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ُشكرُوتقدير
 

 -: إلىقال تع

أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  وَأَنْ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ "

 1"   عِبَادِكَ الصَّالِحِيَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي 
 ، صدق الله العظيم

 

بعدربالعزة،فقيهالقانونالجنائيفيفلسطيناألولصاحبالفضلإلىأبدأشكريوامتناني
 / عبد القادر صابر جرادة الفاضل الدكتور

فكاننعم،باقتراحاتهوتوجيهاتهالذيحظيتبشرفإشرافهعلىهذهالدراسة،والذيلميبخلعلى 
.تابعلهذهالدراسة،فجزاههللاعنيكلالجزاءالمشرفوالم 

،فيمرحلةدراستيللبكالوريوسلهفضلكبيرعلي ن م إلىوأتقدمبخالصشكرياكم
 .حممد الدريين  /العزيزالزميل 

لىو المعلوماتالقيمةرلميبخلعليبقدرذرةفيتوفيليفيمرحلةالماجستير،والذياكانعون ن م ا 
للدراسة

حبيب .  / حممد عبد الباسط احلبيب خاأل

ملكلزجيوافرشكري،بلوتقديريالج أ ملييدالمساعدة،إالأن قد ن لوفائيبذكركلم تم واليك
ماأنافيهاآلن.إلىمنساعدنيفيالوصول

.منيخالصالشكروالعرفاناإليكمجميع 


 حممد ماجد سكرالباحث / 
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ُهــداءاإل




تتسابقالكلماتلتخرجمعبرة عنمكنونذاتها،ن م إلى
،اترانيسعيد ن أأمضتعمرهامنأجلن م إلى

فيبحرحنانهالتخففمنآالميحينتكسونيالهموم،أسبح ن م إلى
 … يبة أمي احلب …

عملنيالنجاحوالصبر،ن م إلى
فيمواجهةالصعابومازال،اوم وقفمعيدن م إلى
هوسنديوعونيومصدرقوتيمنذطفولتي،ن م إلى

 …  أبي احلبيب …

بهميجريفيعروقيويلهجبذكراهمفؤادي،ح ن م إلى
…أخوتيوأخواتي

نحوالنجاحواإلبداعامنسرناونحننشقالطريقمع إلى

 …  وايلغالمالئي ز   …

…جرحىالشعبالفلسطينيكلشهداءوأسرىوإلى
 …كلالباحثينعنالمعرفةإلى

 
 

 ،، الضئيل اجلهد  هدي هذا أ      

  
 
 
 



 
 

 د 

ُالعربيةُباللغةُصخاملل




وقايتهتم الجيلالصاعدمناألحداثمالميالحقيقةالثابتةالتيأكدتهاالتجربةالعمليةتؤكدبأن إن 
رائمأسوة بغيرهمنالمجرمينالبالغين.هيرتكبأخطرالج؛فإن االجهفور وع 

ثلفيتلكالظاهرة،والتيي وضحالباحثمنخاللها:تم دقناقوسالخطرالمنمنهذاالمنطلق
هالقانونيومسئوليتهالجزائيةن ليةتقديرس آالمقصودبالحدثفيالتشريعاتالفلسطينيةوالموازنة،وي بين

محاسبتهجزا ي شيرائي الواجببتحققها له،كما اكيفيةالتعاملمعاألحداثجزائي إلىوالتدابيرالمقررة
بدء اوقضائي  ، فيكلمرحلة والضماناتالمتعلقة التحقيقافيجميعمراحلالدعوىالجزائية بمرحلة

بمرحلةالمحاكمةوالتيمنخاللهاي حدثالماثلالحكمالصادربحقالإلىالتعرفتم االبتدائي،وانتهاء 
أمامهاإمابالبراءةأوباإلدانة.
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Summaryُ


the immutable truth which confirmed by practical experience  confirms that 
the rising generation of events, unless protected and treated immediately, they 
will commit the gravest crimes just as the adult offenders. 

From this point of view we Sound the alarm of this phenomenon,  in which 
the researcher clarifies the purpose of the event in the Palestinian legislation and 
the budget, and shows the mechanism of the legal age assessment and criminal 
responsibility to be achieved to be achieved by criminal accounting and measures 
prescribed for it, and refers to how to deal with the events of criminal and judicial 
at all stages of the criminal case and guarantees related at each stage, starting 
with the evidence-gathering stage and preliminary investigation, and ending with 
the trial stage, during which the sentence handed down to the juvenile is 
identified either by acquittal or conviction. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 و 

ُاتقائمةُاحملتوي
 ب ______________________________________________________ وتقدير شكر

 ج ________________________________________________________ اإلهــداء

 د ________________________________________________ العربية باللغة الملخص

Summary ________________________________________________________ ه 

 و ____________________________________________________ المحتويات قائمة

 1 _________________________________________________________ المقدمة:  أوًل 

 3 ____________________________________________________ الدراسة أهمية:  ثانيًا

 3 ________________________________________________________ : النظرية األهمية

 3 _________________________________________________________ : العملية األهمية

 3 ____________________________________________________ الدراسة مشكلة:  ثالثًا

 4 ____________________________________________ الدراسة وأهداف تساؤلت:  رابعًا

 5 _________________________________________________ الدراسة منهجية:  خامًسا

 6 __________________________________________________ الدراسة هيكلية:  سادًسا

 7 _________________ والموازن الفلسطيني التشريع ضوء في الحدث ماهيّة:  التّمهيدي الفصل

 7 __________________________________________________________ :  وتقسيم تّمهيد

 8 _________________________________________________ . الحدث  مفهوم:   األول المبحث

 8 __________________________________________________________ : وتقسيم تّمهيد

 9 ______________________________________________ للحدث العام التعريف:  األول المطلب

 9 ____________________________________________ واصطالًحا لغًة الحدث تعريف:  أوًل 

 10_________________________________________________ ًعاشر الحدث تعريف:  ثانيًا

 10____________________________________ والنفس الجتّماع علمي في الحدث تعريف:  ثالثًا

 11_______________________________________ الدولية التفاقيات في الحدث تعريف:  رابعًا

 12__________________________________________ . للحدث القانوني التعريف:  الثاني المطلب

 13___________________________________ النافذة الفلسطينية القوانين في الحدث تعريف:  أوًل 

 14______________________________________ الموازنة التشريعات في الحدث تعريف:  ثانيًا

 15________________________________________________ للحدث الباحث تعريف:  ثالثًا
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 15______________________________________________________________: واقعة

 17_______________________________________________ . الحدث سن تقدير:  الثاني المبحث

 17_________________________________________________________ :  وتقسيم تّمهيد

 18____________________________________________ . الحدث سن تقدير ألية:   األول المطلب

 18_______________________________________________ الحدث سن تقدير أهمية:    أوًل 

 19___________________________ والموازن الفلسطيني التشريع في الحدث سن تقدير أساس:  ثانيًا

 22_________________________________________ . فلسطين في األحداث واقع:  الثاني المطلب

 22__________________________________ فلسطين( أطفال) أو ألحداث اإلحصائي المسح:  أوًل 

 23___________________________________ الجنوبية المحافظات في األحداث إحصائيات:  ثانيًا

 24________________________ م2017 للعام الجنوبية المحافظات في األحداث إحصائيات مجمل:  أ

 24______________________________________________________________: واقعة

 26______________________________________________________________: واقعة

 27______________________ م2018 الحالي للعام الجنوبية المحافظات في األحداث إحصائيات:   ب

 28_______________________________ الشمالية المحافظات في األحداث وإحصائيات واقع:  ثالثًا

 30 __________________ المحاكمة قبل ما وإجراءات للحدث الجزائية المسئولية:  األول الفصل

 30_________________________________________________________ : وتقسيم تّمهيد

 31______________________________ له المقررة والتدابير للحدث الجزائية المسئولية:  األول المبحث

 31_________________________________________________________ : وتقسيم تّمهيد

 32___________________________________ .  للحدث الجزائية بالمسئولية التعريف:  األول المطلب

 32___________________________________________ الجزائية الحدث مسئولية مفهوم:  أوًل 

 32________________________________________________ للحدث الجزائية المسئولية:   أ

 33_______________________________________ للحدث الجزائية المسئولية تحقق شروط:  ب

 34_________________________ الموازنة والتشريعات يالفلسطين التشريع في الحدث مسئولية:  ثانيًا

 34__________________________________ الفلسطيني التشريع في للحدث الجزائية المسئولية:  أ

 36___________________________ والموازنة العربية التشريعات في للحدث الجزائية المسئولية:  ب

 38_______________________________ . له المقررة والتدابير الحدث مسئولية تدرج:  الثاني المطلب

 38_________________________________________ . للحدث الجزائية المسئولية مراحل:  أوًل 

 38__________________________________ المسئولية امتناع أو الطفولة مرحلة:  األولى المرحلة

 39_______________________________________ المميز غير الصبي مرحلة:  الثانية المرحلة

 40__________________________________________: المميز الصبي مرحلة:  الثالثة المرحلة

 41_______________________________________________ . للحدث المقررة التدابير:  ثانيًا

 41____________________________________________________التدابير ومفهوم نشأة:  أ



 
 

 ح 

 42___________________________________________ لألحداث المقررة التدابير أنواع:   ب

 42__________________________ سنة عشرة الخامسة سن دون ما باألحداث الخاصة التدابير:  أوًل 

 45_____________________________ سنة عشرة الخمسة فوق ما باألحداث الخاصة التدابير:  ثانيًا

 49__________________________ وضماناتها الجزائية الحدث محاكمة قبل ما إجراءات:  الثاني المبحث

 49_________________________________________________________ : وتقسيم تّمهيد

 50__________________________________ . البتدائي والتحقيق الستدلل إجراءات:  األول المطلب

 50____________________________________________ والستدلل التحري اتإجراء:  أوًل 

 50___________________________________________ الستدللت جمع إجراءات ماهيّة:  أ

 51___________________________________________ الستدللت بجمع المخولة الجهة:  ب

 53_____________________________ الستدللت جمع مرحلة في األحداث نيابة اختصاصات:  ج

 54____________________________________________ الستدللت جمع مرحلة أهمية:   د

 54________________________________________ األحداث جرائم في البتدائي التحقيق:  انيًاث

 54_____________________________________________ البتدائي التحقيق وأهمية مفهوم:  أ

 56_________________________________ لبتدائيا التحقيق بإجراءات بالقيام المنوطة الجهة:  ب

 59_______________________ . المحاكمة قبل ما مرحلة في لألحداث المقررة الضمانات:   الثاني المطلب

 59_____________________________________________ القيود واستخدام العنف حظر:  أوًل 

 60__________________________________________ القاسية والمعاملة التوقيف تجنب:  ثانيًا

 61______________________________________________________________: واقعة

 62___________________________________ اليه الموجه بالتهمة فورا الحدث متهمال إعالم:  ثالثًا

 63___________________________________________ والبالغين األحداث بين الفصل:  رابعًا

 63______________________________________________________________ :واقعة

 64__________________________________________________ القانونية المساعدة:  خامًسا

 65____________________________ األحداث قضايا في التحقيق إجراءات في البدء سرعة:  سادًسا

 66__________________________________________________ الجزائية اطةالوس:  سابعًا

 69 ______________ به المتعلقة والضمانات الحدث محاكمة في اإلجرائية األصول:  الثاني الفصل

 69_________________________________________________________ : وتقسيم تّمهيد

 70_________________________________________ ب المختصة المحكمة ماهيّة:  األول المبحث

 70__________________________________________ . بها الخاصة واإلجراءات األحداث محاكمة

 70_________________________________________________________ :  وتقسيم تّمهيد

 71___________________________________ : األحداث بمحاكمة المختصة المحكمة:  األول المطلب

 71___________________________ : زنوالموا الفلسطيني التشريع في األحداث محاكمة واقع:  أوًل 

 74____________________________________________ األحداث محكمة اختصاصات:  ثانيًا
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 74____________________________________ : األحداث لمحكمة والزماني المكاني الختصاص

 75________________________________________ . للمحكمة والشخصي النوعي الختصاص

 76______________________________________________ : األحداث قاضي تخصص:  ثالثًا

 77________________________ . محاكمته بفترة تتعلق بالحدث صةخا وتدابير إجراءات:  الثاني المطلب

 77_____________________________________________ المحاكمة جلسات سريان بدأ:  أوًل 

 78________________________________ السلوك مراقب وتقرير الطفولة حماية مرشد دور:  ثانيًا

 79_______________________________________________ الجتّماعي الدفاع مكتب:  ثالثًا

 79__________________________________________________________ التبليغ:  رابعًا

 80_______________________ . أسبقياته على بناء الحدث إدانة وعدم الجرائم تعدد عن حكمال:  خامًسا

 81________________ والتقادم الطعن وطرق محاكمته فترة أثناء بالحدث الخاصة الضمانات:  الثاني المبحث

 81_________________________________________________________ : وتقسيم تّمهيد

 82___________ . والموازن الفلسطيني التشريع ضوء في الحدث بمحاكمة الخاصة الضمانات:  األول المطلب

 82__________________________________ . محاكمته فترة أثناء بالحدث خاصة اتضمان:  أوًل 

 82_____________________________________________________ األحداث قضاء سرية

 84__________________________________________ الحدث بحق الصادر بالحكم النطق ألية

 85_____________________________________________ الحدث واسم صورة نشر حظر. ج

 86_________________________ : المحاكمة جلسات القانوني ومستشاره الحدث أمر ولي حضور. د

 87_______________________________ قانونيًا األحداث لمتابعة اتخاذها الواجب اإلجراءات:  اثانيً 

 88______________________________________________________ األحكام تنفيذ:  ثالثًا

 89___________________________ الحدث بحق لصادرةا لألحكام والتقادم الطعن طرق:  الثاني المطلب

 89_______________________ األحداث محكمة عن الصادرة الجزائية األحكام في الطعن طرق:  أوًل 

 90__________________________________________ : فيوتتم ثل:  الموضوعية الشروط:  أ

 91____________________________________________ :فيوتتم ثل:  الشكلية الشروط:  ب

 92______________________________________________________ الطعن قبول حالت

 93______________________ . األحداث محكمة عن الصادرة الجزائية األحكام في التقادم رقط:  ثانيًا

. م23/9/2010 في الصادر جزاء(  1212/2010)  رقم القضية في الصلح محكمة حكم على التعليق:  ثالثًا

 __________________________________________________________________96 

 100 ___________________________________________________________ الخاتّمة

 100 ____________________________________________________والتوصيات النتائج

 100 ________________________________________________________ . النتائج -أوًل 

 102 _____________________________________________________ . التوصيات -ثانيًا



 
 

 ي 

 107 ______________________________________________________ المراجع قائمة

 107 __________________________________________________ . العربية المراجع: أوًل 

 108 ________________________________________________ : الجامعية الرسائل:  ثانيًا

 109 ________________________________________________ : والنشرات التقارير:  ثالثًا

 110 ________________________________________________ : القضائية األحكام:  رابعًا

 110 ___________________________________ : والداخلية الدولية والقرارات القوانين:  خامًسا

 111 _______________________________________________ : األجنبية المراجع:  سادًسا

 111 ______________________________________________ : اإللكترونية المواقع:  سابعًا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

يومالدين،ليحملإلىامستقر االحمدهللالذيأحكمالتنزيلوحفظهمنالتغييروالتبديل،وجعلهوحي 

،فجاءتبالدينالقيمالذي 1" لَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِريًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِ" رسالةهللاللعالمين

بهالرساالتتم بهالنعمة،ويختم ،ليكملبهالملة،وي2" إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ "هواختيارربالعالمين

.3"أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًالْيَوْمَ ا"

ةللعالمين،وأقيمتعلىاألنبياءوالمرسلين،الذيأرسلرحم تم المعلىسيدنامحمدخاالةوالس والص 
-ينوبعد:لالجاهليدهالملةفصانهامنتحريفالغالين،وتأوي 

 ُاملقدمة:ُُولًُأ

:أطفالأو"أحداث"اليومهمشبابالغدارض،وقيلحديث شيعلىاألتم :أطفالناأكبادناايلقديم ق
ع،تم يمتلكالشبابيمتلكالمستقبل،تلكهيحقائقالزمانعنهذهالفئةالمهمةمنفئاتالمجن وم 

.4ربهاسنينحياتهمتم نكلصغيرةوالكبيرةوالشاردٍةوالواردٍةوالتياليمكنإهمالهاوالغضالطرفع
ر  عالطفلأو"الحدث"هورجاءالمستقبل؛فقدحرصوبماأن  الفلسطينيعلىهذهاللبنةالمستقبليةالم ش 

قلتحقيعوأحاطهابالحمايةالالزمة،لكييجنبهامنعواقباالنحرافواالنزالقصوبالهاوية،وتم للمج
البالعلموبمجهوداتتلكالفئةإحققت ت عالفلسطينيفيالتطوروالتحرروالذياليمكنأن تم غاياتالمج

.عتم النبيلةمنالمج
عاتتم ظاهرةجنوحاألحداثليستظاهرةحديثة،بلهيمنأقدمالظواهرالتيعرفتهاالمجأن والشك 

تالتشريعاتالقديمةت عاملالحدثالجانحعلىأنهمجرميستحقالعقوبة،القديمةوانتشرتفيها،فقدكان
هذهالفئةبمزيٍدمنالرعايةإلىأصبحي نظرنظمةالجنائيةالحديثةفقدأمااليومومعتقدمالتشريعاتواأل

عتبرتأن الحديثةالمتعلقةبهذاالشأن،والتيااتوالحماية،وذلكبحسبماتوصلتإليةأغلبالدراس

                                  
 . ان سورة سبم 28اآلية :  1
 من سورة آل عمران . 19اآلية :  2
 من سورة املائدة . 3اآلية :  3
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 دفعته لظروفم عينة وأن االإلىالحدثهوضحية نحراف، هو الكبارما النحرافالإإجرام امتداد
الصغار.

التشريعاتولقدسعتأغلبالتشريع الحلولللحدمنهذهاتالحديثةومنبينها الفلسطينيةإليجاد
هامنأخطرالظواهراتشتىأنواعهاوتكيفباألحداثالظاهرة،حيثأصبحارتكابالجرائماليوممنقبل

ر  عمرالذياستدعىضرورةتحركاأل،اتعتم التيتهددوتؤرقالمج اتالفلسطينيمنأجلسنتشريعالم ش 
حمايةهذهالفئةالمستقبلية.إلىمتكاملةمنالقوانينتهدف

م1989اهدةحقوقالطفلعامبالتصديقعلىمعاتالفلسطينيةأولىهذهالتحركاتالتشريعتأحيثبد
وأهمها:،خرهاآكانمن1األحداثحمايةإلىبإصدارمجموعةمنالقوانينالهادفةا،مرور نضمامإليهااالو

الشمالية،والذياتمالمعمولبهفيالمحافظ2016لسنة4الفلسطينيرقماألحداثقراربقانونحماية
وحدةحورتج لهذهالقوانينحولأهدافم تم ،حيثاينيةمؤخرصادقعليهرئيسالسلطةالوطنيةالفلسط

نحرافوالوقوعاالبلالتيتحدهمنالس جميع،وتوفيراوتربوي ااوأسري اعي تم واجاوهيحمايةالحدثنفسي الأ
فيالجريمة.

