ابعتبار الطفولة املخزون االسرتاتيجي للتطور   إليها يف االتفاقيات الدولية،  إلشارةاجلنائية املعاصرة لعدالة األحداث مت ا  للسياسة
: 1959الطفل لعام   االتفاقيات إىل جانب إعالن حقوق  اإلرتقاء ابلطفولة ورعايتها، ومن أبرز تلك  اإلجتماعي، وذلك حلماية

عروفة ابسم "قواعد بكني" واليت اعتمدهتا اجلمعية العمومية عام النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث وامل  قواعد األمم املتحدة
، 1989بشأن العنف، واتفاقية حقوق الطفل لسنة  1985الصادرة يف عام   وقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،1985
محاية األحداث   ألمم املتحدة بشأنوقواعد ا  م،1990ومعاملة اجملرمني املنعقد يف هافاان  املؤمتر الثامن ملنع اجلرمية  وقرارات

وإعالن بشأن   م،1990)مبادئ الرايض التوجيهية( لعام   األمم املتحدة ملنع جنوح األحداث  ، ومبادئ1999اجملرمني لسنة 
 .1984العريب   م، وميثاق حقوق الطفل1990اإلسالم   حقوق الطفل ورعايته يف

السابق ذكرها من وقائية وموضوعية وإجرائية وتنفيذية  واإلعالانت إىل احملاور األربعةتستند الفلسفة العامة هلذه املواثيق 
إنشاء شرطة متخصصة لألحداث، واإلهتمام ابلتحقيق االجتماعي للحدث اجلانح ودور مراقب  :املواثيق وأهم ما تضمنته هذه

عقوبة السجن إال كمالٍذ أخري، وأتمني  إىل  ابألحداث، وعدم اللجوء  السلوك، وإنشاء قضاء ونيابة عامة متخصصة
استئناف   لألحداث يف حضور ويل أمر احلدث ومراقب السلوك وحمامي الدفاع مجيع مراحل الدعوى، وحق احلدث يف  ضماانت

مجيع مراحل الدعوى، وحتديد سن احلدث لغاايت  القرار الصادر ضده، وأتمني احرتام حياة احلدث اخلاصة متاما  يف
للمحاكمة، وضمان احرتام وتوفري خمتلف التدابري طبقا  حلال احلدث اجلانح ومنها: االختبار واملشورة وأمور   هلية القابلةاأل  حتديد

احلدث   املؤسسية، وعدم تعرض  التعليم والتدريب املهين وغريها من وسائل الرعاية  واحلضانة وبرامج الرعاية واإلرشاد واإلشراف
مبدأ مصلحة الطفل الفضلى: وهو من أهم   تتناسب مع سنه، ومراعاة  ة وعقوابت قاسية الاجلانح ألي معاملة قاسي

اليت تتعلق  املناسبة يف مجيع اإلجراءات  تنص " أن تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري اتفاقية الطفل الدولية واليت  مبادئ
اخلاصة أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية،   الرعاية االجتماعية العامة أو ابألطفال سواء قامت هبا مؤسسات
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واالجتماعي مبا يتناسب مع سنه وظروفه وطبيعة التدابري واإلجراءات  االعتبار األول الحتياجات الطفل وتكوينه النفسي إببالء
 ."بشأنه  املتخذة

 
 :املطلب الثاين: القوانني الوطنية

يشمل على العديد   )الدستور(: الذي  القانون األساسي الوطنية املتعلقة حبقوق األحداث: جندعند النظر يف التشريعات 
السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء، على االنضمام   منه على العمل من جانب 10/2من احلقوق، حيث نص يف املادة 

اليت تنص  11ضمنها حقوق األطفال، واملادة   إلنسان ومناإلقليمية والدولية اليت نصت على حقوق ا  اإلعالانت واملواثيق  إىل
اليت نصت على أن رعاية األمومة والطفولة واجب وطين، ونصت على احلماية من  29  على صون احلرية الشخصية، واملادة

تهدف إصالحهم بطريقة تس  البالغني وعلى أن يعاملوا اإليذاء واملعاملة القاسية، وعلى ضرورة فصل املوقوفني األحداث عن
 .وتتناسب مع أعمارهم

على محاية الطفولة، وابلتايل فإن لألطفال احلق يف: احلماية والرعاية الشاملة،  29نص القانون األساسي أيضا يف املادة  
ء أن ال يستغلوا ألي غرض كان، وال يسمح هلم القيام بعمل يلحق ضررا  بسالمتهم أو صحتهم أو تعليمهم، احلماية من اإليذا

واملعاملة القاسية، حيرم القانون تعريض األحداث للضرب واملعاملة القاسية من قبل ذويهم، أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة 
 للحرية عن البالغني، وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصالحهم وتتناسب مع أعمارهم.

 
 املصلحة الفضلى للحدث:

ور القضاء ينتهي ابلنطق ابلعقوبة أو التدبري االحرتازي، وأن ما يتخذ بعد ذلك من مل يعد الرأي التقليدي الذي يرى أبن د
إجراءات لتنفيذ احلكم هو من شأن اإلدارة العقابية فقط، مسلما  به يف علم العقاب احلديث، إذ يذهب الرأي الغالب فيه إىل 

ري االحرتازية و كوهنا حالة متطورة تقتضي طبيعتها جواز وجوب مسامهة القضاء يف إجراءات التنفيذ،  وقد ساهم دخول نظام التداب
 التصرف يف مدهتا ابلزايدة أو النقصان وجواز اختاذ تدبري حمل أخر إذا اقتضت ضرورة مواجهة اخلطورة اجلرمية.

، ساهم ذلك يف قبول تطور النظرة إىل دور القضاء يف التنفيذ إذ أن هذا التعديل ميس حقوق احملكوم عليه من جهة
ويشكل مساسا  بقوة احلكم القضائي من جهة أخرى، ويتطلب املنطق أن تتواله سلطة من ذات طبيعة السلطة اليت أصدرت 

 السلطات.احلكم ومن مث ينبغي أن يتواله القضاء كي ينتقي أي احتمال يف إهدار حقوق احملكوم عليه أو املساس مببدأ الفصل بني 
 قانونية قواعد خالل من أن يرسي جيب األحداث لعدالة نظام أي فإن األحداث، عدالة جمال يف الدولية للمعايري وفقا  و 
 .له الفضلى املصلحة وتراعي وإعادة أتهيله احلدث إصالح إىل هتدف األحداث لعدالة إطارا واضحة،

املتحدة واإلعالانت العاملية فّعاال: مبعىن أن حيرتم الكرامة اإلنسانية، ويسرتشد ابتفاقيات األمم  النظام يكون أن . جيب1
 حول حقوق اإلنسان، واحتياجات الشباب وأن يكون فعاال  يف حتقيق األهداف وبتكلفة جمدية.

إبنسانية: حيث حيظر و مبوجب اتفاقية حقوق الطفل اي ممارسات قاسية او حاطة من  األطفال معاملة يضمن . أن2
السجن مدى احلياة، دون إمكانية إطالق السراح لألشخاص دون سن الكرامه ومن ضمنها : التعذيب، وعقوبة اإلعدام و 

الثامنة عشرة وذات الوقت تقيد اللجوء الي اسلوب سالب للحرية ابعتباره اجراءا  أخريا ، عندما ال يكون أي حل من 
 احللول ممكنا  فيتم بعدها جتريد احلدث من حريته وألقصر مده ممكنه.

أن يكون جتريد حرية احلدث يف اي من اشكال العسف القانوين، مبا يف ذلك الوضع ومتنع حتت اي شكل من االشكال 
فيجب أن يكون متوائمَا مع القانون، ويتبع شروطا  حمدده للتوصل إىل قرار حوهلا. ويف حالة  ،القانون للقضية اخلاصة به
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اجاته اخلاصة، مبا فيها احلق ابلتمتع ابلدعم جتريده من احلرية، جيب معاملة الطفل إبنسانية وبطريقة أتخذ يف احلسبان احتي
 .النفسي املالئم

حوهلم: يعرتف النظام املتمحور حول األطفال، أن األطفال كأشخاص  ومتمحورا لألطفال موّجها النظام يكون . أن3
مجيع اخلطوات أساسية، وهلم احلق مبعاملة إنسانية حترتم كرامتهم، ويضمن هذا النظام أن تصب  يتمتعون حبقوق وحرايت

 واإلجراءات املتعلقة ابألطفال يف مصلحتهم الفضلى.
ويف جمال العدالة اجلنائية لألحداث، يركز النظام حول الطفل على إعادة التقييم املتواصلة والكلية للربامج اليت تتعامل مع  

لتمييز، املشاركة، واحلق ابحلياة جنوح األطفال ابالستناد إىل املبادئ األربعة األساسية: مصلحة الطفل الفضلى، عدم ا
 والبقاء والنماء.

اجملاالت: جيب أن يهدف نظام العدالة اجلنائية لألحداث إىل تشجيع التخصص  متعدد والنهج التخصص يراعي . أن4
يف ممارسة عدالة األطفال وتطوير نظام حمدد وخاص للعدالة اجلنائية يعامل األطفال بطريقة تناسب سن نضجهم ويقيم 

 .ؤسسات ونظم مصممة لتحقيق ذلك اهلدفم
وال يشري ذلك إىل نظام واحد للعدالة اجلنائية لألحداث، إمنا إىل أنظمة عديدة متصلة ببعضها البعض، ويُعترب كل من  

تجاز، رجال الشرطة، وأعضاء النيابة، وقضاة احملاكم، واحملامني، واألخصائيني االجتماعيني ومراقيب السلوك، وموظفي مراكز االح
 وغريهم من املسؤولني عن األحداث وبرامج إعادة التأهيل والوقاية والتحويل أنظمة حبد ذاهتا.

 فكل واحد منها وحدة داخل احلكومة، هلا أهداف ومعايري أداء وهيكلية حتكم معينة، وكل نظام مستقل نسبيا . 
وذلك تلبيا  لالحتياجات اخلاصة لألطفال وجيب أن يركز بشكل خاص على التعاون والتنسيق بني االطراف املعنية 

ملفهومها اإلصالحي احلديث، تشمل كذلك كل اإلجراءات والعدالة اجلنائية لألحداث وفقا اليت تتناوهلا التشريعات الوطنية فهي 
يف نزاع مع إجراءات منصوصه يف قوانني األصول اجلزائية واألحداث والعقوابت وغريها من التشريعات اليت تطبق على األحداث 

 (.2015القانون، واليت تطبق قبل مرحلة النزاع مع حتقق معايري احملاكمة العادلة لألحداث)طوابسي،
 