خاصة،ومنالفلسطينيةاستجوبتمعاملةالحدثمعاملة اتالتشريعيتضحأن ؛منخاللماتقدم
وتدابيرخاصةتختلفعنأصولمحاكمةالشخصالبالغ،اتبينهاتنظيمأصولمحاكمته،وشملهابضمان

سواءأكانذلكفيالطرقالم تبعةبحقهمفيمراحلالدعوىالجزائية،أومنحيثتشكيلالمحاكمالخاصة
الخاصةبهموطرقاستئنافهاأوألحكامابهموطريقةمحاكمتهموعرضهمأمامالقضاء،أوبطريقةإصدار

حديثفيهذهالدراسةالمتواضعة،والتيلربمامنالوغيرهاستكونعنواناألصولكلهذه،الطعنبها
عناالفلسطيني،وعلىرأسهاتم المنشودةلمجاتالحلولالتيمنشأنهاأنتحققالغايإلىخاللهانتوصل

حادومنثمالتحرراالتساعدناعلىالتطوروي اونافع امثمر اإنسان يكونمعالجةسلوكالحدثوالنهوضبهل
شاءهللا.إن 

                                  
َشر ِّعأوىل هذه األحكام والقرارات اليت أرتكن هلا  1

ُ
م وتعديالته ، املعمول به يف 1936( لسنة 74أحكام قانون العقوابت رقم ) الفلسطيين كانت : امل

م وتعديالته ، املعمول به يف احملافظات اجلنوبية أيضا ، ومن مث تلتها 1937( لسنة 2احملافظات اجلنوبية ، تلتها أحكام قانون اجملرمني األحداث رقم )
م وتعديالته ، املعمول به يف 1960( لسنة 16عديالته ، وأحكام قانون العقوابت رقم )م وت1954( لسنة 16أحكام قانون إصالح األحداث رقم )

( منه ، وأحكام 43م وتعديالته ، ال سيما أحكام املادة )2003أحكام القانون االساسي املعدل لسنة  إىلاالحتكام  ت  احملافظات الشمالية ،  كذلك 
م وتعديالته ، وعلى أحكام قرار بقانون 2004( لسنة 7، وعلى أحكام قانون الطفل الفلسطيين رقم ) م2001( لسنة 3اجلزائية رقم ) جراءاتقانون اإل

 املعمول به يف احملافظات الشمالية. 2016لسنة  4م ، وأخريا قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 2012( لسنة 19رقم )
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ا
ً
ُالدراسةُُأهمية:ُُثاني

كمنأهميةالدراسةفيالتالي:ت
 :   األهمية النظرية

تشكيلهذهالدراسةمساهمةمتواضعةفيمجالالدراسةالعلميواألكاديميفيمايتعلقباألصول .1
فيمحاكمةاألحداثفيالتشريعاتالفلسطينية،خاصةفيظلالصعوباتالتيالمتبعة

تواجهالباحثعلىصعيدالمراجعوالمصادروالدراساتالسابقةحولموضوعها.
الدخولفيثناياهإلىوالحاجةلميةحداثةموضوعالدراسةوقوتهمنالناحيةالمعرفيةوالع .2

فيمايتعلقتعانيمنهالقوانينالفلسطينيةالخاصةباألحداثوتفاصيله؛لمعالجةالنقصالذي
 .بأصولالمحاكمة

وتوصيات .3 نتائج من االستفادة مستقبليةومعلومات أبحاث عمل في الدراسة خاصةهذا
.ساعدةللباحثينالدارسينفيهذاالمجالوتوفيرمعلوماتم باألحداث،  مستقبال 

 :  يةلالعم األهمية
منهآليةالتعاملمعتوضيحالقانونيةالسليمةلمحاكمةالحدث،وجراءاتاإلواألصولبيان .1

 القانونية فيالمخالفة وقوعه الحكمإلىبداية القطعيحينإصدار أوسواءبحقه بالبراءة
دانة.إلاب

ر  عالتيكفلهااتبيانالحقوقوالضمان .2 الفلسطينيللحدثالجانحفيجميعمراحلالدعوىالم ش 
،ومحاولةمعالجةالثغراتوالتجاوزاتالموجودةفيخصفيمرحلةالمحاكمةاألجزائيةوبال

 تطبيقها.
اتحيصالمراجعوالمؤلفتم ثراءالمعرفيلموضوعأصولمحاكمةالحدثمنخاللمراجعةواإل .3

ر  عالسابقةبالرغممنقلتها،ومعالجةالنقصالذييعانيمنهاتوالدراس ينيفيالفلسطالم ش 
 .األحداثالعمليةالمتعلقةبموضوعمحاكمةتتناولالمشكال

ا
ً
ُُُُُُُُُُُالدراسةُمشكلة:ُُثالث

مصيرالمتهمن أل،ذلكوأهميةمرحلةالمحاكمةتعدمنأكثرمراحلالدعوىالجزائيةخطورة ن إ 
بهاالدعوىر تم خيرةالتياألالمرحلةكمةوت عتبرالمحاليهالمحكمةمنحكمفيشأنه،إتعلقبماتنتهيم 
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الحقيقةالواقعيةإلىدلةوتقديمهابصفةنهائية،بهدفالوصولاألحيصتم تم الجزائية،حيثمنخاللهاي
 دانة.اإلمنخاللهاالفصلفيموضوعهاإمابالبراءةأوتم والقانونيةوالتيي

:ثلفيتم مرحلةجاءالسؤالالرئيسيلهذهالدراسةوالملخطورةهذهالاونظر ،منهنا 
؟؟الفلسطينية والموازنة اتفي التشريع األحداثباعها في محاكمة اتجرائية الواجب اإل األصول ماهّية

ا
ً
ُُالدراسةُوأهدافُتساؤلت:ُُرابع

عن  تخضتمّ تمثل أهداف الدارسة في اإلجابة على مجموعة من التساؤالت الفرعية التي ت
 -:ومنها،  السابقة شكالية الرئيسةاإل

وكيفن ميزبينهوبينالمفاهيمالمماثلةرسنهالقانوني؟يقديتمتماالمقصودبالحدث؟وكيف .1
 له؟

 ؟االفلسطينيةلمحاسبةالحدثجزائي اتماالسنالقانونيالذيحددتهالتشريع .2
3.  الحدثبدء جراءاتاإلما بحق المتبعة بواالجزائية القانونية المخالفة في وقوعه انتهاء ،

 بصدورالحكمالقضائيبشأنه؟
ماهيالضوابطاإلجرائيةالتيخصصهاالمشرعالفلسطينيللتعاملمعفئةاألحداث؟ .4
الجنائيةالحديثةاتالتشريعه اشىمعماوصلتإليتم فيفلسطينياألحداثهلواقعمحاكمة .5

 فيفلسطين؟داثاألح؟وهلهناكمحكمةخاصةب
ر  عهلحدد .6 وجودشرطةنسائيةإلىناثوسعىاإلاألحداثالفلسطينيطريقةللتعاملمعالم ش 

 امالجنائيبالحدثالذكرفقط؟تم هاالمختصة!أماقتصر
الفلسطينيةفياتفيالتشريعاألحداثأيمدىساهمتالقوانينالجديدةالمتعلقةبحمايةإلى .7

 ؟األحداثجنوحالحدمنظاهرة
طرقالطعنأمجميعالصادرةبحقالحدثالجانحباألحكامهليوجدمايمنعمناستئناف .8

 ال؟وماالسبيللذلكإنو جد؟
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ا
ً
ُُالدراسةُمنهجيةُ:ُخامس

خضعنهاتم أهميتهاوبيانالمشكلةالرئيسيةوماإلىوالتعرف،فيسياقالتعريفبموضوعالدراسة
لحساسيةموضوعامعالجتهامنخاللهذهالدراسة،ونظر إلىوالتييسعىالباحث،فرعيةتمنتساؤال

عيةمنخطورةوأهميةبالغةالشأن،تم لهذهالفئةالمجا فيالتشريعالفلسطينيولم األحداثأصولمحاكمة
مآربهللوصولاحققدراسةم يكونمنهجالأن ازام للباحثلدراسةهذاالموضوع،كانل اوالتيشكلتدافع

أل  سٍسعلميةوعمليةمتبعةافق منخاللهامحاكمةومقاضاهالحدثالجانيو تم أنسبالمعاييرالتييإلى
فيتطبيقمنهجالدراسةالعلميالسليم.

:ماوه  ، د الباحث في دراسته على منهجين بحثيين تمّ وقد اع
 .مناقشةموضوعالدراسةبأسلوبعلميمفصلمنخاللهتم الذي:المنهجالتحليلي .1
األحداثالم تبعةفيمحاكمةاألصولوالذيقامالباحثباستخدامهفيموازنة:الموازنالمنهج .2

،وتوضيحالفارقبينهمخرىاألاتالفلسطينية،معماهومطبقفيالتشريعاتفيالتشريع
ر ع ين"المصريواألردني"  .وبخاصةالم ش 
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ا
ً
ُُالدراسةُهيكلية:ُُسادس

:لماهوتاإلىالدراسةتقسيمتم ،اف آن المطروحةتمنالباحثلإلجابةعلىالتساؤالٍفيمحاولة
 الحدث في ضوء التشريع الفلسطيني والموازن  ماهّيةهيدي : تمّ الفصل ال

مفهومالحدث./األولالمبحث
.عامللحدثالتعريف:الاألولالمطلب

.القانونيللحدثتعريفالمطلبالثاني:ال
المبحثالثاني/تقديرسنالحدث

:آليةتقديرسنالحدث.األولالمطلب
المطلبالثاني:واقعالحدثفيفلسطين.

جراءات: المسئولية الجزائية للحدث و  األولالفصل  ما قبل المحاكمة ا 
يةللحدثوالتدابيرالمقررةله:المسئوليةالجزائاألولالمبحث
.:التعريفبالمسئوليةالجزائيةللحدثاألولالمطلب

.المطلبالثاني:التدابيرالمقررةللحدث
هااتماقبلمحاكمةالحدثالجزائيةوضمانإجراءاتالمبحثالثاني:

.األحداثبتدائيمعاالوالتحقيقالتستدالاالجمعإجراءات:األولالمطلب
.المطلبالثاني:الضماناتالمقررةللحدثفيمرحلةماقبلالمحاكمة

 محاكمة الحدث والضمانات المتعلقة بهلاألصول اإلجرائية الفصل الثاني : 
الخاصةبها.جراءاتاإلواألحداثالمحكمةالمختصةبمحاكمةماهي ة:األولالمبحث
.ثاألحدا:المحكمةالمختصةبمحاكمةاألولالمطب

 المطلبالثاني:إجراءاتوتدابيرخاصةبالحدثتتعلقبفترةمحاكمته.
الخاصةبالحدثأثناءفترةمحاكمتهوطرقالطعنوالتقادم.اتالمبحثالثاني:الضمان

الخاصةبمحاكمةالحدثفيضوءالتشريعالفلسطينيوالموازن.ات:الضماناألولالمطلب
والتقادملألحكامالصادرةبحقالحدث.المطلبالثاني:طرقالطعن
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ُالُالفصل
 
ُ:ُيُهيدتم

ة
 
ُواملوازنُالفلسطينيُالتشريعُضوءُيفُاحلدثُماهي

 :  هيد وتقسيمّمت
اختالفهمفيطريقةتحديدهمللسنإلىويرجعذلك،الفقهاءفيتعريفالحدثاتتعددتتعريف

 .1القانونيةللحدثمنتشريعآلخر
ةهالدكتورتوعرف،2الجزائية"األهلية"الشخصالذيلميتجاوزسن:أنهفهالبعضبفقدعر 

:هوعرفهآخربأن ،3"الصغيرالذيلميبلغمنالعمرسنالرشدالجزائي":هاربأن عبدالست ةفوزي
 .4منالعمر"عشرةالثامنةتم السابعةمنعمرهولميتم أ"من

الجزائيةأمامالمساءلةوالتييتحملمنخاللها،السنالقانونيةللحدثماختلفوافيتحديدكماأنه 
التاليين:مبحثينالوعليهسيقومالباحثبتناولهذاالفصلمنخالل،عدالةال

 مفهوم الحدث .: المبحث األول  ❖
 . ن الحدثتقدير س   : المبحث الثاني ❖

 
 
 
 
 

 

 

                                  
 . 4668 التشريع الفلسطيين ، مرجع سابق ، ص د . عبد القادر جرادة ، احلماية اجلنائية لألطفال يف 1
 . 330م ، ص 2005، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، لبنان ،  1د . سليمان عبد املنعم ، علم االجرام واجلزاء ، ط 2
 . 3م ، ص1999للنشر ، القاهرة ، فوزي عبد الستار ، املعاملة اجلنائية لألطفال ، دراسة موازنة ، دار النهضة العربية ، املؤسسة الفنية د.  3
 . 547، ص 571م ، فقرة1977سكندرية ، جرام والعقاب يف مصر ، منشأة املعارف ، اإلحسن صادق املصراوي ، اإل 4

 إىلهم من الوصول كينت  ر العملي جنوح األحداث وسبل ت  (" ، املؤ احملافظات اجلنوبيةع الفلسطيين )تم  مجال عبد العال ، " أسباب جنوح األحداث يف اجمل
 . 4م ، ص2017سالمية ، احملافظات اجلنوبية ، العدالة ، اجلامعة اإل
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 . الحدثمفهوم    : األولالمبحث 
 : يمهيد وتقستّم

وكيفيةهيقومبهالحدثمنحيثأنواعذيالنوحجمعفقهاءالقانونعلىتسميةمعينةلوصفالجلمي 
.1"اتوالجنحوالمخالفاتعلىغرار"الجناياتوالتقسيماتحيثوجدتالعديدمنالتسمي،تقسميه
أوافقديكونمرتكبالجريمةذكر ،ثلفيكيفيةتقسيممرتكبيهاتم أخرىتاتثمةاختالفكماأن 
كالفتى،مختلفةللحدثاتإطالقمسميإلىمرالذيأدىاأل،وهكذااأوصغير اوقديكونشاب ،أنثى

.2والولدوالصغيروغيرها
،اعيةشاقةومعقدةتم ظاهرةاجاألحداثجعلظاهرةجنوحإلىوغيرهاأدتاتختالفاالكلهذه

.الةهامةفيمواجهةالدولالناميةوالمتحضرةأيض فرضتنفسهاكمعض
ر  عناقشالباحثفيهذاالمبحثماأوردهسي ؛تقدمعلىماوبناء  خرىاألاتالفلسطينيوالتشريعالم ش 

:منخاللالمطلبينالتاليينمعاقتراحتعريفخاصبهوذلك،فيتعريفهاللحدث
 . للحدث العام تعريفالمطلب األول : ال ❖
 . القانوني للحدث تعريفالمطلب الثاني : ال ❖

 
 
 
 
 
 
 

                                  
 . 1ع الفلسطيين ، مرجع سابق ، ص تم  مجال عبد العال ، " أسباب جنوح األحداث يف اجمل 1
 د تعريفه ، وهي :ثالث أنواع من حيث حتدي إىلم ، الصغري 1937( لسنة 2قسم قانون اجملرمني األحداث الفلسطيين رقم ) 2

 الثالثة عشرة . تم  التاسعة من عمره ومل ي ت  التاسعة من العمر أو يدل ظاهر حاله على أنه ا ت  أ: كل شخص  الولد
من العمر.  اخلامسة عشرة تم  الثالثة عشرة سنة ، غري أنه مل يأت     من العمر الثالثة عشرة سنة ، أو يدل ظاهر حاله على أنه أت  : وهو كل شخص  املراهق

 الثامنة عشرة من العمر . تم  اخلامسة عشرة سنة ، غري أنه مل ي ت  أمن العمر اخلامسة عشرة سنة ، أو يدل ظاهر حاله على أنه  أت  : كل شخص  لفىتا
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 .  العام للحدث تعريفال : األولالمطلب 

نمايعتبرالمرءحدث ،عتبرالحدثهوالصغيرعلىإطالقهالي  ببلوغالحدثفيفترةمحددةتبدأاوا 
اغوي متعددةومختلفةل اتفالحدثلهتسمي،1وتنتهيببلوغهالسنالذيحددهالقانونللرشد،ييزتم سنال
اوفقهي  للوصول،الدوليةاتالمعاهدواعتم جاالوفيعلميالنفسو، الباحث؛ المعنيإلىسيتطرقلها

توضيحهمنخاللهذاالمطلبالذيجرىتقسيمهتم وهوماسي،صوبلمصطلحالحدثاألالقانوني
:يعلىالنحوالتال

 اة واصطالًحالحدث لًغ تعريف : أوًلا     
 : ةغ  الحدث ل   .1

"فيMinorفياللغةالفرنسية،وكلمة""” Mineurإنكلمةحدثفياللغةالعربيةتقابلهاكلمة
لغ ة:الشابصغيرفإنذكرتالسنقيلحديثالسن،وغلمانحدثانأياللغةاإلنجليزية،ومعناها

وي قالغالمأي،أوحديثالسن،بفتحالحاءوالدالبأنهصغيرالسناغوي ل ث د ي عرفالح و،2أحداث
حدث"أيشابكنايةعنالشبابوأولالعمر،"حدث" .3وقدي قال"رجل 
وهيكنايةعلى"مرحلةالطفولة،"للعمرىاألوللفظالحدثيطلقعلىالمرحلةفإن ؛وعلىذلك

.4يحتلمأن إلىالصبيالذيي دعىطفال 


  : االحدث اصطالح   .2

يتجاوزالثامنةإلىهالشخصالذيوصلبأن اي عرفالحدثاصطالح  منعشرةسنالبلوغولم
وي عرفعلىأن هشخصلمتتوفرفيهملكةاإلدراكواالختيارلقصورعقلهعنإدراكحقائق،5عمره

.6بنفسهعنالضارمنهااألشياء،واختيارالنافعمنهاوالنأي

                                  
 إىلمرحلة نقصان املسئولية ،  إىلينتقل ييز وابلتايل فإنه يكون عدمي املسئولية ، مث سرعان ما تم  يف املراحل األوىل حلياة االنسان يكون احلدث عدمي ال  1

َشر ِّعمسئوليةا كاملة ، وذلك بعد بلوغه سن الرشد الذي حدده القانون ، وقد حدد  أن ينُضج ويصبح مسئوالا 
ُ
الفلسطيين سن الرشد مبجرد وصول  امل

 سن الثامنة عشر ميالدية . إىلاالنسان 
 . 47م ، ص 2013، دون دار نشر ، اجلزائر ،  1حداث املنحرفني ، طحممد طلعت عيسى وآخرون ، الرعاية االجتماعية لأل 2
 . 125م ، ص1953مريية ، مصر ، ، مطبعة األ 3سعد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ، خمتار الصحاح ، ط 3
 . 132م ، ص1997ابن منظور ، لسان العرب ، اجلزء الثاين ، دار صادر للطباعة والنشر ، بريوت ،  4
، منشور على  4م ، ص2012توفيق اجملايل ، واقع احلماية القانونية لألحداث ، دراسة يف التشريع االردين ، الدليل االلكرتوين للقانون العريب ،  نظام 5

 م .50: 2عة م ، السا2018/ 7/ 20، اتريخ ووقت الزايرة  WWW .Arablanifo .comاملوقع االلكرتوين 
 . 14م، ص 1995ض عبد النواب ، املرجع يف شرح قانون األحداث ، دار املطبوعات اجلامعية ، االسكندرية ، و عمُ  6

http://www.arablanifo.com/
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 اتعريف الحدث شرًع : ثانًيا
 األإن الفقه في تعاالصل لقوله وذلك لم" الح  يبلغ لم شخص "كل هو الحدث أن  لىاسالمي

الحدالفاصلحتالم االسالم االجعلحيث،1" وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ" 

.2التكليفوأبينمرحلتيالطفولةومرحلةالبلوغ
وقداختلففقهاءالشريعةفيمابينهمفيتحديدالسنالموضوعيةالفاصلةبينمرحلةالطفولةومرحلة

روايةوفياالمالكيةأم،عشرةتببلوغسنالخامسةد د فهيعندالشافعيةوبعضالحنفيةح ،البلوغالحكمي
منذمولدهحتىسنالثامنةعشرةمالمتظهرعليهعالماتاالشخصيظلحدثألبيحنيفةفيرونأن 

.3البلوغقبلذلك


 اع والنفستّمجاالتعريف الحدث في علمي  : ثالًثا
،اعيوالنفسيتم جاالنضوجهتم الصغيرحتىي:اعيوالنفسيهوتم جاالي قصدبالحدثفيالمفهوم

وطبيعةالحدثلفعلهوتقديرماهي ةأيالقدرةعلىفهماإلدراكثلةفيتم وتتكامللديهعناصرالر شدالم
.4متناععنهاالفعلم عينأوإلىيهنفسهجلديهأيالقدرةعلىتورادةاإلمعتوافر،نتائجه
غيرالذيلمتتكامللديهعناصرالرشدفيالقدرةهوالص":اعتم جاالفالحدثبالنسبةلعلماءالنفسو

.5"اعيوالنفسيتم جاالعلىالنضوج

                                  
 ( من سورة النور .59ية )اآل 1
وغ احلُلم يُعرف ، كون االحتالم دليل على كمال العقل وهو مناط التكليف ، وبل جعل فقهاء الشريعة االحتالم احلد الفاصل يف تعريف احلدث 2