 الوساطة اجلزائية جلعل االحتجاز املالذ األخري:
خالل ميكن القول أن الوساطة اجلزائية هي من أحد بدائل إهناء الدعوى اجلزائية، ووسيلة مستحدثة أفرزهتا احلاجة هلا من 

وتعمل يف ذات  ،السياسة اجلنائية املعاصرة ويكون دورها يف املسامهه يف عالج الزايدة اهلائلة واملستمرة يف اعداد القضااي اجلنائية
الوقت على تنمية روح الصلح بني االطراف ) اي اجلاين واجملين عليه(، من خالل التوصل إىل اتفاق حول قيام اجلاين إبصالح 

 .قت ابجملين عليه بسبب جرميته دون التعرض ملشاق التقاضي و طول اإلجراءاتاألضرار اليت حل
والوساطة بني الضحية واملعتدي يف اجلوهر ما هي اال اليه لتسهيل التواصل بني الضحية واملعتدي بعد ارتكاب جرمية، يتم 

جتماعية للجرمية وتعطي الضحية فرصة خالهلا مناقشة احلقائق واملشاعر وتصويب الوضع، وتراعي هذه العملية التبعات اإل
للمشاركة يف حل النزاع الناتج عن اجلرمية، وابلنسبة للجاين فيعترب اللقاء بني الضحية اجملين عليها واملعتدي فرصة للمعتدي للتعرف 

 اء اآلخرين.إىل األثر احلقيقي للجرمية، فاملعتدون يف العادة جيهلون هذا اجلانب وال يفهمون التبعات احلقيقية إليذ
ومن املمكن أن يشكل فهم املعتدي املتزايد للضحااي ابعتبارهم أشخاص وتكلفة اجلرائم رادعا  ضد ارتكاب املزيد من 
اجلرائم. كما يتيح اللقاء مع الضحية وتصويب الوضع الفرصة أمام املعتدين الذين ندموا واعتذروا للشعور ابلسماح وأبهنم صوبوا 

 اخلطأ الذي أحدثوه.
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تشكل الوساطة بني الضحية بدال  لآلاثر الضارة لالحتجاز والسجن اليت قد تؤدي إىل ارتكاب املزيد من اجلرائم واملعتدي و 
ليس هلم عالقة مباشرة  بديال  من االستجابة لقرارات اختذها أشخاص، وتقدم الفرصة للمعتدي بلعب دور يف حتديد مستقبله بدال  

 ابلنزاع.
العدالة اجلنائية فإن الوساطة اجلزائية متنح نظام العدالة بديال  عن االحتجاز وغريه من العقوابت، إذ أما على صعيد منظومة 

يوجد هذا النوع من التحويل آلية معقولة اجلنائية بديال  للتعامل بشكل خاص مع مرتكيب اجلرائم للمرة األوىل، وتشكل أداة فعالة 
مما  ،سسات أخرى مساعده حسب كل نظام وحسب ما هو معمول يف كل نظام عدالةلتوفري الوقت ألن القضااي قد حتول إىل مؤ 

 خيفف العبء عن احملاكم، ونظام العدالة اجلنائية بشكل عام.
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 املبحث الثاين: إجراءات تطبيق التدابري االحتجازية 
 يتناسب مبا جنحة كان الفعل ما إذا احلدث على املفروض التدبري اختيار يف واسعة سلطه القاضي منح املشرع أن يالحظ

 ونظرا  الختالف ظروف احلدث، ،عليه التدبري عند فرض القاضي عيين نصب تكون أن ينبغي كاليت الفضلى، احلدث كمصلحة
 جنحة. املرتكبة الفعل كاف حبقه إذا املتخذة التدابري تتنوع فقد

 العامة:مقدمة عن عمل الشرطة واحملكمة والنيابة 
قضائي خاص، وذلك يف  ضبط م بشأن محاية األحداث قد أفرز  مأموري2016( لسنة 4القرار بقانون رقم ) يف ورد

 مرشدي من عددا   تضم الطفولة محاية دائرة تسمى دائرة اجتماعني، اإلجتماعية مرشدين بتخصيص  ، 5منه  (15نص املادة )
 مع تعاملهم واختصاصهم وطرق الطفولة محاية مرشدي مواصفات حتدد اليت اللوائح االجتماعية الشؤون الطفولة، وزير محاية

 .العالقة ذات االجتماعية واهليئات اجلهات
 وقد اجلاحنني، األحداث أمور ملتابعة وحدة خاصة املشرع ونضيف أنه واستنادا  لقانون الطفل الفلسطيين النافذ، أنشأ

 يف الشرطة رجال كصالحيات هي األحداث مع التعامل يف املرشدين اإلجتماعيني صالحيات أن ،على6 56 املادة أكدت
القانون  هذا أحكام تطبيق يف جمال وذلك القضائي، الضبط بصفة الطفولة محاية مرشدو اجملرمني البالغني، ويتمتع مع تعاملها
 مع احلدث علمية بطريقة أكثر ولكن األحداث، مع للتعامل كالشرطة خاص جهاز هناك أصبح أنه القول نستطيع وابلتايل
 7اجلانح.

مع األحداث،   وأما خبصوص اجلهات املختصة ابلتحقيق مع األحداث: خص املشرع الفلسطيين جهة خاصة للتحقيق
بة نيا  العامة اليت متارس سلطيت التحقيق واالهتام، وتفرد التشريعات الفلسطينية ويباشر التحقيق من خالل سلطة التحقيق النيابة

اجلاحنني،  للسياسة اجلنائية يف التعامل مع األحداث  مطابق للتشريعات املعاصرة  عامة خاصة بقضااي األحداث، وهذا األمر
، األمر الذي يتماشى مع اآلفاق اجلديدة للعدالة اجلنائية يف 8( منه 16حيث نص إنشاء نيابة أحداث، وذلك يف املادة )

                                                           
متخصصة يف كل حمافظة : تتوىل أعمال االستدالالت يف كل ما يتعلق ابألحداث أو األطفال املعرضني خلطر االحنراف شرطة 15. مادة  5

 حسب مقتضى احلال، ويصدر بتخصيصها قرار من وزير الداخلية، ويراعى عند ختصيصها أن تتضمن عناصر من اإلانث.
. يتمتع مرشد محاية الطفولة ابلصالحيات التالية: أ. استدعاء الطفل والقائم  1( من قانون الطفل الفلسطيين وتعديالته : 56. مادة ) 6

لالستماع إىل أقواهلم وردودهم حول الوقائع موضوع اإلبالغ. ب. الدخول مبفرده أو مصطحبا مبن يرى فيه فائدة إىل أي مكان على رعايته 
يوجد فيه الطفل مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته، وإذا تعذر عليه الدخول ميكن احلصول على إذن قضائي عاجل ولو ابالستنجاد 

. يعاقب بغرامة ال تزيد على مخسمائة دينار أردين وال 2يقات وأخذ التدابري الوقائية املالئمة يف شأن الطفل. ابلقوة العامة. ج. إجراء التحق
ات  تقل عن مائيت دينار أو ما يعادهلا ابلعملة املتداولة قانوان كل من مينع مرشد محاية الطفولة من القيام مبهامه أو يعرقل سري التحقيق

و تعمد إخفاء احلقيقة بشأن وضع الطفل، مع عدم اإلخالل ابلعقوابت املنصوص عليها يف قانون العقوابت كاإلدالء مبعلومات خاطئة أ
 اخلاصة جبرائم االعتداء على موظف عام أثناء قيامه مبهام وظيفته.

محاية الطفل يعملون  ، تعطي وزارة الشؤون االجتماعية صالحية تعيني مرشدي 2004لسنة  7من قانون محاية الطفل رقم  50. املادة  7
تعرف مرشد محاية الطفولة على النحو التايل: " مرشدو محاية الطفولة هم  1حتت إشراف رئيس قسم محاية الطفولة ، ففي املادة رقم 

لوائح املنبثقة موظفون يف وزارة الشؤون االجتماعية يعملون يف قسم محاية الطفولة ومسئولون عن تقييم ومتابعة أمور األطفال وفقا للقانون وال
 عنه".

. ختصص مبوجب أحكام هذا القرار بقانون نيابة لألحداث واألطفال املعرضني خلطر 1( من القرار بقانون بشأن األحداث: 16. مادة ) 8
قا  . جتري نيابة األحداث التحقيق طب2االحنراف، وتتوىل كل ما يتعلق ابألحداث واألطفال املعرضني خلطر االحنراف لدى احملكمة. 

مرشد لإلجراءات املقررة بقانون اإلجراءات اجلزائية النافذ، ما مل تتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، ويقوم عضو النيابة مباشرة بتكليف 
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من   الوقاية  وأسباب احنراف األحداث وطرق  األحداث اإلملام التام بعلم اإلجرام  عضاء نيابةاألحداث، واليت تشرتط يف أ  جمال
تدريبية لتطوير   الرتبية وعلم النفس، والقدرة على العمل مع األحداث وضرورة اجتيازهم لدورات  اإلحنراف، وعلم االجتماع، وعلم

 .والنفسي والعاطفي  أدائهم لعملهم العقلي
علق مفهوم قضاء األحداث ضماانت احملاكمة العادلة، أوجبت هذه النصوص النظر إىل قضاء األحداث على أنه ويف ما يت

جزء من اإلطار الشامل العدالة اإلجتماعية وأن تراعى مبوجبه املصاحل الفضلة للحدث، كما أوجب التوفري الضماانت القانونية يف 
 اكمة العادلة.حماكمه احلدث وضرورة تالؤمها مع معايري احمل

حيث ورد يف املادة األوىل من املبادئ يف بكني: )يفهم قضاء األحداث على أنه جزء ال يتجزأ من عملية التنمية الوطنية 
لكل بلد ضمن إطار شامل من العدالة االجتماعية جلميع األحداث، حبيث يكون يف الوقت نفسه عوان  على محاية صغار السن 

  اجملتمع(.واحلفاظ على نظام سلمي يف
كما تطرقت الفقرة السادسة من املادة ذاهتا إىل أنه )جيري تطوير وتنسيق خدمات قضاء األحداث بصورة منهجية بغية 
حتسني وتدعيم كفاءة املوظفني العاملني يف هذه اخلدمات، مبا يف ذلك األساليب اليت يطبقوهنا واملناهج اليت يتبعوهنا واملواقف اليت 

 يتخذوهنا(.
ك األمر فيما يتعلق يف املادة السابعة وخاصة يف ما يتعلق يف افرتاض الرباءة حيث جاء فيها :اإلجراءات وضماانت وكذل

إجرائية أساسية، مثل الرباءة املفرتضه واحلق يف اإلبالغ ابلتهم املوجهة واحلق يف التزام الصمت واحلق يف احلصول على حمام ويف 
 مواجهة الشهود واستجواهبم واحلق يف االستئناف أمام سلطة أعلى. حضور أحد الوالدين أو الوصي، ويف