لى حنو بظهور عالمات طبيعية لدى املرء ، فهي تظهر عن الذكر ابالحتالم وعند املرأة ابحليض أو احلمل ، فإذا مل تظهر هذه العالمات أو ظهرت ع
الشخاص واحلاالت املشكوك معيار موضوعي يسري على مجيع ا إىلمشكوك فيه؛ ففي هذه احلالة يرى بعض فقهاء الشريعة " كأيب حنيفة " ضرورة اللجوء 

 أو أنثى . افيها ، وذلك عن طريق تقدير سن ُحكمي يفرتض يف أن الشخص قد احتلم إذا كان ذكر 
م ، 2008، دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ، 1اجلنائية لألحداث اجلاحنني ، رسالة ماجستري ، دراسة موازنة ، ط جراءاتحممود سليمان موسى ، اإل 3

 . 90ص
 . 49م ، ص1992عبد القادر قوامسي ، جنوح األحداث يف القانون اجلزائري ، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائري ، حممد  4
 وهي : ، مراحل ست إىلاع والنفس مرحلة احلداثة تم  ويقسم علماء االج 5

 مرحلة الطفولة املبكرة : وتبدأ منذ حلظة الوالدة وحىت سن السادسة . .1
 وتبدأ من سن السادسة وحىت سن التاسعة . مرحلة الطفولة الوسطى : .2
 مرحلة الطفولة املتأخرة : وتبدأ من سن التاسعة وحىت سن الرابعة عشرة . .3
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 الدولية اتفاقياالتتعريف الحدث في  : رابًعا
 : )قواعد بكين( األحداثون قضاء ؤ تعريف الحدث في القواعد النموذجية الدنيا إلدارة ش .1

هوالطفلأوالشخصصغيرالسن"أنًّه:مجرمبعرفتقواعدبكينالتابعةلألمالمتحدةالحدثال
ذ القانونية بموجبالنظم مساءلةاتالذييجوز تختلفعنطريقة بطريقة عنج رم مساءلته العالقة

.1"الشخصالبالغ
 : م1989حقوق الطفل  اتفاقيةتعريف الحدث في  .2

لميتجاوزإنسانكله"تهبالطفلبأنًّحقوقالطفلالحدثمعتسمياتفاقيةمنىاألولعرفتالمادة
.2"سنالرشدقبلذلكبموجبالقانونالمنطبقعلىالطفلغمنعمرهمالميبلعشرةالثامنة

 : األحداثمم المتحدة بشأن حماية األتعريف الحدث في قواعد  .3
ويحددالقانون"عمرمنالعشرةكلشخصدونالثامنة":هجرىتعريفالحدثفيتلكالقواعدبأن 

.3السنالذيينبغيدونهاالسماحبتجريدالطفلمنحريتهأوالطفلةمنحريتها



                                  
راهقة املبكرة : وتبدأ من سن الثانية عشر وحىت سن الرابعة عشرة . .4

ُ
 مرحلة امل

 مرحلة املراهقة الوسطى : وتبدأ من سن الرابعة عشر وحىت سن الثامنة عشر . .5
 سن احلادية والعشرين . إىلاملراهقة املـتأخرة : وتبدأ من سن الثامنة عشر مرحلة  .6

، جامعة بريوت ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  1علي جعفر ، محاية األحداث املخالفني للقانون واملعرضون خلطر االحنراف ، طنقالا عن : د . 
 .م 2004والتوزيع ، 

 .م1998اعد النموذجية إلدارة شئون قضاء األحداث ، جمموعة صكوك دولية ، منشورات االمم املتحدة ، نيويورك ، سنة/أ( من القو  2املادة ) انظر : 1
 م .1989( من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1: املادة ) انظر : 2
على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة دت ونشرت تم  ( من قواعد االمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملرمني ، واليت اع1: البند ) انظر : 3

 م .1990كانون األول من عام   14( املؤرخ يف 113/ 45رقم )
طفال ، واليت جاءت استكماال لالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق األحداث على أنه كما ُعرف احلدث يف االتفاقية العربية املتخصصة يف جمال عمل األ

 أو أُنثى . االثامنة عشرة من عمره ، سواء كان ذكر  تم  ثالثة عشرة ومل يال ت  "كل شخص ا
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 . القانوني للحدث تعريفال : المطلب الثاني     
قامالباحثبسردأكثرمنتعريفللحدثتنوعباختالفالجهةالمعرفةلهسواءأكانلغة بعدأن 

نمنالوقوفعندتعريفالحدثاآلد الب ،الدوليةوالعربيةوغيرهااتفاقياالتأوفياأوشرع اأواصطالح 
التشريعالمصريوالليبيك،الموازنةاتفيالقوانينالداخليةوموازنتهابماهوم طبقفيبعضالتشريع

.والكويتي
ييزيكونتم فالحدثقبلال،ائيةبالمسئوليةالجزاام تمالتعريفالقانونيللحدثكماذكرتمرتبطإن 

جويصبحمسئوال إلى،مرحلةنقصانالمسئوليةإلىثمسرعانماينتقل،عديمالمسئولية مسئولية أنينض 
.1شدالذيحددهالقانونلوغهسنالر وذلكبعدب ،كاملة
يطبقفيكلمرحلةمنهاعدةمراحلإلىمرحلةالحداثةتتدرجمنحيثالمسئوليةي فهممنذلكأن 

.2وقواعدقانونيةتتناسبمعطبيعتهاإجراءات
نمايعتبرحدث اكلمندخلسنالتمييز وفينظرالقانونالحدثليسالصغيرمنذوالدته،وا 

التيتنعدمقبلهاالمسئوليةالجزائية،وتنتهيببلوغالسنالذيحددهالقانونللرشدوالتييفترضبعدهاأن
الحدثقدأصبحأهال للمسئوليةالكاملة،لذلكيع رفالحدثقانون ابأنه:"الصغيربينالسنالذيحدده

.3القانونللتمييز،والسنالتيحددهالبلوغسنالرشد"
الصغيرمنذوالدتهحتىبلوغسنالرشدالتي":للتعريفالقانونيهواالحدثوفق فإن؛وعليه
ر  عوقدحدده،"ونحددهاالقان .اميالدي ةعشرةالفلسطينيبسنالثامنالم ش 

 

                                  
َشر ِّع نص   1

ُ
 الفلسطيين يف قانونه االساسي أبن سن الرشد اجلزائي يبدأ مبجرد بلوغ املرء سن الثامنة عشر ميالدية . امل

تد من ساعة امليالد حلني الوصول ت  من مرحلة الطفولة اليت  اقوة ونشاط ، ويتوسُطها البلوغ ، ويكون احلدث فيها أكثر اتعد مرحلة احلداثة طويله نسبي ُ 2
 سن البلوغ ، وتشمل مرحلة احلداثة ثالث مراحل وهي : إىل
سنة عند الذكور ، ويظهر الثديني فيها عن  14-12سنة عند البنات  وقد تبدأ من سن التاسعة ، ومن  12-11.مرحلة ما قبل البلوغ ، وتبدأ من  1

 ث .االان
عند الذكور ، ويدل عليه ظهور احليض عند االانث واالحتالم عند  اعند االانث ، ويف اخلامسة عشر تقريب ا.مرحلة البلوغ ، وتبدأ يف الثالثة عشر تقريب 2

 الفتيان .
أو السابعة عشر عند االانث ، وحىت الثامنة يز ابرتفاع الصدر وازدايد ظهور الصفات اجلنسية املميزة ، حىت السادسة عشر تم  .مرحلة ما بعد البلوغ ، وت 3

 عشر عند الذكور .
 49حممد طلعت عيسى وآخرون ، الرعاية االجتماعية لألحداث املنحرفني ، مرجع سابق ، ص  3
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  تعريف الحدث في القوانين الفلسطينية النافذة : أوًلا
أن الإ،سنالبلوغإلىصغرالسنهوالوصفالدقيقلحالهالشخصالذيلميصلبعدإن        
المتعاقبةعبراألحداثوعةمنالقوانينالمتعلقةبالفلسطينيةتنوعتفيتسميةالحدثعبرمجماتالتشريع
 .1الزمن
فيمادتهالثانيةوالذي،م1937(لسنة2رقم)األحداثقانونالمجرمين)القانونالعتيق(فقدعرف

كلشخصغيرالولدبلغمنالعمرأربع":بأنهالحدث2الجنوبيةاتمازالساريالمفعولفيالمحافظ
عشرةالسادسةتم منعمرهفمافوقغيرأنهلميعشرةهبلغالرابعةفمافوقأويلوحللمحكمةبأن سنةعشرة

.3منعمره
فياوالذيكانساريالمفعولسابق ،م1954(لسنة16رقم)األحداثأماماجاءفيقانونإصالح

عشرةالثامنةتم تاسعةمنعمرهولمي التم أكلشخص":فقدعرفالحدثبأنه،الشماليةاتالمحافظ
.4أمأنثىاسواءكانذكر

،م2012(لسنة19الم عدلبقانونرقم)،م2007(لسنة7أنجاءقانونالطفلالفلسطينيرقم)إلى
.يخضعلمصطلحالطفل،5منعمره"عشرةلميبلغالثامنةإنسانكل"والذياعتبرأن 

إنسانكل":والذيعرفالحدثبأنه،6م2016(لسنة4رقم)األحداثقانونحمايةبقرارجاءاوأخير 
ن ه ) االتإحدىحإلىأوعندوصوله،امجرم (سنةميالديةكاملةوقتارتكابهفعال 18لميتجاوزس 

.7"رضلالنحرافالتع 

                                  
 . 4668د . عبد القادر جرادة ، احلماية اجلنائية لألطفال يف التشريع الفلسطيين ، مرجع سابق ، ص 1
م ، ولكن ما زال االخري 1937لسنة  2م بشأن محاية األحداث ، ألغى قانون اجملرمني األحداث رقم 2016لسنة  4ن رقم مالحظة : القرار بقانو  2

 م على اجمللس التشريعي إلقراره .2016عرض القرار بقانون لسنة  تم  حىت اترخيه ، حيث أنه مل ي احملافظات اجلنوبيةيف  امطبقا 
 م .7193رمني األحداث لسنة ( من قانون اجمل2: املادة ) انظر : 3
 م .1954( من قانون اصالح األحداث لسنة 2: املادة ) انظر : 4
 م .4200( لسنة 7( من قانون الطفل الفلسطيين املعدل رقم )1: املادة ) انظر : 5
 م بشأن محاية األحداث .2016( لسنة 4( من قرار بقانون رقم )1: املادة ) انظر : 6
َشر ِّععدا  7

ُ
 خلطر االحنراف يف احلاالت التالية : ام أبن احلدث يكون معرض2016لسنة  4لفلسطيين يف القرار بقانون رقم ا امل
 ال يصلح كوسيلة شرعية للعيش .ا أو ميارس م إذا وجد متسوال .1
 عن سطلة أبويه أو من يقوم برعايته . اإذا كان خارج .2
 . إذا تكرر هروبه من البيت أو املدرسة أو املعهد الدراسي .3
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بغضالنظرعنعمرالولدأوالفتى(حدثال)القانونالفلسطينيأخذبكلمةأن إلىشارةاإلتجدر
ر  عوكانمع،أوالمراهق ،1الموازنةاتالعديدمنالتشريعاالفلسطينيفيهذهالتسميةأوالمعرفةقانوني الم ش 

.ذكرهاأعالهتم التياتمعبياننفسالتقسيم،ردنيالذيأخذبمسمىالحدثاألالتشريعك
ممصطلحم وحدلفئةاألحداثفيجميعمحافظاتالوطن،ويقترح:ضرورةتعميويرى الباحث

أنتكونالتسميةالم وحدةهي)الحدث(بدال مناستخداممصطلحاتوم سمياتأخرىقدتثيرالتساؤل
كالطفلوصغيرالسن.



  الموازنة  اتتعريف الحدث في التشريع : ثانًيا
الخاصةبهافيتعريفاتفقداختلفتالتشريع؛األحداثلمتعلقةبفيمايخصقوانينالدولالعربيةا
 .خراآلوكانلكلمشرعرأيهالمميزوالمختلفعن،الحدث
والذييسري،مالحدث1996(لسنة12(منقانونالطفلالمصريرقم)90فتالمادة)فقدعر 

الكويتياألحداثأماقانون،2"سنةميالديةةعشر"كلمنلميبلغسنهثماني:عليهقانونالطفلبأنه
فقد والحدثالمنحرفعشرةلميبلغسنالثامنةن "كلم :الحدثهومنهعلىأن ىاألولفيالمادةنص 

.3"ي خالفعليهالقانونسنةقامبارتكابفعال عشرةالسابعةمنالعمرولميبلغثمانيةتم أهوكلحدث
،م1996(لسنة12منقانونالطفلالمصريرقم)امنهذاالتعريفالمأخوذحرفي لباحثويلحظ ا     
هكظاهرةإجرامية؛بوصفهللطفلالمرتكبللفعلالمخالفللقانونبأن األحداثكرسالتعاملمعجنوحهي بأن 

الليبيوالذييسمياتالعقوبأماقانون،جرم هم هاعتبرالحدثوفقهذاالتعريفبأن وبالتاليفإن ،جريمة

                                  
 . ااعيتم  إذا تردد على االماكن املشبوهة أخالقيا واج .4
 إذا قام أبعمال تتعلق مبمارسة الدعارة والفسق وتعاطي واملخدرات وحنوها . .5

  / جابة التالية، اتبع اإل وليس املقارنة( املوازنة استخدم الباحث مصطلح ) ملاذا  1
ت أو انتاجات فكرية ، لبيان ما بينها من أوجه التشابه واالختالف . أما املقارنة فهي مصطلح املوازنة يف االصطالح االديب هي إجراء يكون بني شخصيا

آخر أي وصله به، فعندما نقارن مشرع آبخر فإننا ال  إىلبظاهره قد يدل على مواطن التشابه واالختالف ، لكن يف احلقيقة إن املقارنة هي بقرن شيء 
يب أتشريع بتشريع آخر ووصله به فقط دون إجياد االختالف، وهلذا جعل اآلمدي عنوان كتابه مبسمى ) املوزانة بني نفرق بينهم وإمنا نكون أمام مقارنة 

 ام والبحرتي (  وليس املقارنة .ت  
 ص. 25:11اعة م الس17/11/2018اتريخ ووقت الزايرة: السبت  www.alfaseeh.com املوقع االلكرتوين: 

 م .1996( لسنة 12( من قانون الطفل املصري رقم )90املادة ) انظر : 2
 م .2015لسنة  111( من قانون األحداث الكوييت رقم 1انطر املادة ) 3

http://www.alfaseeh.com/
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هالحدثبالصغيرفإن  منعمرهولميبلغالثامنةعشرةالرابعةتم أالذياعلىأنهي سألالصغيرجنائي نص 
.1علىأنتخصصالعقوبةفيشأنهبمقدارثلثيها،وقتارتكابهالفعلالمخالفللقانونعشرة

 : تعريف الباحث للحدث  ثالًثا     
الحدثرف ع ي أنأمكنللباحث،األحداثالسابقةالمتعلقةباتععلىج لالتعريفاالطالمنخالل

لكن لديه من  ، بعد عشرةلم يبلغ سن الثامنة  ، ام عاقب عليه جزائي اارتكب سلوك إنسانكل  ":بأنه
."  ييز أفعاله المشروعة وغير المشروعةتمّ ما يمكنه من  اإلدراكالوعي والنضج و 

قيدتيلمف،اعيوالنفسيللحدثتم جاالالتعريفإلىقدمالالتعريففيهذاالباحثالحظهناأن وي 
نماترك،سنمحددللحدثب ،لميبلغبعدالسنالقانونيإنسانبأنهكل؛فيلفظالحدثامرواسع األوا 

.م جرمةأوعاديةأفعالهسواءكانتلجميعوالوعياإلدراكييزوتم علىالولكنهقادر 
 هالواقعة التي حصلت مع تلكمن  الهذا التعريف كان نابع   الباحث ولعل السبب الرئيس في وضع      
 وهي كالتالي: اشخصي  

 واقعة :
إلىلوجيو أثناءو،وبحواليالساعةالواحدةليال الماضينوفمبرفيليلةساكنةمنلياليشهر"

منمكانقريبالنومإذبصوتزجاجيت لرؤيةمايحصلوفتحتاسرع،نهضتم منبيتيكسرصادر 
.ألرىمايحصلبكلخفةالباب

امسكحجر ي االبالغمنالعمرأربعةعشرعام"أ.س"م راهقة،حينرأيتالأجاهناكانتالمف
.به"ع.س"بتكسيرزجاجسيارةعمهويقوم اكبير 

هولميستطعالكالم،فقمتبأخذالحجرمنهوطمأنتهوكأن اتشنج وقفم م راهقلاذاكعندمارآني
،وعندماسألتهعنسببقيامهبهذاالفعلأجابنيبالحرفالواحد"عميضربياليومشيءلميحدث

يدفعك:ماالذلم راهقهناالذيسألتهلنفسيقبلأنأسألهلهذااالسؤال،عشانهيكأناكسرتالزجاج"
؟فيمثلهذاالتوقيتالمتأخرمنالليل،فعلللقيامبمثلهذاال

غيابعامليثلفيتم رئيسيلبشكهونوحلمثلهذاالج مراهقالذيدفعهذاال:إن في الحقيقة
اقامبمثلهذاالفعلالجنونيفيسنصغيرلم اإلدراككاملالوعيوكانهلديه،فلوأن اإلدراكالوعيو
،ولقامبإخذحقةأواستردادكرامتهبطريقةمشروعةبعيدةعناإلجرام.كهذا

                                  
 م .1956لسنة  48( من قانون العقوابت اللييب املعدل رقم 80-81املادة ) انظر : 1
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بأنالحدثمن،السابقةللحدثفيالمبحثالسابقاتالتعريفجميعيتضحمن: خالصة القول       
كانواأماعلماءالنفس،غويةتعنيالحداثةوالحدثالمقصودهوالحديثمنالبشرأيالصغيرالناحيةالل 

اعيوناعتبرواأنالكبرينطويعلىتم جاالفالنفسيونو،مختلفينعنعلماءاللغةفيتقديرالعمرللصغير
عدادزمنيمنالطبيعيتعدادهت الإوأنالعمرماهو،مقدارالنضوجالنفسيوليسالعمريبشكلأساسي

 .أوالوصولإليه
عمرالحدثيتحددعندأيأن ؛الحدثبماهوفيزيائيتعمرهاقدرن سالميةفإ االأماالشريعة

لببلوغتم سالممنبلغالحلمبأنهبالغوعاقلأيأنالعقليكاإلوبعدذلكعامل،حتالماالالبلوغأيعند
ونسالمالتهااإلوبالتاليلميسمح،منالعمرعشرةالسادسةنساناإلهيبلوغ،الحلموالناحيةالفيزيائية

.امعذلكالشخصمنناحيةأعمالهوطرقتفكيرهأيض 
فقوااتحياناختلفواضعوهعلىقواعدمعينةواألففيبعض،أماالقانونفكانتلهنظرتهالخاصة

ادتم عاالخرفيتعريفالحدثباآلحيثكانلكلتشريعرأيمختلفعن،وصأخرىنص علىقواعدو
توضيحهاتم وليةالجزائيةوتقديرالسنالقانونيللحدثوغيرهامنالقواعدالتيسيعلىقواعدمعينةكالمسئ
.منخاللالمبحثالتالي
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 . تقدير سن الحدث : المبحث الثاني
 :  هيد وتقسيمتّم     

اتقانونالعقوبعلىناء باإذاكانبالغ هرميحكمعلىج جانيالأن اتمنالمعلومفيأغلبالتشريع
امحاكمتهوفق تم يالمفروضأن يبمخالفةقانونيةتستوجبالعقابفأتأماالحدثالذيي،النافذفيالدولة

علىالسنينالقانونينتحديدهاذتم ،وي1فيالوضعالطبيعياألحداثلقانونخاصوهوقانون بناء 
.نفسهنحالقانونيللجا

عندتطبيقاوأصبحبالغ ،وقتارتكابهللجرماصغير ثلفيماإذاكانالفاعل تم هممم فلكنثمةخال
تم والتيت،فهناوجدفقهاءالقانونأنفسهمفيمشكلةتكمنفيكيفيةتقديرنوعوشكلالمحاكمة،الحكم

،2مرحلةالمحاكمةإلىوصولهحينإلىالسليملسنالحدثمابينفترةإقدامهعلىالجريمةبناء علىالتقدير
:النحواآلتيوهوماسيتناولهالباحثعلىنحٍومنالتفصيلمنخاللهذاالمبحثعلى



 . لية تقدير سن الحدثآ : األولالمطلب  ❖
 . في فلسطين األحداثواقع  : المطلب الثاني ❖

 
 
 
 
 
 
 

                                  
َشر ِّعاستوجب  1

ُ
إبعاده عن االجنراف صوف  إىليز يهدف تم  أسلوب م إىلحلدث )الطفل املخالف للقانون( معاملة خاصة حلاجته الفلسطيين معاملة ا امل

 وتدابري تتخذ حبق احلدث جيب أن تراعى فيها حالته الشخصية ومتطلبتا محايته ورعايته . إجراءاتاالحنراف مث االجرام ، فكل ما يلزم تقريره من 
 حياكم وفقاا لقوانني عامة غري متخصصة بشكٍل رئيس بقضااي األحداث ، ومن أمهها " قانون اإلجراءات اجلزائية رقموقي فلسطني : ال زال احلدث 

 ، وقانونني العقوابت النافذة يف كٍل من احملافظات اجلنوبية والشمالية . 2001لسنة  3 
، معارف االسكندرية للنشر والتوزيع ،  1يف التشريع العريب واملوازن ، طد . طه أبو اخلري ، قاضي حمكمة األحداث ابإلسكندرية ، احنراف األحداث  2

 . 64م ، ص1961
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 . ألية تقدير سن الحدث  : األولالمطلب 


دلةفياألفهيأقوىشهادةميالدالحدث؛إلىيرجعالقاضيسنالحدثأن صلفيتقديراألإن
،اتثبإلعدةلفإذالميكنهناكأوراقرسميةم ،وعلىضوئهايمكنتحديدسنالحدث،تاريخالميالداتإثب
فسهسنقدربني شاءأن ن ولهإ،طباءفيتحديدسنالحدثاأليستعينبأهلالخبرةكللقاضيأن فإن 

كثبوت،تجاوزالحدثلسنمعينةتقديمأوراقأخرىرسميةتفيدذلكاتويمكنفيمجالإثب،1الحدث
.2وفاهوالده

  أهمية تقدير سن الحدث :   أوًلا
منالتطرقلكيفيةتحديدسناتماآراءالفقهاءوالتشريعالمتعلقةبالحدثالسي اتالدراسلمتخل 
.وعليهيمكنتحديدأهميةتقديرسنالحدثفينقطتينرئيسيتين،مثلذلكمنأهميةلماي،الحدث
همنخاللتحديدسنالحدثيمكنتحديدنطاقمسئوليةالمتهمالحدثوبيانالفرقبينهأن  : ىاألول

فةالقانونيةللمخال3فيتركالمجاللمراعاةظروفالتخفيفاألهميةكذلكتكمن،وبينالشخصالبالغ
.التييقعبهاالحدث؛كونهصغيرالسن

فمنخاللتحديدسنالحدثفإنهيمكنتحديدالمحكمةالمختصةالتيسيمثلالمتهمالحدث: الثانية     
عنالظروفالي محاكمةالحدثفيظروفوقواعدإجرائيةتختلفك تم تهمنالمفروضأن ن إحيث،أمامها

سواءكانمنخاللالنظرفيالدعاوىالمرفوعةعلى،فيهامحاكمةالشخصالعاديتم يالقواعدالتيو
 .4والقواعدالقانونيةالتيتتبعفيتوقيعالعقوبةعلىالمتهمالحدثجراءاتاإلأوفيكيفيةإيجاداألحداث

وةمنتقديرسنالحدثمنقبلالسلطةالمختصةفيااألهميةوبعدبيان شارةاإلفإن،لدولةالمرج 
كعواملالتاريخ،أخرىتتعلقبتقديرسنالحدثوتحديدمسئوليتهالجنائيةهناكعوامل أن إلىتجدر

                                  
مل قضت حمكمة النقض املصرية أبن للقاضي احلق املطلق يف تقدير سن احلدث إذا كان سنه غري حمقق ، وأن الشك يف املتهم يوجد بنوع خاص إذا  1

 كمة غري ملزمة بتأجيل الدعوى لتقدمي تلك الشهادة .شهادة امليالد ، ويف هذه احلالة احمل يقدم فعال
 م .1989( من اتفاقية حقوق الطفل 1راجع : املادة ) 2
وص حتتوي على تدابري نص  على جمموعة  نص  م ، والذي 2016ة نص  ل 4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 46راجع يف ذلك : املادة ) 3

 أن تراعي فيها الظروف املخففة يف مواجهة احلدث .من خالهلا على وجوب  يُؤكد
 . 53م ، ص1992، مكتبة دار الثقافة ،  1د . حسن اجلو خدار ، قانون األحداث اجلاحنني ، ط 4
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علىاقادر ثلفيالنظرفيماماإذاكانالحدث تم هين إحيث،عتم والثقافةوالنهجالحديثالمتبعفيالمج
.1يةالجنائيةأمالالمعنويةوالنفسيةللمسئولاتتحملالتبع

تعلىنص محيث2007(لسنة4(منقانونالطفلالفلسطينيرقم)69رتعنهالمادة)وهوماعب 
وت يسرإعادة،طفلأ سندتإليهتهمة؛الحقفيمعاملةتتناسبمعسنهوتحميشرفهوكرامتهل"لك:أنه

اتقديرسنهومسئوليةالحدثالجنائيةتتعلقأيض ذلكفإن ك،2"عتم اندماجهوقيامهبدورالبناءفيالمج
.ذلكإلىالحالةالزوجيةوبلوغسنالرشدالمدنيوما:مثل،اعيةتم جاالبالمسئولية

:بأنهالب دمنبذلالجهودفيفلسطينلتحديدمعيارموضوعي،يتماالتفاقفيهويرى الباحث
اابصورةأولىودولي يمكنتطبيقهداخلي فيجميعمحافظاتالوطن،علىتحديدسنمعقولللحدثم حد

.3فيمابعد
  أساس تقدير سن الحدث في التشريع الفلسطيني والموازن : ثانًيا   

بلتنموتلكالملكةبقدرمايشب،ييزتم كتيالوعيأواللبماع ت تمدفعة واحدةم نساناإلولدالي       
يعدجريمةيختلفحكماالذييرتكبسلوك نساناإلولذافإن ،مملكةالوعيبتقدمالسنثمتتقد،وينمو

.4مسئوليتهعنهابموجبالمرحلةالعمريةالتييمربها


  تقدير سن الحدث في التشريع الفلسطيني .1

اليصدقن يصدقتسميتهبالحدثوم ن م اليوجدفيالقانونالفلسطينيسوىمعيارالسنلبيان 
الموازنةعلىأنالعبرةفيتقديرسنالحدثبتحديدسنههييوماتوقدأجمعتأغلبالتشريع،5عليه

وأنالعبرةتكونبوقت،وليسيومرفعالدعوىأويومصدورالحكم،ارتكابهللفعلالمخالفللقانون
.6لوليسبوقتتحققنتيجةهذاالفع،ارتكابالفعلالمخالفللقانون

                                  
فعال العادية ييز بني االتم  ويقصد ابلقدرة على حتمل التبعات أبنواعها "قياس مدى نضج ووعى احلدث جتاه الفعل الذي يقوم به ، ومدى قدرته على ال 1

 واالفعال املخالفة للقوانني واالنظمة" .
 م .2012م املعدل لسنة 2007( لسنة 4( من قانون الطفل الفلسطيين رقم )69: املادة ) انظر : 2
وق االنسان ، ديوان املظامل غاندي الربعي ، دليل العدالة اجلنائية لألحداث وفق القواعد الدولية والقوانني الوطنية يف فلسطني ، اهليئة املستقلة حلق 3
 . 21م ، ص 2010،
 .547، ص 1977، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ،  4د . حممود جنيب حسين ، شرح قانون العقوابت ، القسم العام ، ط 4
 . 4670د . عبد القادر جرادة ، احلماية اجلنائية لألطفال يف التشريع الفلسطيين ، مرجع سابق ، ص 5
 . 455، ص  1989، دار النهضة العربية ،  1اجلنائية ، ط جراءاتحممد حممي الدين عوض ، حقوق االنسان يف اإل 6
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ر  عوقدحدد؛هذا ،سنهميالديةعشرةثمانيلكلمنلميتجاوزسنهالفلسطينيسنالحدثالم ش 
اتطبقفيالمحافظالم ،م2016(لسنة4رقم)األحداث(منقراربقانونحماية5وذلكبحسبالمادة)

اجزائي مساءلتهمنعمرهوحددعشرةةالثامنتم منلمياالي سألجزائي ":تعلىأنهنص الشماليةحيث
.1رمج وقتارتكابهالفعلالم 

صلأنالسجلالمدنيهوالبينةالواضحةعلىتقييدتاريخاألفيمايتعلقبكيفيةتعيينسنالحدث؛ف
أوحوالالمدنيةاألي سجلالشخصالحدثفيقيودالألكنقديحصل،إذاثبتتزويرهإال،ميالدالحدث

الصالحيةللقاضيات؛ففيهذهالحالةفقدأعطتالعديدمنالتشريعأنيكونتاريختسجيلهغيرصحيح
ر  عكمافعل،فيتعيينسنالحدث (منقانونالمجرمين22هعلىذلكفيالمادة)نص الفلسطينيفيالم ش 

.2م2016نةلس4(منالقراربقانونرقم1وكذلكالمادة)،م1937لسنةاألحداث
تالسنيثب ":تعلىأنهنص الفلسطينيحيثاتمنقانونالعقوب(64)وهومالخصتهالمادة

.3"لتقديرهابالوسائلالفنيةامختص اتعذرذلكندبتجهةالتحقيقأوالمحاكمةطبيب بوثيقةرسميةفإن 
ر  عأن : ويلحظ الباحث      محددةبضوابطقدأعطىصالحيةكبيرةللقاضيهفيموادالفلسطينيالم ش 

طباءاألاثلأمامالمحكمةكأنيستعينبالخبراءمنمللتأكدمنسنالمتهمالحدثالوشروطمعينة،وذلك
.وغيرهمفيتقديرسنالحدث



  الموازنة اتتقدير سن الحدث في التشريع .2

العبرةالعربيةبأن اتفقداعتدتالعديدمنالتشريع،األحداثالمتعلقةبالموازنةاتفيمايخصالتشريع
ردنيالذياألكالتشريع،وقتارتكابالفعلالمخالفللقانونإلىعندتقديرسنالحدثهيبالنظر نص 

السابعةتم ألميكنقدن م االحقجزائي الي ":ردنيعلىأنهاالاألحداثمنقانون(18-1)فيالمادة

                                  
 م بشأن محاية األحداث .2016( لسنة 4( من قرار بقانون رقم )5املادة ) انظر : 1
 م .2016لسنة  4قرار بقانون محاية األحداث رقم ( من 1م ، واملادة )1973لسنة  2( من قانون اجملرمني األحداث رقم 22املادة ) انظر : 2
 م .1936لسنة  4( من قانون العقوابت الفلسطيين رقم 64املادة ) انظر : 3
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ر  عوهومااعتدبه،1"حيناقترفالفعلعمرهمن منقانون(443)الجزائريأيضافيالمادةالم ش 
.2الجزائيةجراءاتاإل

بعضالقواعدعند،م1996سنة12(منقانونالطفلالمصريرقم95كذلكفقدحددتالمادة)
الحدثللجريمةأووقتوجودهفيوجعلتالعبرةفيتقديرالسنفيوقتارتكاب،تقديرسنالحدث

.3التعرضلالنحرافاالتإحدىح
فأجازللمحاكمفيبعض،فياجتهادهفيهذهالمسألةاأماعلىصعيدالقضاءالسوريفنجدتوسع 

حيث،حوالوليسجميعهاالحقفيتقديرسنالمتهمالحدثحتىمعوجودالقيدفيالسجلالمدنياأل
ر  عاعط لمي  .4السوريالسلطةالمطلقةلسلطةالمحاكمفيتقديرسنالحدثالمتهممالميثبتتزويرهلم ش 

لمانياأليطاليواليوغسررررررررررررررالفيوالرومانيواإلجنبيةكالتشررررررررررررررريعاألاتفيمايتعلقببعضالتشررررررررررررررريع
.5شرةعسنالرابعةاألحداثفقدحددواسنعدمالمسئوليةالجزائيةببلوغ،والبرازيلي








 

                                  
اتريخ اقرتاف االفعال  إىلعل أنه" لضبط سن املؤاخذ للطفل اجلاين ينبغي الرجوع  اجلزائري اجلنائية جراءاتمن جملة اإل 224أيضا يف الفصل  نص  و  1
 نسوبة إليه.امل
اجلنائية بشأن األحداث يف التشريع املصري واللييب يف ضوء االفاق اجلديدة للعدالة اجلنائية يف جمال األحداث ، دار  جراءاتمحدي رجب ، عطية ، اإل 2

 . 8م ، ص 1999النهضة العربية ، 
 م .1996لسنة  12( من قانون الطفل املصري رقم 95املادة ) انظر : 3
 . 16خدار ، قانون األحداث اجلاحنني ، مرجع سابق ، ص حسن اجلو 4
( من قانون العقوابت 97م ، واملادة )1968( من قانون العقوابت الروماين لسنة 99وز يف يوغسالفيا ، واملادة )ت   2( من تشريع 6املادة ) انظر : 5

 ( من القانون اجلنائي يف الربازيل .8م يف أملانيا ، واملادة )1953م ، واملادة األوىل من قانون حماكم األحداث لسنة 1930االيطايل لسنة 
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 . في فلسطين األحداثواقع  : المطلب الثاني

:جزائيةمتعددةأهمهااتتشريعإلىالجزائيةمساءلتهيخضعالطفل)الحدث(الفلسطينيبخصوص
جراءاتقانوناإل وم2001لسنة(3)الجزائيةرقم األحداثقانون، (2)المجرمينرقم م1937لسنة

المحاف في المطبق ،ظاتالجنوبية حماية بقانون 4)رقماألحداثوقرار ) فيالمطبقم2016لسنة
،1جرائياإلفرعيةأخرىمتعددةسواءكانتفيالجانبالموضوعيأواتوتشريع،الشماليةاتالمحافظ

مما،المخالفينللقانونبشكلكبيراألحداثالتناسبقضاياايجدأنهاجميع اتوالمتتبعلهذهالتشريع
مالعصرالئ بحيثت األحداثالجزائيةالمتعلقةباتتعدلالتشريعيستوجبمندولةفلسطينالمحتلةأن 

.هتومشكال
اتالمعلومبعضمنخاللتوضيح،فيدولةفلسطيناألحداثوفيمايليسيقومالباحثبتناولواقع

لتالمتعلقةبهمواإلحصاءات كانتمواكبة إذا وبيانما فيفلسطينو؛ اتفاقياالتطبيقالقوانينالنافذة
:اآلتيالدوليةأمالمنخالل



  ألحداث أو )أطفال( فلسطين اإلحصائيالمسح  : أوًلا
لعامتآالسكانيةالمبنيةعلىالنتائجالنهائيةللتعدادالعامللسكانوالمساكنوالمنشاتشيرالتقديرت 

فيدولةطفال {1.370.114}قدبلغحوالي،سنةعشرةدونسنثمانيطفالاألعددأن إلى،م2017
.{أنثى1.031.650و}،ا{ذكر 1.083.720منهم}،فلسطين

منمجموع%(45.3)طفالفيفلسطينتشكلنسبةاألنسبةنأن فقدتبي ةاإلحصائيوبحسبهذه
.المحافظاتالجنوبيةفي%(48.4و)،ليةالشمااتفيالمحافظ%(43.4)بواقع،السكان
سنةتزوجنفي22-20ناثمنالفئةالعمريةاإلمن(%11)أنحواليإلىةاإلحصائيكماأشارت

الطفولة ،سن الثامن سن بلوغهن قبل المحافظ(%5.8)بواقع،عشرةأي ،الشماليةاتفي
.2المحافظاتالجنوبية(%في13.8)و

                                  
 . 4687د . عبد القادر جرادة ، احلماية اجلنائية لألحداث يف التشريع الفلسطيين ، مرجع سابق ، ص 1
 ا{ فلسطيني422. 6م ، }2017عام كما أشارت البياانت الصادرة عن هيئة شئون االسرى واحملررين أبن سلطات االحتالل االسرائيلي اعتقلت خالل ال  2

من جمموع املعتقلني وهي نسبة  %8. 21"أقل من مثانية عشر سنة" ، أي بنسبة  { طفال467. 1من بينهم } احملافظات اجلنوبيةيف احملافظات الشمالية و 
 رة داخل السجن .تم  ات االسرائيلية املسعلى أطفال )أحداث( حمرومني من طفولتهم ومواصلة دراستهم ، عالوةا على تعرضهم لالنتهاك اكبرية جد
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اشهيد الطف (15)طفالفيفلسطين؛فقدارتقىاألالحركةالعالميةللدفاععنتسجالإلىاتناد واس
وثالثة،(عام ا12-9)منالشماليةفيالفئةالعمريةاتمنهمطفلواحدفيالمحافظ،م2017خاللعام

تم وقد،عام ا(18-16)منمنالفئةالعمريةطفالأحدعشرو،(عام ا15-13)منمنالفئةالعمرية
.م2018توثيقاستشهادستةأطفالفيشهريكانونثانيوشباطللعاماؤخر م 

مقارنةات(وفي9)إلى،حيثوصلاألحداثاتفيعددوفياملحوظ اكماشهدالعامالحاليارتفاع 
يزبطغيانطوائفتم فت،2األحداثاأماعنأنواعالجرائمالتييقترفه،1رمنص فيالعامالم اتيًّ(وف 3ب)

.3والجنسية،والشخصية،الجرائمالمالية:وخاصة،معينةمنالجرائمأكثرمنغيرها
،وفيهذاالمقام4الختالفدرجةالتعليماالحديثةبأنطبيعةالجرائمتتابينتبع اتوقدأثبتتالدراس
التركيزعلىتم فضلللتعليم،بحيثياألعنالنوعيةبضرورةالبحثلتوصية للمشرع الفلسطيني أوجها

األحداثاتصيلوتطويرالمستحدثمنهبمايتناسبمعقدراألبقاءعلىالعلماإلالعلمالنافعالرافع،مع
عالحاليةوالمستقبلية.تم المجاتهمومعاحتياجاتوتوجه



  الجنوبية اتفي المحافظ األحداث اتإحصائي : ثانًيا
علىاتالجنوبيةمنالعديدمنالمشاكلوالمسبباتيعانيالحدثفيالمحافظ تساعده التيقد
والبطالةوأزمة،والضيقالشديدالمحافظاتالجنوبيةالحصارالمفروضعلىتالسيماويال،جراماإل
ةالتيلوتحققت؛نتيجةانسدادالطرقنحوتحقيقالمصالحةالفلسطيني،بوغيرهامنالمشاكلاتالرو

سأقوميليوفيما،اعيةللحدثالفلسطينيتم تحققكلماهومرجونحوتحقيقعدالةوحمايةقانونيةواج
 :تيعلىالنحواآل،األحداثتجاهالمحافظاتالجنوبيةالمسجلةفياإلحصاءاتببيان

 

                                  
 . 22م ، ص 2017واقع حقوق االنسان يف فلسطني ، اهليئة املستقلة حلقوق االنسان " ديوان املظامل " ، التقرير السنوي الثالث والعشرون ،  1
ة مستوى الفقر والبطالة بفعل احلصار االسرائيلي على الكثري من االسباب أبرزها زايد إىلأثبتت الدراسات أن زايدة إجرام االطفال يف فلسطني يعود  2

 إىلهم لدفع أبنائهم احملافظات اجلنوبية ، وسياسة القمع واالعتقاالت املوجودة يف احملافظات الشمالية ، وتدين مستوى املعرفة لدى أولياء االمور مما يضطر 
 . ثر الكبري يف اقرتاف اجلرائم مستقبالسوق العمل وحتمل املسئوليات الزائدة عن حدهم واليت يكون هلا اال

 . 4675د . عبد القادر جرادة ، احلماية اجلنائية لألحداث يف التشريع الفلسطيين ، مرجع سابق ، ص  3
االميون ، أما  حبسب الدراسات اجلنائية احلديثة يف فلسطيين ؛ فإن أغلب جرائم األحداث الواقعة على النفس كالقتل والضرب املربح يرتكبها األحداث  4