ومن أجل حتقيق احلماية الالزمة للحدث أمام القضاء تتطرق قواعد بكني إىل عدد الشروط املتوفرة يف قضاء األحداث 
م، وأن يويل قضاء األحداث وحثت الدول األطراف على االلتزام هبا واليت ميكن إجيازها: بوجود السلطة املختصة إبصدار األحكا

اإلهتمام املصلحة الفضلى للحدث وحط احلديث أيضا ابحلصول على مساعدة قانونية من حيث حضور الدفاع وويل أمره، وأخذ 
 (تقارير األخصائي اإلجتماعي بعني اإلعتبار قبل إصدار احلكم والبت الدعوة اخلاصة ابألحداث دون أي أتخري غري ضروري

 (.2012العدوان،
ويالحظ مما سبق أن هذه اإلتفاقيات ركزت على احرتام حرية احلدث، وحماولة االبتعاد عن حزبه وحرمانه من حريته، مما 
يعطي الفرصه يف حتقيق العدالة بدون القائل جزاء  كامال  على احتجازه، كما ركزت هذه القواعد على أعاده أتهيل احلدث من 

 ضرورة أتهيل كادر القضاء والشرطة ومجيع من يتعامل مع هذا احلدث.خالل إجراءات التحويل أو غريها، أو 
وجتدر اإلشارة إىل أن دولة فلسطني صدقت ووقعت على أغلب هذه النصوص الدولية املشار إليها، والبعض اآلن جيري 

والذي قام إبنشاء منظومة العمل على موائمة تشريعية متهيدا  إلدخاله يف التشريعات، حيث تصدر القرار بقانون بشان األحداث 
 تكون متكاملة و منسجمة مع هذه التشريعات اليت سبق ذكرها.

 
 
 

                                                                                                                                                                                     

حه محاية الطفولة جبميع األعمال واألحباث االجتماعية الالزمة للتوصل إىل إظهار احلقيقة ومعرفة شخصية الطفل والوسائل املناسبة إلصال
 ومحايته.



 Omar Fayez Ahmed AL-BZOUR  &   Ahmed RESHEH  
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 املطلب األول: ضماانت تطبيق التدابري االحتجازية

سوف نتناول يف هذا الفصل اإلجراءات اخلاصة بتوقيف احلدث وإجراء الدراسات الشخصية ومها اإلجراءان األوليان 
ث، فقد يستوجب التحقيق أحياان  ولظروف خاصة يف كل القضية على حده، توقيف احلدث اجلانح أو املتعلقان يف قضاء األحدا

املعرضة خلطر اجلنوح عدة أسباب متعلقة يف إجراءات التحقيق منها: أتثريه على الشهادة او العبث ابألدلة أو احليلولة دون هربه أو 
 القانون. حلمايته من خطر أن ما قد يتعرض له نتيجة خلالفه مع

فلتأمني مصلحة التحقيق ومصلحة احلدث معا ، يقتضي األمر وضع ضماانت بشأن التوقيف للحدث، وقد حددهتا 
  القاعدة الثالثة عشر من قواعد األمم املتحدة بشأن اإلجراءات الدنيا والنموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث، مبا يلي:

 .احملاكمة واقتصاره على فرتة زمنية حمددة، وألقصر فرتة ممكنةال يستخدمه إجراء اإلحتجاز يف انتظار  -1
ويستعاض على اإلحتجاز ابنتظار احملكمة إذا ما أمكن ذلك، إبجراءات بديلة، مثل: املراقبة عن كثب، أو الرعاية  - 2

 املركزة أو االلتحاق ابألسرة، أو إبحدى مؤسسات دور الرتبية.
ابنتظار احملاكمة يتمتعون جبميع احلقوق والضماانت اليت تكفلها قواعد األمم  ويشار يف أن األحداث احملتجزين -3

 املتحدة الدنيا ملعاملة السجناء.
يفصل األحداث احملتجزون رهن احملاكمة عن البالغني، وحيفظون يف مؤسسات املنفصلة يف قسم منفصل، يف مؤسسة  - 4

  تضم آخرين ابلغني.
ثناء فرتة اإلحتجاز الرعاية واحلماية ومجيع أنواع املساعدة الفردية واالجتماعية والتعليمية واألصل أن يتلقى األحداث أ - 5

 واملهنية والنفسية والطبية واجلسدية اليت وابلنظر إىل سنهم وجنسهم وشخصياهتم.
حريتهم أن افرتض  وقد سبق أن ذكرت يف املادة السابعة عشرة من قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث واجملردين من

يف املقبوض عليهم أو من ينتظرون احملاكمة، براءهتم، ويعاملون على هذا األساس، وجتنب ما أمكن احتجازهم يف هذه األماكن ما 
 قبل احملاكمة، واقتصر هذا األمر، وإجراء االحتجاز على الظروف االستثنائية ضيقة.