 د على القراءة والتكنولوجيا كجرائم احلاسب االيل واالنرتنت.تم  املتعلمون فيقدمون على اجلرائم اليت تع
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 1م2017الجنوبية للعام  اتفي المحافظ األحداث اتمجمل إحصائيأ : 
الباحثوذلكوفق اتثبتتالدراسأ العامةالخاصةبمؤسسةالربيعللرعايةحصائيةلإلاالتيأجراها
مقدبلغ2017الجنوبيةللعاماتعددالتهمالموجهةضدأحداث)أطفال(المحافظبأن ،2اعيةتم جاال
التهمعلىمنهذاألالنسبةغزةوقدسجلتمحافظة،(تهمةبالمجموعالعام429) حيثكانلها،ه

أمامحافظة،(تهمة429(تهمةمنمجموعالتهمالعامالبالغعددها)223سدمنهابواقع)األيبنص 
.(تهمةفقط29بواقع)األحداثللجرائممنقبلاقلارتكاب ألافكانتالمحافظة)رفح(
،األحداثارتكابالجرائممنقبلتحصلعلىأعلىنسبةفيغزةمحافظةالماذادائم: والسؤال      

؟قلاألعلىالنسبةابينماتحصلمحافظةرفحغالب 
بحسبالدراساتالتيأجراهاالباحثميدانيا يمكناإلجابةعلىهذاالسؤالبمايلي:
إلىجعيراألحداثكبرفيجرائماألالنسبةمحافظةغزةالسببالرئيسفياحتاللإن : في الحقيقة      

إلىأنتوافداألحداثبشكلكبير،الكثافةالسكانيةالمتزايدة واألعيادمنفيأوقاتالمناسباتإضافة 
معظمالمحافظاتإلىمحافظةغزةالتيتحتويعلىأكبرعددمناألماكنالسياحيةوالترفيهيةفيتلك

الفرصللجنوحومنأهمها:ياددزاوبالتالي،فراداألحتكاكبيناالزيادةالمناسبات،األمرالذييؤديإلى
.3الشجارفيمابينهمالسرقاتو
المرورهبسنحياننظر األفيبعض"جهلالحدث"غرسنالحدثأوبينقوسينص كماأن 

فياندفاعالحدثالرتكابجانبالهوسالتكنولوجيإلىهماألالمراهقةوالتيهتكادتكونهيالسبب
.يلعبهأننفسهتيقدتصلللقتلوهويظنالجرائمال

 :  واقعة
لماسبقذكرهومفادهاالتالي:القدجاءتهذهالواقعةتفسير

                                  
 . 2018اعية ، احملافظات اجلنوبية ،تم  اعية ، مؤسسة الربيع للرعاية االجتم  السلطة الوطنية الفلسطينية ، وزارة الشئون االج 1
م حتت اسم املدرسة االصالحية لتقوم بدور عالجي ووقائي جتاه األحداث ، 1958افتتاحها عم  ت  اعية : تم  لرعاية االجنبذه عن مؤسسة الربيع ل 2

توقيف النزالء فيها  تم  احملكمة "وي -النيابة -( سنة وفق قرارات " الشرطة18-12واستقبال املوقوفني احلكوميني ، حيث تستقبل كل شخص من سن )
 ع .تم  ر من اجلهات املعنية سابقة الذكر ، بسبب ارتكاهبم خمالفة يعاقب عليها القانون وال يقرها اجملبناءا على أمر صاد

( من عدد سكان القطاع ، وذلك حبسب إحصائية اجلهاز املركزي اإلحصائي 39%م نسبة )2017يف العام  غزةبلغت نسبة الرتكيز السكاين يف حمافظة  3
 ( فقط من جممل سكان القطاع .%14سكاين يف حمافظة رفح ما نسبته )، يف حني بلغت نسبة الرتكيز ال

 م .2017اعية ، احملافظات اجلنوبية ، تم  : التقرير السنوي لدائرة التخطيط واالسرتاتيجيات ، االدارة العامة للتنمية والتخطيط ، وزارة الشئون االج
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لعملها لتتفقدحالتهأثناءممارستها البالغمنالعمربضعةأشهرفيغرفتها دخلتاألمعلىوليدها "
شقيقهاالبالغمنالعمرإحدىعشرسنةبسببرحمةهللابسببقيامإلىالمنزلي،ففوجئتبأنهقدانتقل

هذاالحدفقدإلى"جونسينا"عبرالتلفاز،ولميقفاألمرمنشاهدهلماي اممارسةالمصارعةمعهتقليد 
تكررتالفاجعةفيمدينةغزةفيالسنةذاتهاعندماقامالشقيقنفسهبقتلأخيهالبالغمنالعمرثالث

دهاأوال لفيلمشهدهيومالواقعة،وهكذافقداألسرةاتقليد ،فأرداهقتيال عدةناتٍكينةطع طعنهبسسنواتبأن 
التقليلمنقيمةالتأثيرالسيءإلىلقداتجهالبعض،و"اإلثنينبلالثالثةبفعلجهازالتلفزيونالمفسد

الذيتلعبهفيتربيةاألجيالالصغيرة،ارسهوسائلاإلعالمالمرئية،ويركزونعلىالجانباإليجابيتم الذي
.1وشغلأوقاتفراغهمبكثيرمايمكنأنتحدثهبعضالعروضالهابطةمنآثارسيئة

فيوقتناوقدأثبتتالدراساتأنالتلفازونوادياالنترنتهيأكثراألنشطةالتييلتجأإليهاالطفل
تاليهمهاسوىجنيالربحمنإجراءالبثلمواد،ولألسفالشديدكثيرمنالقنواتوالفضائياالحالي

إعالميةخليعةبدونشرطأخالقيأوقيدتربوي،تلكالمشاهدالخليعةوالعنيفةتؤثرعلىاألطفالوتترك
المالفيضبطااليقاعالديهمصور عندور وأفكارمغلوطة الجنسية علىالحياة قتصادياالخاطئة

.اعيتم واالج
األحداثعددالتهمالموجهةضدفإن ،يالفلسطيناإلحصائيالصادرةعنالمركزحصائيةلإلاووفق 
بينمابلغعددالتهمالموجهةلألحداثمن،تهمة13(سنةقدبلغ13-12مفيالعمرمن)2017للعام
وجهة(سنةفقدبلغتعددالتهمالم18-16منعمر)األحداثأما،تهمة185(عدد15-13عمر)

.تهمة231ضدهمعدد
،علىخالفمعالقانوناليعملوناألحداثمنعددافتقريب نص قدأثبتتالدراسةبأننسبةالو

،غلبيةالعظمىمنهمعمالاألفإن،أماعنمهنةوليأمرالحدث،ويصنفونضمنقائمةالطالبالمتفرغ
عمنهمقدحصلوابينماكاننسبةالرب ،ستقبلاألحداثعلىم اسلبي اوهذايعدمؤشر ،أواليعملونأصال 

.2(وليأمرموظففقط94بواقع)،علىوظيفة

                                  
 . 4784شريع الفلسطيين ، مرجع سابق ، ص د . عبد القادر جرادة ، احلماية اجلنائية لألحداث يف الت 1
لفقر والبطالة الكثري من االسباب ، من أبرزها : زايدة مستوى ا إىلأثبتت الدراسات اليت أجراها الباحث أبن ازدايد جنوح األحداث يف فلسطني يعود  2

سوق العمل على  إىلتدين املستوى التعليمي ملعرفة أولياء االمور الذين يدفعون أطفاهلم  إىللفعل احلصار الذي يسببه االحتالل الصهيوين  ، ابإلضافة 
 وتقصري منهم . لجه
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 واقعة :
-فيتربيةأبنائهماألحداث:انالوالداهالذييلعبوالتأثيرت بينهذهالواقعةمدىالدور

رقاتالبسيطةمثل:األشرطةالتقنيةمن"ألقيالقبضعلىعصابةمنالفتيةالذينيختصونبالنشلوالس
المحالتالتجاريةوالفواكهمناألسواقالشعبية.

فيكنفعائلةغزيةمحترمةمتعلمةغنية،اثنينمنالعصابةهماشقيقانعاشاةأن أكانتالمفاج
حكومةدولةكانايدرسانفيالمرحلةاإلعداديةفيإحدىالمدارسالراقية،ووالدهماموظفكبيرفي

لقدع ثرفيغرفتيهماعلىكلمايحتاجهالطفلمنمالبسوحواسيب،وفلسطينالمحتلة،ووالدتهماطبيبة
بسرقتها.تم المسروقاتالتيكانتالعصابةتهإلى،فلميكونابحاجةوغيرها…وأشرطةتقنية

لسنينحياتهما،حيثركزاألبالعصابةبسببإهمالوالديهمالهماخالإلىالنىالطفتم لقدان
دهمالكالبالطرقأوال منهاتحقيقحلمهالوظيفيوالمهنيوتركالواألمعلىعملهما؛حتىيستطيعك

جراممنالمنحرفينوالمجرمينوالذينكانوالهمبالمرصادفأوقعوهمافيشباكهمحتىانخرطافيطريقاإل
امبمشكالتهماتم وعدمااله،ةغنيةولكنبسببعدممتايعةالعائلةلهمافالعائل؛أولعوزحلبهمااللفاقةٍ

حيثانتهيافيمؤسسةالربيعلألحداثتلتقفهمأمواجالفضيحةإلىوبتعليمهما؛خرجاعنرقابةاألهل
عةالعائلة،فكانتنهايةوالديهماونهايتهمانتيجةطبيعةلهذااإلهمال،فقضياعلىسمال ع ماف ه والذلم 

.1ودمراأحالمهمابسببصحبةالسوءوا همالالعائلةلهما"
وجنحاتفقدتنوعتمابينمخالف،علىخالفمعالقانوناألحداثفيمايخصالتهمالموجهةضد

نفتتحتبندالجناي .السطوومحاولةالقتلكالقتلو،اتوالقليلمنهاص 
بواقع،فيالعامالماضياألحداثلسطوهماأكبرالجرائمالتيقامبارتكابهاجريمتيالسرقةواكماأن 

.(قضيةسطو139و)،(قضيةسرقة150)
جم تم ،ا(حدث 429هو)م2017الفعليالذيسجلتضدهمقضاياللعاماألحداثعددفإن ؛اال وا 
.م2016فراجعنهمفيالعاماإلتم ا حدث(46)إلىضافةاإلب،(منهمبنفسالعام352فراجعن)اإل
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  م2018الجنوبية للعام الحالي  اتفي المحافظ األحداث اتإحصائي  : ب
علىتم جاالفسنويةالتيقامتمؤسسةالربيعللرعايةنص الةاإلحصائيسجلت اعيةبإعدادهابناء 
التيالمحافظاتالجنوبيةفياألحداثمحكمةاتوبناء علىإحصائي،الموجودةلديهااإلحصاءاترقامواأل
علىخالفمعاألحداثوالتيتختصفيالنظرفيقضايا،فسنةنص رجعتفعيلهامنذمايقاربالي

.اتأوجنحأوجناياتسواءكانتمخالف،القانونالمعروضةعليها
أن  وبما للرعاية الربيع الرسميةتم جاالمؤسسة هيالجهة تم المعاعية مع للتعامل فياألحداثدة

سواء،المتعلقةبكلحدثدخلالمؤسسةات؛فقدحصلالباحثعلىجميعالمعلومالمحافظاتالجنوبية
بداية منتاريخةاإلحصائيحيثكانت،األحداثمحكمةإلىتإحالتهتم أو،فراجعنهمباشرة اإلتم 

:1علىالنحوالتاليم31/08/2018وحتىتاريخ01/01/2018
  العامة ةاإلحصائي

ا(حدث 88) (2017المرحلين من العام ) األحداثعدد 
ا(حدث 338) م2018/ 8/ 31( حتى تاريخ 2018الذين دخلوا من بداية عام ) األحداثعدد 
ضافة للذين دخلوا من بداية عام اإل( ب2017المرحلين من عام ) األحداثعدد 

 م2018/ 8/ 31( حتى تاريخ 2018)
ا(حدث 426)

ا(حدث 377) م2018/ 8/ 31( حتى تاريخ 2018الذين أفرج عنهم من بداية عام ) األحداثعدد 
 
 

  حسب التهمة الموجهة إليهم األحداثتصنيف 

 رهن التحقيق قضايا أخالقية عتداءاال السرقة+ السطو القتل

احدث (44)ا(حدث 21)ا(حدث 80)ا(حدث 284)ا(حدث 2)

التييميلح ض يت  أكثرالجرائم الجدولالسابقبأنتهمتيالسرقةوالسطوهما منخالاستقراء
.2المحافظاتالجنوبيةفياألحداثالرتكابها



                                  
 م .2018اعية ، احملافظات اجلنوبية ،تم  اعية ، مؤسسة الربيع للرعاية االجتم  السلطة الوطنية الفلسطينية ، وزارة الشئون االج 1
خاص ، وأن  لع الغزي بشكتم  ع الفلسطيين بشكل عام واجملتم  اعية يف اجملتم  انتشار البطالة وتدين االوضاع االقتصادية واالج إىلويرجع السبب يف ذلك  2

 إىلاللجوء  إىلر حلول السرقة يف املرتبة األوىل مل يكن طاملا مل يكن هناك تدين يف املستوي الرفاه االقتصادي واملعيشي الذي دفع األحداث بشكل أو آبخ
 السرقة وغريها من املخالفات القانونية .
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  العمرية اتحسب الفئ األحداثتصنيف 
 (عشرةحتى الثامنة  عشرة)من الخامسة  (عشرةحتى الرابعة  عشرة)من الثانية 
ا(حدث 261)ا(حدث 177)

،هممنالمرحلةالثانويةينالمنحرفاألحداثمنخاللاستقراءالجدولالسابقبأنأغلبح ض يت 
مما،سرةاالسنالمراهقةوشعورهمبعدمالرضىعنالمعاملةالتييتلقونهامنإلىويرجعذلكلوصولهم

.عنحوسلوكهمالفوضويندفااالخرينواالالفضولفيتقليدإلىهمعيدف


  اتحسب التوزيع الجغرافي للمحافظ األحداثتصنيف 
 رفح الوسطى خان يونس شمال غزة غزة

ا(حدث 24)ا(حدث 35)ا(حدث 55)ا(حدث 83)ا(حدث 241)
،حداثاألكبرمنجرائماألحتلالنسبةتمحافظة)غزة(استقراءالجدولالسابقبأنلمنخال ح ض يت   

محافظةكبرفيالكثافةالسكانيةحيثبلغتنسبةالتركيزالسكانيفياألالنسبةهاويرجعذلكالحتالل
الجهازالمركزيإحصائيةوذلكبحسب،منعددسكانالقطاع(%39)منسبة2017فيالعام)غزة(

فقطمنمجمل%(14)فيحينبلغتنسبةالتركيزالسكانيفيمحافظة)رفح(مانسبته،اإلحصائي
.سكانالقطاع

  1الشمالية اتفي المحافظ األحداث اتواقع وإحصائي : ثالًثا
اإلحصائيتقريرهاالسنوي،الشماليةاتبمكتبالنائبالعامفيالمحافظاألحداثأصدرتنيابة
وتحديد،المستقبليةاتيجياتستراالووضع،األحداثليساهمفيخلقبيئةآمنةلألطفالو،2017للعام
صالحوالرعايةاإلالمستقبليةفيتنفيذبرامجاتوتشخيصالتحدي،برمتهااألحداثفيعدالةاتالتحدي

دوليةلهااتفاقياتخاصةبعدتوقيعدولةفلسطينعلى،عتم ودمجهمبالمجاألحداثاعيةتجاهتم جاال
تكون،اإلحصائيوبتقريرهاالسنوي،2م1989لدوليةالطفلااتفاقيةالسيما،األحداثطفالواألعالقةب

األحداثهانحواتفيممارسةاختصاصاكبيراقدحققتتطور،دولةفلسطينومنخاللالنيابةالمختصة

                                  
 . / html 1114625/ 08/ 01/ 2018https : / /www .alwatanvoice .com /arabic /news.:  املوقع اإللكرتوين 1
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والتشبيكمعاألحداثأعضاءنيابةاتورفعقدر،اتنجازاالتحقيقالمزيدمنوذلكمنخالل،طفالاالو
 .الشريكةاتالمؤسس

حيثأشار،1فيازديادمضطرداألحداثالجنائيةالحديثةإننسبةإجراماإلحصاءاتوقدأثبتت
(دعوىتحقيقية2199(دعوىتحقيقيةمنأصل)2021انهاء)2017خاللعامتم أنهإلىالتقرير

بنيابةاتمكفي2018وبذلكيكونماهومدورلعام،2016ومدورخاللعام2017واردةخاللعام
العملعلىانهاءالدعاوىالجزائيةالتحقيقيةتم حيث،(دعوىتحقيقية178الجزئية)اتفيالنياباألحداث

بتدائيضمنتطبيقاالالمدورةوالمتراكمةاثناءمرحلةالتحقيق األحداث(منقانونحماية8المادة)نص 
بعدمتأخيرالتصرفاألحداثأعضاءنيابةوكلذلكيكونمؤشرعلىحرص،ستعجالاالوهيصفة

  .2اوصعليهقانوننص الماألحداثوفقنطاقحمايةاألحداثبدعاوى
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ُ:ُُالولُالفصل

ُاحملاكمةُقبلُماُإجراءاتوُللحدثُاجلزائيةُاملسئولية
 : هيد وتقسيمتّم

حقفيالللدولةالجنائية"ات"الجرائموالجزاءاتعندمايرتكبالحدثواقعةبالمخالفةلقانونالعقوب
قتضاءيتطلباالوهذا،بولوجبابالقضاءالإالحصولعليهتم لكنهذاالحقالي،عليهعقابتوقيعال

.1الصادرةعنهااألحكاموتنفيذ،الدراسةوالتحريوالتحقيقوالمحاكمة
هامنذلحظةقياماتالتييتعينمراعاألحكامالجزائيةيضعجراءاتاإلقانونفإن ؛وفيسبيلذلك

إلىضافةاإلب،الدفاعاتضمانجميعي راعىفياتصدورحكمقضائيبحقالدولةفيالجزاءوحتى 
التيتتناسبمعسنهموظروفهموبمايتفقمعمصلحةالطفلاألحداثالخاصةبجراءاتاإلمجموعةمن

.2الفضلى
ماهوتاٍل:،بشيءمنالتفصيلهناولفيتأوالذيس،ذاالفصلحديثفيهالوهوماسيكونعنوان



 . المسئولية الجزائية للحدث والتدابير المقررة له : األولالمبحث  ❖
 . هااتما قبل محاكمة الحدث الجزائية وضمان إجراءات : المبحث الثاني ❖
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 المسئولية الجزائية للحدث والتدابير المقررة له : األولالمبحث 
 : هيد وتقسيمتّم

يكونقدوصللتلكالمرحلةدفعةأالهمنالبديهيييز؛فإن تم سنالإلىالصغيروصلعندالقولبأن 
.1واحدةدونتدرج

ر  عأن والشك  جنبيةالموازنةقدراعيصغراألالعربيةواتالفلسطينيكمافعلتمعظمالتشريعالم ش 
وهو،أعدلكلمرحلةمنمراحلتدرجالحدثتدابيرخاصةتختلفعنسابقتهاحيث،السنلدىالحدث

:النحواآلتيماسيتناولهالباحثفيهذاالمبحثبشيءمنالتفصيلعلى
 .التعريف بالمسئولية الجزائية للحدث  : األولالمطلب  ❖
 . تدرج مسئولية الحدث والتدابير المقررة له : المطلب الثاني ❖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  
َشر ِّعقسم  1

ُ
ثالث ، أوهلا مرحلة الطفولة أو ما تسمى مرحلة انعدام املسئولية ، مث االنتقال  لمراح إىلالفلسطيين أهلية االنسان حيال التصرفات املربمة  امل

على حتمل املسئولية الكاملة  اسن الرشد الذي جيعله قادر  إىلأن يصل االنسان  إىلاملميز ،  مرحلة املسئولية املخففة أو ما تسمى مبرحلة الصيب غري إىل
 جتاه أفعالة املشروعة وغري املشروعة .
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 .  التعريف بالمسئولية الجزائية للحدث : األولالمطلب 
هاتأمكنلهأنيوجهإراد،ختباراالييزوحريةتم أوالاإلدراكبنسانالجزائيةلإلاألهليةإذاتوافرت

فتنقصمنتلك،ولكنقدتنشأبعدتوافرهاأسبابتلحقه،جراميةاإلمةصوبالركنالماديللواقعةث اآل
أسبابسباب"األويطلقالفقهالقانونيعلىهذه،علىتحملالمسئوليةاأوتعدمهافاليكونقادر األهلية

.1"عدمالمسئوليةالجزائية"أو"موانعالمسئوليةالجزائية
ولكيتحققالمسئولية،2ويعدصغرالسنمنأهمموانعالمسئوليةالجزائيةفيالقانونالوضعي
:النحواآلتيعلىوهوماسنتناولبيانه،منقواعدوشروطيجبتوافرهاد يةللحدثالب الجزائ

الجزائيةمفهوم مسئولية الحدث  : أوًلا
 للتعريفىاألولتخصيصالنقطة تم  حيث،نقطتينرئيستين إلى العنوانتقسيمه هذا طبيعة قتضتا

الثانيةفيتناولفيهاالباحثالشروطالواجبتوافرهالتحقيقالمسئوليةالنقطة أما ،بالمسئوليةالجزائيةللحدث
:النحواآلتيىعل،الجزائية

  المسئولية الجزائية للحدث  : أ
صالحية:األولويرادبالمفهوم،واقعي:ردوالثانيج م :األول؛للمسئوليةالجزائيةللحدثمفهومان

المسئوليةصفةفيالشخصأوحالةمالزمةلهسواءوهنانجدأن ،سلوكهالشخصفيأنيتحملتبعة
فيرادمنهقدرةالشخصالحدثفي:أماالمفهومالثاني،وقعمنهمايقتضيالمساءلةأولميقعمنهشيء

أوالمسئوليةالجزائيللحدثليستصفةناأن ونالحظه ،تحملالسلوكالصادرمنهحقيقةوفيالواقع
؛وعليه،يترتبعلىفاعلهفيحالقيامهبفعلغيرمشروعابلهيجزاءأيض ،حالةقائمةبهفقط

،رادةالمحضةمنعدمهااإلوالمبنيةعلى،المسئوليةالجزائيةهيالصفةالماديةبينالجانيوالجريمةفإن 
.3فيكلالجرائمرادةالحرةشرطأساسيلقيامالمسئوليةالجزائيةاالحيثتعتبر
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َشر ِّعقسم  2

ُ
َُشر ِّعالث مراحل ، وجعل لكل مرحلة منها سنة حمددة تنتهي فيها ، وقد راعى ث إىلالفلسطيين سن احلدث  امل

التدرج يف مسئولية احلدث  امل
ت ميالدية ، اجلزائية بتدابري خاصة منذ بدء السن الذي حياسب عليه جزائيا وقد جاء رأي أغلبية فقهاء القانون يف فلسطني أبن هذا السن هو تسع سنوا

 مرتبة املسئولية الكاملة . إىلأن يصل احلدث  إىل
، عمان ،  سهري الطوابسي ، قانون األحداث االردين " دراسة حتليلية من واقع التطبيق العملي موازنة ابالتفاقيات الدولية ، مؤسسة ميزان للقانون 3

 . 29م ، ص 2010
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كونهيتدرجفينموه،ختياربشكلكافٍاالوحريةاإلدراكالحدثالتتوفرلديهالقدرةعلىوبماأن 
ر  عفإن ،البدنيوالعقلي فالطفل،ييزتم والاإلدراكوجعلهامنوطةب،قدأسقطالمسئوليةالجزائيةللحدثالم ش 

بشكلخاصأقربمااتعنالعقوبامعاملتهبعيد تم فيمسئوليتهالجزائيةوتتزفتنييتم والاإلدراكايولدفاقد 
لتم أنتكإلىثمتنموملكتهالذهنية،اصالح اشخص هالتيتخلقمن،التدابيرالوقائيةوالعالجيةإلىيكون
يةللحدثحينهاتقوممرالذييجعلالمسئوليةالجزائاأل،سنالرشدالجزائيإلىيصلأن إلىاتدريجي 

.1بكاملأركانها
  شروط تحقق المسئولية الجزائية للحدث : ب

بالركنالمادياألولدعىالركني ؛بتوافرركنينأساسيناالالمسئوليةالجزائيةللحدثالتتحققإن 
أماالركن،القانونالذييحظرهجرامياالالفعلالماديأوالسلوكبعلمالحدثالجانحبماهيةثلتم والم

انالشرطانفلوغابهاذ،ثلفيوجودإرادة توجههذاالسلوكالماديتم الثانيفيدعىبالركنالمعنويوالم
.حدثالجانحفالمجاللمعاقبةال

بركنيناألمنالتنويهعلىأن د كذلكالب  للحدثتتحدد المسئوليةالجزائية ركانالتيتقومعليها
،الحديثةكأساسلقيامالمسئوليةالجزائيةاتختياروالذياعتبرتهالتشريعاالحرية:وهما،ريينأيضاجوه

ي ميزويفهمطبيعةييزوهوعبارةعندرجةالنموالعقليالتيبموجبهايستطيعالفردأن تم وحريةالاإلدراكو
ينالشرطينأوالركنينفالمجاللمعاقبةحيثوبدونتحققهذ،2الفعلالمشروعمنالفعلغيرالمشروع

.3دثالمخالفللقانونحال
فهممنهذاالي  وعندغياب،ييزهماشرطانأساسانلقيامالمسئوليةالجزائيةتم والاإلدراكبأننص 

.وتزولتنتفيالمسئوليةالجزائيةلهفإن ،هذينالشرطينفيالفعلالمخالفالذييقومبهالحدث

                                  
 ع .تم  ة يف شخص مرتكب جرمية لتدرأها عن اجملاليت تواجه خطورة اجرامية كامن جراءاتيقصد ابلتدابري الوقائية : هي جمموعة اإل 1

د ارتكابه اجلرمية ، تستهدف إصالحه عاعية والرتبوية اليت تقوم هبا هيئات معنية مبتابعة احلدث بتم  االج جراءاتأما التدابري االصالحية : وهي جمموعة اإل
 . ع مستقبالتم  ع يف إنشاء شخص صاحل خيدم اجملتم  وتقوميه ابلشكل الذي يالئم تطلعات اجمل

 وما بعدها . 32ص  فلسطني ، ، جامعة النجاحعبد الرمحن حممد ، احلماية القانونية لألحداث يف التشريعات الفلسطينية ، رسالة ماجستري ،  2
على أحد بعقوبة ما مل  ام املطبق قدميا يف احملافظات الشمالية على أنه" ال حيكم جزائي1956لسنة  4( من قانون األحداث رقم 11ت املادة )نص    3

 يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة" .
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اإلتجدر كانمصاب أن إلىشارة بالفعلالمخالفاالحدثإذا قيامه بمرضعقليأونفسيعند
ر  عوقدتنبه،فإنهيجبإيداعهفيأحدالمراكزالمتخصصةأوالمشافي،للقانون الفلسطينيلتلكالم ش 
"إذاوقع:علىأنه2016لسنة4رقماألحداث(منقراربقانونحماية6تالمادة)نص فقد،المسألة

اإلدراكالفعلالمكونللجريمةمنحدثتحتتأثيرمرضعقليأونفسيأوضعفعقليأفقدهالقدرةعلى
دراكهأوحريةإبحالةمرضيةأوأضعفعلىنحٍوجسيماأوكانوقتارتكابهالجريمةمصاب ،ختياراالو

1."تنسيقمعالنيابةإيداعهبأحدالمشافيأوالمراكزالمتخصصة؛فيتولىمرشدحمايةالطفولةبالاختياره
  الموازنة اتمسئولية الحدث في التشريع الفلسطيني والتشريع : ثانًيا
اأنه الإ،العربيةوالموازنةعلىإقرارالمسئوليةالجزائيةللحدثاتبالرغممنإجماعمعظمالتشريع     

وعليهسيتناولالباحثهذاالفرع،2الدقيقةبحسبتشريعكلدولةقدتختلفمنحيثبعضالتفاصيل
طبقوموازنتهامعماهوم ،فيهماتوضيحالمسئوليةالجزائيةفيفلسطينتم منخاللنقطتينرئيسيتيني

:النحواآلتيعلىخرىاألجنبيةاألالعربيةواتفيالتشريع
  لفلسطينيالمسئولية الجزائية للحدث في التشريع ا : أ

تتخذويصحللمحكمةأن ،عفاءمنالمسئوليةالجزائيةللحدثاإلمنأسبابايعدصغرالسنسبب 
اولوكانتتلكالسنقدجاوزتالحدالذييعدالشارعفيهعذر ،اخفف م اقضائي امنصغرالسنظرف 

.3اقانوني 
عفاءمنالمسئوليةالجزائيةفيعدمتوافراإلبابمنأساوترجعالعلةفياعتبارصغرالسنسبب 

مااحيثغالب ،ييزبينالخيروالشرتم علىالاوالذييجعلهقادر ،السليمللحدثاإلدراكعنصرياإلرادةو
ماحصلوارتكبفعال وحت ،علىارتكابالجرائميكونالحدثفيتلكالمرحلةغيرقادرٍ غيرىإذا

.وإدراكأبدونوعٍيانعرضي هيكومشروعفإن 

                                  
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث رقم 6راجع املادة ) 1
قرار املسئولية إل أقرت معظم التشريعات املوازنة املتعلقة ابلنظر يف قضااي األحداث املسئولية اجلزائية للحدث ، اال أهنا مل تتفق مجيعها على سن معينة 2

َشر ِّعاجلزائية ، فعلي سبيل املثال حدد 
ُ
الفلسطيين سن املسائلة اجلزائية وذلك حبسب قانون العقوابت النافذ هو سن تسع سنوات ميالدية ، يف حني  امل

َشر ِّعحدد 
ُ
 سن السابعة ميالدية فقط . إىلالسوادين املسئولية اجلزائية مبجرد وصول املرء  امل

 . 4677جرادة ، احلماية اجلنائية لألطفال يف التشريع الفلسطيين ، مرجع سابق ، ص عبد القادر 3
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ر  عوقدأحسن الحدثالذييقومبارتكابفاعتبرأن ،حينتنبهلتلكالنقطةانع الفلسطينيص الم ش 
بتوافرالخطألدىالإالمسئوليةالجزائيةالتقومن ؛ذلكألغيرمسئولتجاهفعلهفعلماغيرمشروع

.1األهليةنعداماهفيحالوالخطأالمجاللبحث،الجاني
فقد الجزائيةالمساءلةعلىأنه"التجوز،م2004لسنة7رقمالمعدلقانونالطفلالفلسطينينص 

.2عمره"التاسعةمنتم للطفلاليلمي
الفلسطينياتفإنقانونالعقوب،ومعمراعاةماورفيقانونالطفلالنافذ عةفيمادتهالتاسنص 

إذاحدثت،سنة ميالديةعشرةنحرافالطفلالذييقلسنهعناثنيااللخطرا"ي عدمعرض :علىأنه
.3"مرشدحمايةالطفولةلمتابعتهإلىإحالتهتم وت،منهواقعةتشكلجنايةأوجنحة

كما اتفيالمحافظمالمطبق1937لسنة2المجرمينرقماألحداثقانونالقانون)العتيق(نص 
فيالوطنالعربيبعدفترةالحكماألحداثوالذييعتبرأولقانوننظمبشأن،حداللحظةإلىالجنوبية
."4السابعةمنعمرهتم لمين كلم االحقجزائي علىأنه"الي ،العثماني

الشماليةفقداتالمحافظمالمطبقفي2016لسنة4رقماألحداثأماماجاءفيقراربقانونحماية
 أوعندوقوعهامجرم منعمرهوقتارتكابهفعال الثانيةعشرةتم نلمي ماسألجزائي "الي :علىأنهنص 

.5"نحرافالتعرضلالاالتفيإحدىح
:ضرورةتوحيدسنالمسائلةالجزائيةفيكافةمناحيالوطن،واالتفاقعلىسنويرى الباحث

دوصولالحدثله،يحقللدولةمسائلتهجزائي اوتوقيعالعقابعليهبحسبالسلوكالجانحمعينبمجر
الذييرتكبه،وأقترحأنيتمتوحيدهذاالسنبمجردوصولالمرءلسنالثانيةعشرةميالدية،ذلكإلن

أغلبمنهمدونهذاالسنعديميالمسئوليةواإلدراك.


                                  
 . 10مرجع سابق ، ص علي جعفر ، محاية األحداث املخالفني للقانون واملعرضون خلطر االحنراف ،   1
 م .2012م املعدل لسنة 2004لسنة  7( من قانون الطفل الفلسطيين رقم 67: املادة ) انظر : 2
 م .2014م املعدل لسنة 1936لسنة  4( من قانون العقوابت الفلسطيين رقم 9: املادة ) نظر :ا 3
م ، اليت وضحت تقسيمات احلدث ومراحله العمرية وحددت لكل 1937لسنة  2( من قانون اجملرمني األحداث رقم 2للتفصيل أكثر راجع : املادة )   4

 . امرحلة السن القانوين ملسائلته جزائي
 م2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث رقم 5: املادة ) ظر :ان 5
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   العربية والموازنة اتدث في التشريعالمسئولية الجزائية للح : ب
،ييزتم والاإلدراكصغرالسنهوالقرينةالقانونيةعلىفقدانعلىأن اتأجمعتمعظمالتشريع      

جميعاكماأجمعتأيض ،ييزتم وبالتاليفإنالمسئوليةالجزائيةتقوملدىالشخصالذيلميبلغبعدسنال
.اييزجزائي تم ةالشخصالذيلميبلغبعدسنالءلمساالعربيةعلىعدماتالتشريع
التشريع التيأجمعتعلىأنالطفلغيرمسئولجزائي اتومنهذه يتركبمننعاالعربية ما
ردنيوالبحرينياأليواتماراإل"التشريع،خاللكلأوجزءكبيرمنمرحلةالطفولةأوالحداثةاتسلوكي

     .1والكويتيوالمغربيوالمصريوالقطريوالسودانيوالعراقيوالعمانيواليمنيوالتونسي"والليبيوالجزائري
المسئوليةالجزائيةرالتشريعاليونانيوالتشريعالرومانيأن فقدأق ،جنبيةاألاتفيمايخصالتشريع      

وجعلهامنأسبابقيام،2مىيقومبدورالخيانةالعظعلىالشخصالذييعتديعلىحرمةالدينأوأن 
ر  عأما،المسئوليةالجزائية :3وهي،ثالثلٍمراحإلىالفرنسيفقدقسمالمسئولةالجزائيةلألحداثالم ش 

التم هؤالءيعفونمنالمسئوليةالجزائيةبشكلكامللعدماك:دونالسابعةاألحداثمرحلة .1
 .ييزلديهمتم والاإلدراكرينص ع

ر  عوقدحدد،منالعقاباتعفىهذهالفئةأيض:مراهقةأوعدمالبلوغمرحلةال .2 الفرنسيالم ش 
 .سنةللفتاه12وسن،سنةللذكر14المسئوليةالجزائيةبسن

مخففةيكونالهدفمنهااتتطبقعلىهذهالفئةعقوب:عشرةهمدونالخامسةن مرحلةم  .3
 .علىمنتجاوزهذاالسنالمطبقةاتتختلفعنالعقوب،إصالحي

                                  
كوييت ،   18ميين ، واملادة  31جزائري ، واملادة  49حبريين ، واملادة  32أردين ، واملادة  94إمارايت ، واملادة  62راجع يف قوانني العقوابت : املادة  1

( وما بعدها 64( وما بعدها عماين ، واملادة )104( سوادين ، واملادة )9، 3ا مغريب ، واملادتني )وما بعده 138وما بعدها لييب ، واملادة  80واملادة 
 ( تونسي .38( قطري املادة )53عراقي واملادة )

 . 4687: د . عبد القادر جرادة ، احلماية اجلنائية لألطفال يف التشريع الفلسطيين ، مرجع سابق ، صنقالا عن 
 . 46م ص 1945،  1يف ، املسئولية اجلزائية لألحداث ، القاهرة ، ، طعلي عبد الواحد وا 2
3 . 9-8p .p . –) 1913Hassen Nashat : Lejeune's delinquents . (Paris  

 . 312: على حممد جعفر ، محاية األحداث املخالفني للقانون ، مرجع سابق ، صنقالا عن
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 الحدثفيالتشريع مسئولية موضوع اإلأما يكنالحدثدونسنالسابعة فلم الحقةللم انجليزي؛
فقدكانتتطبق،عشرةأماالحدثبينسنالسابعةوالرابع،نجليزيالقديماإلالجزائيةفيظلالقانون

.1عداماالبمافيذلكعقوبةاتعليهأشدالعقوب
ر  عأن ويلحظ الباحث نجليزيقدأخطأفيهذاالاإلالم ش  بشكلزائدعنالحاجةاحيثكانصارم ،نص 

عدامعلىمنهمدونسنالثامنةاإلشديدةكعقوبةات؛لدرجةتوقيععقوبالمخففةاتولميأخذبمبدأالعقوب
.االمجرمينمنهممشخاصالبالغينالسي األعلىالإاليصحتطبيقها،عشرة



















                                  
 . 314قانون ، مرجع سابق ، صعلى حممد جعفر ، محاية األحداث املخالفني لل 1
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 . تدرج مسئولية الحدث والتدابير المقررة له : المطلب الثاني
معينةلسنالحدثهناكمراحل أمأن ؟لرشدهتم هلتجريحياهالحدثعلىوتيرةواحدةحتىيك      

سئلةالمطروحةاألفيهعلىهذاماسيكونحديثيفيهذاالمطلبوالذيسأجيب،!ايتنقلفيهاتدريجي 
:اآلتيأعالهوغيرهاعلىنحٍومنالتفصيلمنخالل

 . مراحل المسئولية الجزائية للحدث : أوًلا
ر  عمقس  ثلفيالمراحلتم رئيسيةتاتثالثتقسيمإلىالفلسطينيالمراحلالتييمربهاالحدثالم ش 

:يةوهيتاآل
  الطفولة أو امتناع المسئوليةمرحلة  : ىاألولالمرحلة 
بحسبالتشريعاتييزوهوسنتسعسنوتم وحتىبلوغهسنالنساناالتدهذهالمرحلةمنذوالدةتم      

فاذاماارتكبالحدثفيهذهالمرحلةمنالسنبفعلعلىخالفمعالقانونفتنعدمالمسئولية،1الفلسطيني
.ةالدعوىعليهالجزائيةله؛وبالتالياليجوزإقام

،ييزتم والاإلدراكصغرالسنهوالقرينةالقانونيةعلىفقدانالحديثةعلىأن اتوقدأجمعتالتشريع
فعالالتياأللعدمقدرتهعلىفهمطبيعةا؛نظر وعلىذلكتكونالمسئوليةالجزائيةمعدومةلدىالحدث

.2،واإلرادةالموجهةلهذاالفعلييزلديهتم الواإلدراكرينص العتم يقومبهاجراءعدماك
المرحلةمنالعمر؛فإنثم إلىضافةإ ةصغرالسنالذييعدمالمسئوليةالجزائيةللحدثفيهذه

.تعدممسئوليةالحدثالجزائيةكالجنونوالسفهوالغفلةعواملأخرىمنشأنهاأن 
ر  عوقدتنبه المسألةفقدالفلسطينيلهذهالم ش  م2016لسنة4رقماألحداثقانونحمايةبقرارفينص 

عقليوضعفٍأونفسيأإذاوقعالفعلالمكونللجريمةمنحدثتحتتأثيرمرضعقلي":هعلىأن 
أضعفتعلىنحوٍمرضية بحالةٍاأوكانوقتارتكابهالجريمةمصاب ،ختياراالواإلدراكأفقدهالقدرةعلى

فيتولىمرشدحمايةالطفولةبالتنسيقمعالنيابةإيداعهبأحدالمشافيأو،دراكهأوحريةاختيارهإمٍجسي
.3المراكزالمتخصصة

                                  
التاسعة  تم  ت على أنه " ال يعفى من املسئولية اجلزائية املرتتبة على أي فعل أو ترك كل من مل ينص  ( من قانون العقوابت الفلسطيين واليت 9راجع : املادة ) 1

 يت بذلك الفعل أو الرتك .من عمره؛ اال إذا ثبت أنه كان عند ارتكابه الفعل أو الرتك ال يعلم أنه ال جيوز أن اي
َشر ِّعوقد أحسن  2

ُ
حني تنبه لتلك النقطة ، حني اعترب أن احلدث الذي يقوم ابرتكاب فعل ما غري مشروع ، غري مسئول جتاه فعله؛  االفلسطيين صنع امل