دث قبل حجزه أو احلكم عليه، قد أقرت مجيع التشريعات تقريبا ، وجتدر اإلشارة إىل أن إجراء دراسة شخصية على احل
، وابلعودة إىل قانون األحداث نرى أنه قد ركز دراسة 9فهذا ما يتميز به القضاء اخلاص ابألحداث عن القضاء اجلنائي العادي

وفحص احلدث بدنيا  وعقليا  الشخصية، وذلك للقيام ابإلجراءات الثالثة السابق ذكرها يف دراسة شخصية احلدث كما ذكرت 
ونفسيا  على أكثر من مرحلة لتشخيص األمراض اليت يشكو منها، وتبيانه حالته العقلية ونضج حالته اإلنفعالية وما مدى إدراكه 

 تقرير لطبيعة الفعل املخالف للقانون الذي قام به كما يلزم القانون بتنظيم تقرير مفصل عن حالته البدنية واجلسمية، ابإلضافة إىل
 .االجتماعي يوضح فيه سبب ارتكاب هذه اجلرمية، والتقرير جيب أن حيتوي على التدوير املقرتحة ملعاجلته

 
 توقيف احلدث والتدبري يف القانون الفلسطيين النافذ:

واليت  20ورمبا كان على املشرع توخي احلذر فيما يتعلق مبوضوع التوقيف وتركها املشرع الفلسطيين كما هي حسب املادة 
سوف أحاول حتليلها، حيث جند أن التحديد كان واجبا  أن يورد نصوصا  خاصة حول اجلرائم اليت جيوز توقيف احلدث عليها 
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ال جيوز توقيف احلدث، إال   - 1من القرار بقانون النافذ واليت ورد فيها : )  20 للمادة واملشمولة يف املادة املذكورة، وإذا عدان
أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي خالف ذلك، جاز لنيابة األحداث األمر بتوقيفه يف إحدى دور الرعاية االجتماعية، حتت 

( ساعة ما مل أتمر احملكمة مبدها 48 تزيد مدة التوقيف عن )مالحظة مرشد محاية الطفولة املتابع وتقدميه عند كل طلب، على أال
 وفقا  لقواعد التوقيف املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية النافذ(.

ابالطالع بصورة عامة على النص جند تناقضا  بني غاية املشرع جتنيب التوقيف وحاالت الضرورة اليت قد تستوجب 
فإنه وعلى الفرض مت توقيف احلدث على ذمة التحقيق لفرتة معينة  ،ردت أثناء قراءتنا للمواد املذكورةالتوقيف، واإلشكالية اليت و 

فإن يف هذا األمر تناقض بني  ،من القرار بقانون 36وأنه وبنتيجة احملاكمة حكم على احلدث اجلزاءات املنصوص عليها يف املادة 
تعديل حبيث يتم النص بشكل أكثر صراحة حول التهم اليت تستوجب التوقيف هذه املواد وأنه كان يتوجب ونرى أهنا تستوجب ال

أو ال جيوز التوقيف هبا أو التعديل ألمر احرتازي مثل تقييد احلركة أو عزل الطفل أو غري ذلك، ونرى أن هناك تناقض وقع به 
 املشرع هبذا اخلصوص.

من قانون األحداث الساري  36حلدث واليت وردت يف املادة وإذا عدان للمادة اخلاصة للتدابري واليت حيكم فيها على ا 
"القرار بقانون" واليت ورد فيها : حيكم على احلدث الذي مل يبلغ سن اخلامسة عشر إذا ارتكب فعال  جمرما  إحدى التدابري اآلتية: 

. أمر املراقبة 6إلختبار القضائي. . ا5. اإللزام بواجبات معينة. 4. اإلحلاق ابلتدريب املهين. 3. التسليم. 2. التوبيخ. 1
 . اإليداع يف إحدى املشايف املتخصصة.8. اإليداع يف إحدى دور الرعاية االجتماعية. 7االجتماعية. 

يوما  على ذمة التحقيق يف قضية جنحية، وحكم عليه أبحد التدابري  30وعلى سبيل املثال، إذا مت إيقاف احلدث ملدة  
من القرار بقانون( من خالل  20التناقض الوارد، وال بد على املشرع أن يتفادى هذه الثغرة يف املادة ) فإن 36الواردة يف الفقرة 

ة أفراد النصوص أو اجلرائم أو األعمال اليت يقرتفها احلدث واليت ميكن للنيابة العامة التوقيف عليها، أو إبقاء املتهم حمجوزا  على ذم
 من األساس غري منصوص عليها يف القانون املذكور.التحقيق، ألن احلجز قد يكون عقوبة 

 
 الرعاية الالحقة و العدالة التصاحلية )اإلصالحية(:املطلب الثاين: 

أبهنا اإلجراءات واآلليات اليت هتدف إىل "حسب تعريف القاضي الدكتور/ حممد الطراونة للعدالة التصاحلية: ميكن إمجاهلا: 
ح الضرر الذي سببه اجلرم املسند إليه، واليت هتدف إىل إجياد الطرق اليت يتمكن من خالهلا جعل احلدث اجلانح مسؤوال  عن إصال

احلدث أن يثبت قدراته اإلجيابية والتعامل مع مشاعر الذنب بطريقة إجيابية، كما يهدف إىل التعامل مع الضحية واجملتمع هبدف 
وأتهيل ودمج احلدث اجلانح ابجملتمع جمددا ، وتتعامل مع الضحية  إشراكهم يف حل النزاع، أي هي العدالة اليت تركز على إعادة

 (. 12،ص.2018أيضا من حيث تعويضه عن الضرر الذي حلق به، وتعويض اجملتمع الذي حلق به نفس الضرر")براك،
بار هلــم مــن خالل العدالة اإلصالحية بشكل عام تركز على الضرر الــذي حلق ابجملتمع، ومتكــن الضحايــا مــن إعـادة االعت