 . األهليةنعدام ذلك الن املسئولية اجلزائية ال تقوم اال بتوافر اخلطأ لدى اجلاين ، واخلطأ ال جمال لبحثه يف حال ا
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث رقم 6املادة ) انظر : 3
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فإنهاليؤثرعلى،فيمايخصأثرانعدامأهليةالحدثغيرالمميزعلىمسئوليةشركائهالبالغين
،اتاليفإنهماليستفيدونمنعدمإمكانيةمسائلةالحدثجزائي وبال،الجريمةبالنسبةلشركائهالبالغيننوطم
محاكمتهمتم أيأنهت،األحداثوليسأماممحكمة،حاكمالشركاءالبالغينأمامالمحكمةالمختصةبهموي 

.1شتراكمعالحدثاالبالطرقالعاديةكماأنهمقاموابالجريمةدون
علىخالفمعالقانونفيهذهالمرحلةاليعنيسعيهإليهأوأن لفعارتكابالحدثلوالريبأن 

نمايكونبصفةعفويةدونوعٍيمنه،لتحقيقأهدافهسبيلالجرمهو .احتىلوكانذاكالفعلمقصود ،وا 
باحثويميل ال ،2مذهبينإلىوقداختلففقهاءالقانونفيمواجهةهذهالفترةالوثيقةمنحياهالصغير
،التدابيرالتيتحدمنانحرافهجميعخاذاتإصالحالحدثوتقويمهبإلىالمذهبالثانيالذييهدفإلى

،ارتكابهمنسلوكخاطئتم منخاللوضعالبرامجالعالجيةلهمالتيتجعلهمعلىعلمودرايةبأنما
.هوخطأيجبتفاديهوعدمتكراره



  غير المميز مرحلة الصبي : المرحلة الثانية
وفيهذه،عشرةسنالخامسةإلىأنيصلإلىييزتم ببلوغالحدثسنالاال تدهذهالمرحلةإجمتم 

وعليهفال،كامللييزبشكتم والاإلدراكلبعدلديهملكتيتم ييزولكنهلمتكتم المرحلةيكونقدبلغسنال
ر  عألن،لتهذيبيةالتيتستهدفاصالحهقعلىالحدثفيهذهالمرحلةسوىالتدابيراطب ت  يعتبرالم ش 

فالينشأعنارتكابهالفعلالمكونللجريمةالتزامبتحمل،لالعقلتم الصغيرفيهذهالمرحلةغيرمك
.3النموهتم العقوبةكاملة لحيناك

                                  
 . 40حسن جوخدار ، قانون األحداث اجلاحنني مرجع سابق ، ص 1
ع للمثول أمام أي جهة ييز بعيد كل البعد عن يد القانون ، وابلتايل ال خيضتم  أن الصغري يكون يف فرتة انعدام ال إىلذهب ابلقول  املذهب األول : 2

 اعية .تم  قضائية أو مدنية أو ادارية؛ بل جيب أن تطبق عليه أساليب وتدابري الرعاية االج
ام ابلصغار املنحرفني ابختاذ الوسائل الوقائية والرتبوية معهم للعناية هبم وعدم تركهم فريسة سهلة ملؤشرات سيئة تم  ضرورة االه إىل: ذهب  املذهب الثاين

 م من كل جانب ، قد تدفعهم مرة أخرى لالحنراف ، ال سيما أهنم يف بواكري احلياة يستجيبون بقدٍر كبري ألي دافع أو مؤثر . سارة أمني ،حتيط هب
 . 36ضماانت املتهم احلدث ، مرجع سابق ، ص

 . 101م ، ص 1970هرة ، ، دار النهضة املصرية ، القا 1د . حممود مصطفى ، أصول قانون العقوابت يف الدول العربية ، ط  3
َشر ِّعوقد قرر 

ُ
تدابري تقوميية واصالحية حمددة املدة ، ختتلف ابختالف السن  إىلييز ، وجلأ تم  الفلسطيين استبعاد فرض أي عقوابت ضد احلدث انقص ال امل

 الذي كان عليه احلدث وقت ارتكابه الفعل املخالف للقانون .
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،حيثتراعيهذههذهالتدابيرويفضلتطبيقهابدال منالتدابيرالعقابيةاألخرىويؤيد الباحث
التدابيرحالهالتيهواالندفاعالموجودةلدىالحدثفيتلكالمرحلة،ومنشأنهاأنتصلحوتعيدصياغة
الحدثالجانحالذييتميزبغيابالتمييزفيهذهالمرحلة،وبالتالييكونفريسةسهلةللوقوعفيوحل

الجنوح.
علىإقرارالمسئوليةالجزائيةالناقصةاتجمعتأغلبالتشريعالموازنة؛فقدأاتعلىصعيدالتشريع

كالتشريعالمصريالذيأقرالمسئوليةالجنائية،عشرةللحدثالذيبلغالسابعةولميبلغبعدسنالخامسة
ر  عوحذانحوه،ييزتم الناقصةللطفلناقصال مسئوليةجنائيةناقصةتجاهاردنيالذيأقرأيض األالم ش 

.1سنةسواءكانذكرأمأنثىعشرةلطفلالذيلميبلغبعدسنخمسةا
 : مرحلة الصبي المميز : المرحلة الثالثة

أوببلوغسنالرشد،عشرةسنالثامنإلىعشرةتدهذهالمرحلةبعددخولالحدثسنالخامسةتم 
ر  عوقدأطلق،الجزائي .2فيتلكالمرحلةالفلسطينيلفظالفتىعلىالحدثالم ش 
ويتولىأمرالحدثالمخالفللقانونفيهذهالمرحلةمحاكمخاصةتختلفعنمحاكمالشخص
الخاصةاتحتياجاالاعيةتتجاوبمعتم وتدابيررعايةاجإجراءاتباعاتفيهذهالمرحلةتم حيثي،البالغ

.3صالحشخصيةالحدثا بتقويمو
خاذتدابيرمخففةتستوحياتفيهذهالمرحلةتم حيثي،4رحلةالمسئوليةالمخففةوتسمىهذهالمرحلةبم

.هاويكونهدفهاعالجالحدثوتأهيلهوليسإيالمهوعقابهعلىأساسأنهمجرميستحقالعقاباتالروحذ

                                  
 تم  نون يف هذه املرحلة يعفى من املسئولية اجلزائية وال تقام ضده الدعاوى ، وإمنا تقر عليه مسئولية جزائية انقصة يوال يعين ذلك ان احلدث املخالف للقا 1

 يف هذا الدراسة . اتناوهلا الحق تم  فيها تطبيق تدابري محاية قانونية ، وبعض العقوابت املخففة كالتوبيخ والتسليم . . . ، سي
كل شخص أت من العمر اخلامسة عشر أو يدل ظاهر حاله على أنه   : م الفيت أبنه1937لسنة  2اجملرمني األحداث رقم ( من قانون 1عرفت املادة ) 2

 أت اخلامسة عشرة سنة ، غري أنه مل يتم الثامنة عشر من العمر .
ت على كافة التدابري الواجب اتباعها نص  ، واليت م 2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 46 إىل 36راجع يف ذلك : املواد ) 3

 يف مواجهة احلدث الواقع يف إحدى املخالفات اليت تستوجب املسائلة القانونية .
 للجرمية. وص عليها ابلقانون واليت تستوجب ختفيف العقوبة املقررة قانواننص  تعريف املسئولية املخففة : هي الظروف امل 4

 ص. 11:  34م الساعة 17/11/2018اتريخ ووقت الزايرة السبت  www.almerja.com املوقع االلكرتوين : 
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 46كذلك راجع : املادة )

http://www.almerja.com/
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ر  عوقدأحسن حيثرأى،حلةرالمسئوليةالمخففةللحدثفيهذهالمرحينأق انع الفلسطينيص الم ش 
وأن،المشددةضدالحدثمنقدتعملعلىإفسادهفيمرحلةمبكرةمنمراحلعمرهاتخاذالعقوباتأن 

تنقذالطفلالحدثمنالوضعالسيئالذيخاذالتدابيرالتقويميةوالتهذيبيةأن اتواتمنشأناستبعادالعقوب
رتقاءاالاحةالفرصةلهلفتحطريقحياهجديدةتسمحلهبتا و،قديحلبهجراءوقوعهفيالمحظورالقانوني

.خالفومحظوربتعادعنكلماهوم االعهبتم بنفسهومج
 . التدابير المقررة للحدث : ثانًيا

  نشأة ومفهوم التدابير : أ    
وقدكان،أواخرالعصورالوسطىإلىيرجعامتدادجذوره،نظامالتدابيرهونظامقديمالنشأة

النطاق ،واسع معتادي يشمل كان والمشرديناإلحيث وناقصيها المسئولية وعديمي والصغار جرام
عدةتفيمايخصالطبيعةالقانونيةللتدابيرالتييقررهاالقانونلألحداث؛فقدثارتتساؤال،1والمتسولين

.2نتجعنهاثالثآراءفقهية
القانونلمواجهةالحدثالجانحهيبمفقدذهببعضالفقهاءللقولبأن نزلةالتدابيرالتييقررها

صالحوليستمنقبيلالعقوب عإزاءجريمةالصغيرالذيالتم فالتدبيرردفعلالمج،اتوسائلتربيةوا 
.يالماإلينطويعلىمعنى

إلىة؛ألنهاتهدفحقيقياتهيعقوباألحداثللقولبأنالتدابيرالتيتطبقعلىوذهبرأيثانٍ
خذبمبدأاألوقدنادىرأيأخيرب،علىحٍدسواءاتوهماهدفمشتركللعقوب،صالحبالنهايةاإلالتأديبو

.3الجمعبينالتدبيروالعقوبةبالنسبةللشخصالواحد

                                  
د على أن التدابري فقط تطبق على من هم عدميي املسئولية اجلزائية أو تم  يث والذي اعيف العلم اجلنائي احلد ااال أن هذا االتساع يف النطاق مل يلق أتييد 1

 الصغار دون غريهم من اجلُناة .
لصغر سن  اليس يف حمله؛ نظر  اذلك أبن تطبيق العقوابت على احلدث أمر  مع الرأي األول ويراه االصوب للتطبيق على احلدث ، ُمعلال ويتفق الباحث 2

ود درته على حتمل العقوابت مبختلف أنواعها ، وأن تطبيق التدابري التقوميية والرتبوية هو الرأي االصوب للتطبيق ملا له من أاثر جيدة تعاحلدث وعدم مق
 عام . لع بشكتم  ابلنفع على احلدث املخالف نفسه وعلى اجمل

العقوبة رأي غري حسن؛ وذلك لعدم جواز  إىلذلك أبن إضافة التدبري  لالا عومل يتفق مع الرأي األول والثاين الذي اندى ابجلمع بني التدبري والعقوبة ، مُ 
 إخضاع احملكوم عليه ابلتتابع لنوعني خمتلفني من العالج .

، ، جامعة بريوت ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع  1، محاية األحداث املخالفني للقانون واملعرضون خلطر االحنراف ، ط علي جعفر 3
 . 311م ، ص 2004
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:معالرأياألول،م عتبرهاألسلوباألفضلللتطبيقعلىالحدث،وذلكنظر اويتفق الباحث
جابيةهذهالتدابيرتجاهالحدثومالئمتهاله،ذلكأنتطبيقالعقوباتعلىشخصفيقبيلالعمرإلي

صالحيةبرأيالشخصيسيكونلهمفعولسلبيصوبالعنادوالعودةللجنوح،وأنمنشأنالتدابيراإل
لتدابيرالتهذيبيةأكثرمنرباعيدترسيخالقيمالجيدةفيالحدثالذييكونلديهقابليةالتأثأوالتهذيبيةأنت 

.1تدابيرالعقاب
  أنواع التدابير المقررة لألحداث  : ب

فيمايلييستعرضالباحثالتدابيرالتي ر  ععليهانص  الفلسطينيفيالقوانينالنافذةسواءفيالم ش 
التدابيرال،2الشماليةاتالجنوبيةأوفيالمحافظاتالمحافظ التشريعنص تيمعبيانأهم اتتعليها

:النحواآلتيعلىاألحداثالموازنةفيمواجهة
  سنة عشرةما دون سن الخامسة  األحداثالتدابير الخاصة ب : أوًلا

:3يةاالتإحدىالتدابيرامجرم إذاارتكبفعال عشرةحكمعلىالحدثالذيلميبلغسنالخامسةي 
 : التوبيخ .1

إلىيعودال أوتحذيرهب،الحدثعلىماصدرمنهإلىوجيهالمحكمةاللوموالتأنيبيكونالتوبيخبت
 .مثلهذاالسلوكمرةأخرى

ر  عأن ويرى الباحث إلىهعلىالتوبيخكأولتدبير،كونهيتضمنتوجيهاللومنص قدأصاببالم ش 
صالحي،وبناءعلىذلك هذاالتدبيريحتويعلىتوجيهفإن الحدثعنفعلارتكبهفينطاقإرشاديوا 

 رتزاقفيهوةالفسادوالجريمة.االإلىتؤديبهالحدثوكفماينطويعليهعملهمنخطورةيمكنأن 
: تسليم الحدث .2

فإذالمتتوافرفيأيهماالصالحية،لهالواليةأوالوصايةعليهن م إلىأحدوالديهأوإلىالحدثم سل ي  
أسرةبديلةموثوقإلىسلم،فإنلميوجد،لذلكمنأفرادأسرتهمنيكونأهال إلىبتربيتهسلمللقيام

 .لألحكامالواردةفيقانونالطفلالنافذابهالتتعهدبتربيتهوفق

                                  
: رايض امليداين ، التدابري االصالحية ، الفرق بينها وبني العقوابت ،  جملة القانون ، السنة السادسة ، العدد  انظر :للتفصيل أكثر حول هذا الرأي ،  1

 وما بعدها. 15م ، ص 1955الثالث ،  
لسنة  3م ، وقانون االجراءات اجلزائية رقم 2016لسنة  4م ، وقرار بقانون رقم 3719لسنة  2ومن أهم هذه القوانني : قانون اجملرمني األحداث رقم  2

 م .2001
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث رقم 36املادة ) انظر : 3
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ر  عبأنويلحظ الباحث  ؛بهدفإبقاءالحدثفيمحيطهيائم الفلسطينيقدقررهذاالتدريبالح الم ش 
ر  عشرافالدقيقعلىسلوكه،وقدوضعاإلرعايةبيئيةعائليةبديلة،ومنثمأوتحت الفلسطينيالم ش 
 .1لألشخاصالذينيتولونتسليمالحدثتسلسال

 : التدريب المهني .3
أحدالمراكزالمخصصةلذلكوتحددإلىتعهدالمحكمةبالحدثلحاقبالتدريبالمهنيبأن اإليكون

(3المشارإليهاعن)اتتزيدمدةبقاءالحدثفيالجهاالعلى،هامدةهذاالتدبيرالمحكمةفيحكم
 .اتسنو

بأنالتدريبالمهنيهوتدبيرإصالحييوفرللحدثالتعليموالتدريبالمهنيوالعمليويرى الباحث 
هويكسباتحيرشادليباشراإلحونص المناسبشخصيتهوسنه،بحيثتعملعلىإرشادهمنخاللتلقيال

 عيشهبطريقةشريفة.
: معينة اتلزام بواجباإل  .4

محددةاتأوبفرضالحضورفيأوق،معينةبحظرارتيادأنواعمنالمحالاتلزامبواجباإليكون
أوغيرذلكمن،التوجيهيةاتاعتم جاالأوالمواظبةعلىبعض،معينةاتأمامأشخاصأوهيئ

(أشهروالتزيدعلى6ويكونالحكمبهذاالتدبيرلمدةالتقلعن)،الوزيرالقيودالتيتحددبقرارمن
 .ات(سنو3)

ر  عدورويلحظ الباحث التدبير،كونهأعطىاإلالم ش  يجابيتجاهالحدثالجانحمنخاللهذا
المفسدةتوالمقامروالمحالاتنعهمنالقيامبأعمالمشبوهةكارتيادالخمارتم المحكمةالسلطةبأن 

 ،وكلمكانتراهالمحكمةغيرمفيدللحدث.اعموم 
 :ختبار القضائياال .5

 .أ حمايةااليكون شرافمرشد وا  تحتتوجيه الطبيعية الحدثفيبيئته القضائيبوضع ختبار
ختبارالقضائياالواليجوزأنتزيدمدة،التيتحددهاالمحكمةاتالطفولةمعمراعاةالواجب

 .تا(سنو3على)
منالتدابيرالواردةفياناسب للمحكمةأنتتخذماتراهم ،ختبارالقضائياالإذافشلالحدثفي .ب

 .األحداثبعدمناقشةمرشدحمايةالطفولةونيابة،(منهذاالقراربقانون36المادة)
                                  

 م2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 38) للتفصيل أكثر : راجع 1
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 ر  عويقصد واالالفلسطينيبالم ش  التجربة فترة أيأاالختبارالقضائي: الحدثن متحان،
يثبتجدارتهفيإصالحنفسه،فهوبهذاالمعنيتدبيرعالجيالخاضعلهذاالنظاميمكنأن 

 القابلينلإلصالحوالتقويم.األحداثيعالجسليممنشأنهأن 
 : اعيةتمّ جاالأمر المراقبة  . 6

لحدثتحتإشرافمرالصادربمقتضىهذاالقراربقانونبوضعااألاعيةهوتم جاالأمرالمراقبة .أ
شريطة،مرشدحمايةالطفولةبالشروطالتيتراهاالمحكمةضروريةلتأمينحسنسلوكالحدث

 .ات(سنو5يقلعنسنةواليزيدعلى)الأ
،اعيةتم جاالتفرضعلىالحدثالذييخالفأيشرطمنشروطأمرالمراقبةللمحكمةأن  .ب

وغرامة،والتيتتناسبمعحالته،هذاالقراربقانون(من36إحدىالتدابيرالواردةفيالمادة)
 .التتجاوزخمسمائةدينارأردنيعلىمتوليأمرهحالثبوتتقصيره

أواألحداثاعيةوبناء علىطلبمننيابةتم جااليجوزللمحكمةالتيأصدرتأمرالمراقبة .ج
مرأوأنتعدلهبعدأن ألامنمرشدحمايةالطفولةأومنالحدثأومتوليأمرهأنتلغي

 .تطلععلىتقريرمرشدحمايةالطفولةبهذاالشأن
مروتقرراأللغىي ،اعيةالصادربحقهتم جاالإذاأدينالحدثبجرمأثناءنفاذأمرالمراقبة .د

إذااقتصرالإ،(منهذاالقراربقانون36آخربحسبماوردفيالمادة)االمحكمةتدبير 
ففيهذهالحالةيجوزللمحكمةبناء علىتنسيبمرشدحماية،لتوبيخأوالتسليمالحكمعلىا

 .اعيةتم جاالراربأمرالمراقبةتم ساالالطفولةأنتقرر
 أحسن ر  عوقد مالم ش  الالفلسطيني خالل نص ن بحيثأوجدتوصالسابقة المراقبةتدبير أمر

بعادهعنالصفثالجانحمراقبةسلوكالحدإلىيهدفالذياعيةتم جاال اعيةوالنفسيةالتيتم جاالاتوا 
 .حلهومساعدتهعلىتجنبالسلوكغيرالقويمنص والعملعلىإصالحهبإسداءال،1يزبهاالبالغينتم ي
 : اعيةتمّ جااليداع في دور الرعاية اإل .7

،أوالمعترفبهامنهااعيةالتابعةللوزارةتم جااليكونإيداعالحدثفيإحدىدورالرعاية .أ
ذاكانالحدثمنذوي وتحددالمحكمةفي،مناسبلتأهيلهيداعفيمركزٍاإلعاقةيكوناإلوا 

 .يداعومكانهاالحكمهامدة
                                  

 . 133، ص  2002، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ،  أطروحة دكتوراةاجلنائية يف معاملة األحداث ،  جراءاتل ، اإلد . جناة مصطفى قندي 1



 
 

 
45 

ويجوزللمحكمةأنتستبدلتدبير،اتفيالجنايات(سنو5يداععن)اإلتزيدمدةالأيجب .ب
 .(منهذاالقراربقانون36وصعليهافيالمادة)نص ميداعبعدالحكمبهبإحدىالتدابيرالاإل

ويحكمعلىالحدثفيهذهالحالةبإحدى،اتيداعفيالجنحوالمخالفاإلاليفرضتدبير .ج
 .منهذاالقراربقانون (36)دةوصعليهافيالمانص خرىالماالالتدابير

إذاثبتعدمكفايةكافةالتدابيرالإيرهذاالتدبإلىاليلجأاألحداثقاضيأن إلىشارةاإلتجدر
اتحتياجاالوضعذويتم ،بحيثي1م2016لسنة4وصعليهافيالقراربقانونرقمنص السابقةالم

يداعالمناسبيناإلومراكزتراعيأوضاعهم،وتحددالمحكمةمكانومدةاتالخاصةفيمؤسس
القرارباتيجابياإلويعدذلكمن قانونكونهأعطىأكثرمنحلوطريقةفيالتيتحسبلهذا

صالحالحدثالجانح.  معالجةوا 
 : يداع في المشافي أو أحد المراكز التخصصيةاإل.8

يودعالمحكومعليهفيأحدالمشافيأوالمراكزالمتخصصةبالجهةالتييتلقىفيهاالعناية  -أ
 .التيتطلبهاحالته

 .قائهتحتالعالجتتولىالمحكمةالرقابةالدوريةعلىب -ب
مالمتتطلبحالتهأكثرمنذلكبناء على،(أشهر6تزيدأيفترةمنهاعلى)اليجوزأن  -ج

 .ويعرضعلىالمحكمةخاللتلكالفترةالتقاريرالطبية،تقريرطبي
 .حالتهتسمحبذلكتقررإخالءسبيلهإذاتبينلهاأن للمحكمةأن   -د
إحدىإلىنقل،رارعالجهتم وكانتحالتهتستدعياس،ينعشرديةوالإذابلغالحدثسنالحا -ه

 .2أوالمراكزالمخصصةلعالجالكباراتالمستشفي
  سنة عشرةما فوق الخمسة  األحداثالتدابير الخاصة ب : ثانًيا
لسنة4م"قراربقانونحمايةاألحداثالفلسطينيرق(مننفسالقانونسابقالذكر46تالمادة)نص 

 :3سنةوهيكالتاليعشرةعلىالتدابيرالتاليةلألحداثفوقخمسة،م"2016

                                  
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 36للتفصيل أكثر راجع املادة ) 1
( على أنه "إذا ارتكب احلدث جرميتني 45م يف مادته )2016لسنة  4ن رقم القرار بقانو  نص  فيما خيص تعدد اجلرائم يف شخص حدث واحد؛ فقد  2

ذلك أو أكثر وجب احلكم عليه بتدبري واحد مناسب ، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد احلكم ابلتدبري أن احلدث ارتكب جرمية أخرى سابقة أو الحقة على 
 احلكم" .