ـى مســاعدهتم علــى اإلفصاح عــن احتياجاهتم، واملســامهة الفاعلــة، أو هتــدف إلــى أن يتحمــل احلـدث مســؤولية أفعاله، وحثـه عل
فعليــة فــي التعامــل مــع إصالح الضـرر الـذي أحلقه ابلضحايـا واجملتمـع وإعـادة األمور إلـى ما كانت عليه، أي أهنــا حتقــق الشــراكة ال

اجلـرم املرتكــب وتداعياتــه، وتساعد اجملتمـع عامة والضحيـة ومرتكـب اجلـرم علـى القيـام بدور فاعل، من خالل صيانة حقوق 
و ضحااي حبيث تراعــي املذكورين مجيعـا، وهتـدف يف املقام األول إلعــادة اندمــاج األطفال ســواء كانــوا فــي نــزاع مــع القانــون أ

ومن جانب أخر فأهنا حتقق أفضل السبل لتحقيق مفهوم الوقاية اجملتمعية من اجلرمية وتسـاعد علــى  ،املصالــح الفضلى للطفــل
 التقليل مــن ازدحــام احملاكــم ودور الرعايــة االجتماعية.
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األحداث والطفـل، فأنه جبدر التنبيه لنقطة مهمة إال أنه ثبـت وبشكل عام ووفق مفهـوم العدالـة اإلصالحية وفقـا لقانونـي  
املؤسسـات العقابيـة النامجـة عـن نظـام العدالـة التقليديـة، أفـرزت  ومن الواقـع العملـي أن حاالت التوقيـف، وقضـاء مـدة احلكومية فـي

الــذي ينجــم عنــه تبــادل األمناط اإلجرامية  الســجون، هــذا االكتظاظاملشــاكل والســلبيات املتمثلــة ابكتظــاظ احملاكــم و  العديـد مـن
 .عنــد التخالط بني النزالء خاصة من أصحاب السوابق

لكل من الشرطة ووزارة العدل والنيابة العامة دور يف التفتيش على مراكز االحتجاز لضمان أن تكون والسجون والبنية 
 التأهيل واإلحتجاز متوائمة مع معايري حقوق اإلنسان وأفضل املمارسات. التحتية والنظم املتصلة إبعادة

فيما يتعلق مبراكز اإلصالح والتأهيل، فأنه جيب العمل وبشكل دؤوب لتحسني وإجياد ظروف معيشية مالئمة للنزالء،   
أن املعايري الدنيا ال تلىب فيما يتعلق  لكن على الرغم من هذا قد ال يتوفر احلد األدىن من مقومات االحتجاز يف معظم املراكز إىل
 .اهليئة أيضا بزانزين االحتجاز التابعة للشرطة، ومراكز االعتقال التابعة لألجهزة األمنية األخرى

 فالعدالة التصاحلية تركز بشكل عام على ثالث حماور أساسية: 
 ما طبيعة الضرر والناتج او الذي أحدثته اجلرمية؟ -1
 فعله لتصويب الوضع أو إصالح الضرر؟ما هو الواجب  -2
 من املسؤول عن إصالح الضرر؟ - 3

 ،العدالة التصاحلية تنظر إىل األعمال اإلجرامية نظرة أكثر مشولية، فبدال  من تعريف اجلرمية على أهنا انتهاك للقانون فقط
وتقيس العدالة التصاحلية النجاح بشكل خمتلف،  فأهنا تنظر إىل أن اجلرائم تؤذي الضحااي واجملتمعات وحىت املعتدين على أنفسهم،

 فبدال  من قياس كيفية إيقاع العقوبة تقيس حجم الضرر الذي جرى إصالحه أو جتنبه.
وإمجاال فإن الوساطة هي من صور العدالة اليت تقوم على التفاوض للوصول لتعويض عادل يف ضوء الضرر املرتب على 

ولذلك أعاد نظام الوساطة للمجين عليه دوره يف حتقيق  ،يف ختفيف رد الفعل املرتتب على فعله اجلرمية ومسؤولية اجلاين مع الرغبة
العدالة اجلنائية، حيث إنه ابملوافقة مينح للمتهم فرصة أن يساحمه اجملين عليه، وثبت أن اجملين عليه بعد الوساطة يكون أقل حقدا  

، األمر الذي يؤدي إىل إعادة التآلف اإلجتماعي، إضافة إىل اإلسهام يف على مرتكب اجلرمية، وينتهي االضطراب الناجم عنها
عالج أزمة العدالة اجلنائية والتخفيف عن كاهل القضاء، وختلص أجهزة التحقيق واحلكم من أعداد ضخمة من القضااي اجلنائية 

تتطلب وقتا وجهدا  وهي بال شك جديرة وفعالة البسيطة أو قليلة األمهية اليت تثقل كاهلها، وتتفرغ من مث للقضااي املهمة اليت 
 وسريعة بدل االنتظار شهورا  عديدة أو سنوات.

وإن الوساطة حلماية األحداث ليس بديال  عن الدعوى اجلنائية فحسب، وإمنا هي بديل عن تطبيق العقوابت املقيده  
واليت تتخذ شكال بسيطا، ولذلك متتد الوساطة لتسهم يف والعقوابت البديلة اليت أثبتت فشلها يف مواجهة ظاهرة اإلجرام  ،للحرية

مساعدة املؤسسات العقابية يف النهوض بدل من إثقاهلا بعبء كبري الناجتة عن زايدة عدد النزالء، مما يثقل كاهلها ويُعجزها عن 
 (.2018القيام بدورها)براك،
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 اخلامتة التوصيات:
معني يف فرتة معينة فالطبيعي أن ختضع تشريعاتنا الوطنية للمراجعة املستمرة مبا يليب ومبا أن التشريع انعكاس تنظيمي جملتمع 

 حاجات اجملتمع، وعليه فأنين أوصي جبملة من هذه التوصيات وهي:
ل . يتوجب أتهيل األجهزة اإلدارية املساندة لعمل القاضي كالكتب موظفني األقالم وتدريبهم على أحدث املعايري اخلاصة ابلتعام1

مع األحداث وفقا ملفهوم العدالة اجلنائية مبفهومها االصطالحي، لضمان التعامل بسرية وإحاطة ملفات األحداث ابخلصوصية 
 والسرية.

. تفعيل أساليب حديثه للرقابة الوقائية مبا يضمن احلد من ميل األحداث إىل اجلنوح على أن يتم ذلك من خالل بعض اجلهات 2
 .العالقة التدخل يف الوقت املناسباليت تعطى للجهات ذات 

 . الرتكيز على دور املدرسة واألسرة وحميط العمل للحد من التأثري السليب على احلدث.3
 . ضرورة العمل على إصدار نظام املراقبة السلوك من خالل وضع معايري وشروط واضحة ملن يتم اختياره كمرشح حلماية الطفولة.4
 يف جوانب القضااي املتعلقة ابألحداث يف مبادئ العلوم املتعلقة جبنوح األحداث وعلم النفس اجلنائي . ضرورة إملام كافة املعنيني5

 واإلرشاد الرتبوي.
. تشديد بعض العقوابت على البالغني واليت قد تؤدى إىل احنراف األحداث مثل تقدميه مادة مسكرة أو التدخني وغريه من 6

على الرغم من  10وغريها (  29و 22بعا واليت عليها نص رادع من وجهة نظران مثل املواد منتجات التبغ لألحداث )واملخدرات ط
وجود هذه النصوص يف القانون الفلسطيين إال أهنا حباجة إىل تعديل وتغليظ العقوابت املتعلقة واملتقاطعة يف أي أمر يؤدي إىل 
احنراف األحداث خاصة من تعريض األطفال إىل املواد ذات الطابع اخلليع و االابحي واليت قد تؤدي إىل احنرافه وتشويه فكره 

 ى عقله.والتأثري عل
 . سد الثغرات القانونية من حيث النص على احلد األدىن لبعض التدابري اليت اغفل القانون تدبر التسليم والتدريب املهين.7
من القرار بقانون( من خالل أفراد النصوص أو اجلرائم أو األعمال اليت  20. ال بد على املشرع أن تفادى هذه الثغرة يف املادة )8

واليت ميكن للنيابة العامة التوقيف عليها، أو إبقاء املتهم حمجوزا  على ذمة التحقيق ألن احلجز قد يكون عقوبة من يقرتفها احلدث 
 األساس غري املنصوص عليها يف القانون املذكور.

ئة كي تطابق من كل ما تقدم جند أن املشرع الفلسطيين أوىل اهتماما ال ابس به يف حماوله منه لتقدمي عدالة جنائية هلذه الف
 بشكل عام مع اخلطوط العريضة مع السياسة اجلنائية أحلديثه اليت وردت يف االتفاقيات والقواعد الدولية اخلاصة ابألحداث.

ومع ذلك فنحن حباجه إىل املزيد من االنسجام التام مع هذه النصوص يف ضوء االهتمام الدويل املتزايد ابألحداث 
تلك  ،االحنراف يف ضوء التطورات سريعة ومتالحقة يسعدها العامل أبسره يف شىت مناحي احلياةاملنحرفني أو املعرضني خلطر 

                                                           
: ).. يعاقب ابألشغال  22م بشأن مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية يف املاده 2015( لسنة 18. نورد مثال  من القرار بقانون رقم ) 10

ابلعملة املتداولة الشاقة املؤبدة وبغرامة ال تقل عن مخسة عشر ألف دينار أردين وال تزيد على مخسة وعشرين ألف دينار أردين أو ما يعادهلا 
: يعاقب ابألشغال الشاقة  29. إذا ارتكب اجلاين أي جرمية من تلك اجلرائم ابالشرتاك مع قاصر..  و املادة 3قانوان ، كل من ارتكب : 

ما يعادهلا  املؤقتة ملدة ال تقل عن عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار أردين وال تزيد على مخسة عشر ألف دينار أردين أو
 .. إذا وجه نشاط اجلاين لقاصر3ابلعملة املتداولة قانوان ، كل من ارتكب أي جرمية ... 
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التطورات انعكست سلبا يف بعض اجلوانب على األحداث األمر الذي يقتضي تدخل املشرع معاجلة بعض جوانب اخللل على أن 
مبا يضمن من أعاده دمج احلدث اجلانح يف اجملتمع بشكل يتم العالج مبوجب فلسفه عقابية حديثه تكون من أبرز مالحمها القيام 

جيد بشكل يضمن له عدم العودة إىل حياة اإلجرام اليت احنرف إليها وضمان الرتكيز على التدابري اإلحرتازية والوقائية بشكل كبري 
وانب يشكل أحد أهم أركان العدالة ودراسة كافه اجلوانب اإلجتماعية والنفسية واإلقتصادية وكافه ما حييط هبذا احلدث فهذه اجل

 .اجلنائية مبفهومها اإلصالحي
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