 م .2016م لسنة ( من قرار بقانون محاية األحداث رق46املادة ) انظر : 3
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اتمنعمرهإحدىالجنايعشرةولميتجاوزالثامنة،عشرةالخامسةتم أإذاارتكبالحدثالذي .1
 .1اعيةتم جاالفيحكمعليهبوضعهفيإحدىدورالرعاية

اعيةمدةالتتجاوزثلثتم جااليوضعفيدارالرعاية،إذاارتكبالحدثجنحةتستلزمالحبس .2
تحكمعليهيداعأن اإلمنالحكمبويجوزللمحكمةبدال ،وصعليهافيالقانوننص مدةالعقوبةالم

القراربقانونأوالحكمعليهبتدبير36وصعليهافيالمادة)نص بإحدىالتدابيرالم (منهذا
.للقوانينالنافذةافق بالخدمةللمصلحةالعامةو

وصنص يقرنذلكبإحدىالتدابيرالمأن األحداثفعلىقاضي،فيحالالحكمبوقفتنفيذالعقوبة .3
 .باستثناءتدبيرالتوبيخ،(منهذاالقراربقانون36عليهافيالمادة)

خففةالواردةفيالسابقةفيسلطةالمحكمةفيتطبيقأحكامالظروفالقضائيةالماألحكامالتخل .4
.علىالفعلالمجرمالمقترفمنالحدثاالنافذفيالحدودالمسموحبتطبيقهاقانون اتقانونالعقوب

يتعلقبالتدابيرالتي فيما قانونالمجرميننص  األحداثعليها المطبقفي1937لسنة2رقم م
فقد،الجنوبيةاتالمحافظ :هاومن،ةمنالتدابيرمل علىج نص 
حمسيالأمكاناإلرد وفيحالحكمعليهبالحيسينبغيق ،صلأنهاليجوزحبسالحدثاأل .1

 .2ختالطمعالموقوفينالبالغينااللهب
.3عدامعلىالحدثواليسجلمثالهذاالحكمعلىولدأوحدثأوفتىاإلاليجوزالحكمب .2

                                  
 ( سنوات ، إذا كانت اجلرمية من اجلناايت املستحقة عقوبة االعدام .9أ. إذا كانت املدة ال تزيد على )وذلك وفقاا لآليت :  1

 ( سنوات ، إذا كانت اجلرمية من اجلناايت املستحقة عقوبة السجن املؤبد .7ب. إذا كانت املدة ال تزيد على )
 ( سنوات ، ومل تكن اجلرمية من اجلناايت االخرى .5يد على )ج. إذا كانت املدة ال تز 

ال حيكم بعقوبة االعدام وال يسجل مثل هذا احلكم على ولد ( من قانون اجملرمني األحداث املطبق يف احملافظات اجلنوبية على أنه : 13ت املادة )نص   2
ه العقوبة أن حتكم ابعتقاله للمدة اليت يقررها املندوب السامي وعند صدور مثل من احلكم عليه هبذ أو حدث أو فىت على أنه يرتتب على احملكمة بدال

للشروط اليت يقررها ابلرغم عما ورد خبالف ذلك يف املواد االخرى من هذا القانون  اهذا احلكم يعتقل اجملرم يف املكان الذي يشري به املندوب السامي وفق
 . املكان أبنه حتت احلفظ القانوين، ويعترب اجملرم طيلة مدة اعتقاله يف ذلك 

 د واألحداث احملتاجني للعناية أمهها :والا القانون ذاته على مجلة من التدابري اخلاصة ابأل نص  كما       3
اعية أن حيضر أمام حمكمة األحداث كل تم  جيوز لكل مراقب سلوك ينحصر كامل عمله يف مراقبة سلوك األحداث وملفتشة الشؤون االج .أ

 ح من مظهره أنه دون الست عشرة سنة من العمر .شخص يلو 
على الولد أو احلدث إذا كانت املومس العمومية أو املعروفة الوحيدة اليت يكثر  اويشرتط يف ذلك اال يعترب الوصف الوارد يف الفقرة )و( منطبق .ب

 جيب أو تعتين العناية الالزمة لوقايته من التلوث .ذلك الولد أو احلدث من معاشرهتا هي أمه وكانت أمه تلك تباشر مهام الوصاية عليه كما 
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مفقد2004سنة(ل7أماماوردفيقانونالطفلالفلسطينيرقم) فيمادتيهالسابعةوالثامنةنص 
:1علىمايلي

 .غاثةاإلتعبالحمايةوالرعايةوتم للطفلفيجميعالظروفأولويةال .1
اتالطوارئوالكوارثوالنزاعاالتطفالوجميعحقوقهمفيحاألتكفلالدولةأولويةالحفاظعلىحياة .2

 .المسلحة
طفالجريمةمنجرائماأليرتكببحقن لةكلم اء بةلمالحقةومستتخذالدولةالتدابيرالمناس .3

 .يةنساناالالحربأوجرائمضد
تالمادةالثامنةمننفسنص فقد،الخاصةاتحتياجاالطفالذوياألفيمايتعلقبالتدابيرالمتعلقةب

:القانونعلىأنه " الدولة لضمجراءاتاإلتتخذ المناسبة تم انوالتدابير اتحتياجاالطفالذوياألتع
ادهمتم وبخاصةالتعليموالصحةوالتأهيلالمهنيلتعزيزاع،كافةاالتالخاصةبالرعايةالالزمةفيالمج

.2"عتم علىالنفسوضمانمشاركتهمالفاعلةفيالمج
اتقدقررتالتشريعف:األحداثالموازنةفيمايخصالتدابيرالمقررةعلىاتعلىصعيدالتشريع

كالتشريعالمصريالذي،مختلفةمنالتدابيراالعربيةبوجهعامأنواع  يجوزالحكمعلىالأعلىنص 
حٍدإلىخاذتدابيرعدةشبيهةاتوأمرب،ويرتكبجريمةاعامعشرةالحدثالذيلميتجاوزسنهخمسة

ر  عكبيربالتدابيرالتيأخذبها اتلزامبواجبااللحاقبالتدريبالمهنيواإلالتوبيخوالتسليموك،الفلسطينيالم ش 
.3الخاصةاتاعيةأوالمستشفيتم جاالالرعايةاتيداعبإحدىمؤسساإلو،ختبارالقضائياالو،معينة
علىالطفلالجانحالذيلميبلغمنعدةالخليجيةأجازتتوقيعتدابيراتكماأنبعضالتشريع

رغمأناتماراإلففيدولة،التربويةوالعالجيةجراءاتاإلوهذهالتدابيرتتراوحبين،اتنوالعمرسبعس
الجانحينوالمشردين؛والتيقضتبعدماألحداثمبشأن1976لسنة9حادرقماالت(منقانون6المادة)

يؤخذعلىهذاالقانونلكنما،جوازإقامةالدعوىالجزائيةعلىالحدثالذيلميبلغالسابعةمنالعمر

                                  
 م .2004( لسنة 7( من قانون الطفل الفلسطيين رقم )7-8املادتني ) انظر : 1
 . م2004( لسنة 7قانون الطفل الفلسطيين رقم )( من 8: املادة ) انظر : 2
 م .1974( لسنة 31وص عليها يف قانون األحداث املصري رقم )نص  راجع يف ذلك : التدابري امل 3
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،الجانبالنفسيوالشخصيللطفلعلىالجريمةكواقعةاغلب م ،ومقدراهاومداهاجراءاتاإلأنلميبينهذه
.1لحالةالطفلجراءاتاإلالتحقيقوالمحاكمفياختيارأنسباتللسطلةالتقديريةلجهاتارك
ر  عأما توقيعتدابيرخاصةإلىنحرافاالدثالمعرضلخطرفيلبنانفقدأشارفيمجالالحالم ش 

أيحتى،قتضاءفيهذهالحالةللحدثمهماكانسنهاالصالحعنداالبهكتدابيرلحمايةأوالحريةأو
،العربيةقداستبدلتبعضالتدابيربالعقوبةاتومنالمالحظأنبعضالتشريع،عشرةبلوغهسنالثامنة

صالحيةلمتجدياإلالتييتبينفيهاأنالتدابيرالتقويميةواالتحتياطللحاالخذويرجعالسببفيذلكأل
كأن ،بظروفمعينةاوهوأمرمتروكلسلطةالقاضيالتقديريةمستعين،فيمواجهةإجرامالحدثانفع 

.2يستعينبنتائجفحصالحدث
أهمهاالقراربقانونرقماألحداثالمتعلقةبالفلسطينيةاتنستطيعالقولبأنالتشريع: وفي الختام      

،م2014الدوليةلحقوقالطفلالتيانضمتلهافلسطينفيالعاماالتفاقيةمقدانسجممع2016لسنة4
قرارهلمجموعةمنالتدابيرو،افيتعاملهمعالحدثعلىأنهضحيةوليسمجرم  الخاصةجراءاتاإلوا 

عبشكلعامتم تخدمالحدثونفسهوالمجالحدثوالتيمنشأنهاأن المتخذةبحقاتكبديلعنالعقوب
.مستقبال 










                                  
 م بشأن األحداث اجلاحنني واملشردين .1976لسنة  9( من قانون االحتاد االمارايت رقم 6راجع يف ذلك : املادة ) 1
 . 39سارة أمني ، ضماانت املتهم احلدث ، مرجع سابق ، ص 2
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 هااتما قبل محاكمة الحدث الجزائية وضمان إجراءات : المبحث الثاني
 : هيد وتقسيمتّم

الواجبتوافرهامنذلحظةوقوعالحدثفيالجريمةوحتىاترالدعوىالجزائيةبمجموعةمنالخطوتم 
.1مرحلةالمحاكمةوتنفيذالحكمإلىلوصولا

المبحثإليماتطرقإليهتأوعليهس ر  ععرضفيهذا ستداللاالالفلسطينيتجاهمرحلةجمعالم ش 
ببعضالتشريعاالوالتحقيقو ،مرحلةالمحاكمةإلىللوصولاهيد تم ؛خرىاألالموازنةاتبتدائيموازنة 
:اآلتيوذلكمنخالل،خيرمنالدارسةاالابشكلمفصلفيالفصلالحديثعنهتم والتيسي
 . بتدائياالستدالل والتحقيق اال إجراءات : األولالمطلب  ❖

 . المقررة للحدث في مرحلة ما قبل المحاكمة اتالضمان : المطلب الثاني ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
م بواسطة مأموري الضبط القضائي الذين تنحصر مهمتهم يف ت  حور هذه اخلطوات يف مراحل ثالث ، تبدأ أوهلا مبرحلة مجع االستدالالت واليت تم  ت 1

عن طريق نيابة  تم   كمرحلة اثنية يف الدعوى اجلزائية ، وتيتالدراسة عن احلدث املرتكب للجرمية ومجع املعلومات الالزمة ملباشرة التحقيق االبتدائي واليت أت
مرحلة احملاكمة أو  إىلحتقيق ابتدائي حلني الوصول  إجراءاتلالحنراف من مجع معلومات و األحداث اليت تتوىل كل ما يتعلق ابحلدث املنحرف أو املعرض 

 .يت كمرحلة هنائية لتحريك الدعوى اجلزائية اخلاصة ابحلدث اجملرم مرحلة التحقيق النهائي ، واليت أت
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 . بتدائياالستدالل والتحقيق اال إجراءات : األولالمطلب 
ستداللمنالمراحلالدقيقةالتيتنطويعلىخطورةوأهميةقصوىبالنسبةاالبرمرحلةجمععتت 

وت الحدث،وبالنسبةلحقالدولةفيالعقاب، المرحلةبمجموعةمنتم لحقوقالمتهم إجراءاتثلهذه
الالزمةوالضروريةلبدءتحريكالدعوىالجزائية.اتالدراسةوالتحريوجمعالمعلوم

،منهااألهميةوبيانالتستدالاالتوضيحالمفهوممنجمعإلىطرقفيهذاالمطلبتأوعليهس
:وذلكمنخاللالعناوينالتالية

  ستداللاالالتحري و إجراءات : أوًلا
يةحولالواقعةاألولمرحلةجمعاالستدالالتماهيإالمحاولةلجمعماأمكنمنالمعلوماتإن 

الجرائمومرتكبيها،وتنحصرهذهالمهمةفيمأموريالضبطالقضائيالذينيقومونبتحويلوالبحثعن
سلطةالتحقيقممثلةبالنيابةالعامةلبدءالتحقيقفيإلىجمعهمنأدلهوبراهينحولواقعةمعينة،تم ما

.1تلكالمعلوماتوالبراهين
  التستدالاالجمع  إجراءات ماهّية : أ

ترىبعض،اتبناء علىمجموعةمنالخطواي تحريكهاتدريجتم بأنالدعوىالجزائيةياسابق ذكرت 
بأن مرحلةجمعالتشريعاتالحديثةكالمشرعالجزائري، بعض،التستدالاالأولها والتييطلقعليها

.2"مرحلةالدراسةوالتحري"الفقهاء
فيكونهامرحلةتحضيريةتقوميكمنالهدفمنهذهالمرحلةالحديثةفإناتوبحسبأغلبالدراس

كينتم وا عدادالعناصرالالزمةل،اتثلفيجمعالمعلومتم التيت3هيديةتم الجراءاتاإلعلىمجموعةمن

                                  
 م . 30:15م ، الساعة : 29/9/2018، اتريخ ووقت الزايرة : األربعاء  ajah.eduhttp://lectures.n .املوقع اإللكرتوين :  1
ساليب والوسائل القانونية املشروعة ، وذلك هبدف يقصد هبذه املرحلة " الدراسة والتحري "مجع املعلومات األولية عن اجلرمية والدراسة عن مرتكبيها ابأل 2

 مث احملاكمة .االعداد ملرحلة التحقيق االبتدائي ومن 
 . 288جعفر ، محاية األحداث املخالفني للقانون واملعرضون خلطر االحنراف ، مرجع سابق ، ص  يعلنقالا عن : 

 ، كلية احلقوق ، جامعة عني مشس أطروحة دكتوراةد . هباء زريقي علي ، احلماية اجلنائية لألسرة ،  2
م 2007، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  1، ط أطروحة دكتوراةاجلزائية اجلزائري ،  جراءاتد . زيدونة  درايس ، محاية األحداث يف قانون اإل 3

 . 24، ص 

http://lectures.najah.edu/
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كونأن،ةتحريكالدعوىالجزائيةمنعدمهاءممنتقديرمال"النيابةالعامة"وهي،الجهةالمختصة
.1الجانحينفيهذهالمرحلةاألحداثوصخاصةبنص التقرباتريعبعضالتش

إجراءاتستداللليستمناالإجراءاتيرىمنفقهاءمنالقانونأن ن أنهناكم إلىشارةإلاتجدر
،ساسيةاألالدعوىالجزائية هيديةلضبطالجريمةومرحلةتحضيريةتم تحفظيةإجراءاتبلهيمجرد

.2ةالدعوىالجزائيةلمباشر
ادهاكمرحلةأساسيةتم وعدماعالتستدالاالمرحلةجمعتشريعاتاستبعادبعضالأن :ويرى الباحث      

لميجانبالصوابوذلكلألهميةالبالغةلهذهالمرحلةيعالفلسطينيكالتشرمنمراحلالدعوىالجزائية ؛رأي 
القضائيةالتيالجراءاتفهيمرحلةسابقةلإل،يهالدعوىالجزائيةساسالذيتقومعلاالثلتم كونهابرأي

.ستغناءعنهاااليجوز
  التستدالاالالجهة المخولة بجمع  : ب

فإن  ما قيامشخصبالغبارتكابجريمٍة م عند عادة  بالحصولعلىن ه وجمعاتيضاحااليقوم
األلكن،طالقضائيالعاديينيةعنالواقعةهممأموريالضباألولاتالمعلوم عندمايقوماام تم مرمختلف 

إجراءاتالجهةالقانونيةالمخولةببارتكابمخالفةقانونيةماسنةعشرةشخصحدثيقلعمرهعنثمانية
وهيما،مسرحالجريمةهيجهةضبطيةقضائيةخاصةإلىنتقالاالواتوجمعالمعلوم3ستداللاال

،5م1997ومنهناجاءتمبادرةمنظمةالشرطةالجنائيةالدوليةمنذعام،4ثاألحداتعرفبشرطة

                                  
َشر ِّععلى سبيل املثال : فإن  1

ُ
املصري ال يعترب مرحلة مجع االستدالالت من مراحل الدعوى اجلزائية ، حيث أعترب يف أساسيات قوانينه اجلنائية أبن  امل

اجلنائية املصري ، ويف قرار وزير الداخلية  جراءاتمن قانون اإل 23املادة  نص  التحقيق االبتدائي ، اال أنه اندى ب إجراءاتية تبدأ ببدء الدعوى اجلزائ
 م بضرورة إنشاء شرطة أحداث تتوىل النظر يف أعمال االستدالل اخلاصة ابألحداث املنحرفون.1982لسنة  20املصري رقم 

 . 269م ، ص 1978، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ،  أطروحة دكتوراة،  اة األحداث جنائيد . طه زهران ، معامل
الدعوى اجلزائية ، حيث إن الدعوى اجلزائية ال  إجراءاتيف العديد من التشريعات املوازنة أبن مرحلة االستدالالت ليست من  من املستقر عليه قانوان 2

 تتحرك اال ابلتحقيق .
 . 33م ، ص2000ر ،نص  ، مطبعة ال 1قلي ، احنراف الطفل واملراهق بني الشريعة والقانون ، ط: د . هيثم الب

 يقوم مأمور الضبط القضائي ابلدراسة عن اجلرائم ومرتكبيها ، ومجع االستدالالت اليت تلزم التحقيق والدعوى اجلزائية . 3
 . 105م ، ص1977عقاب ، القاهرة ، الوجيز يف عامل االجرام وال -: د . يسر أنور علي ، آمال عثمان

ت على أن : شرطة األحداث : هي الشرطة املختصة نص  م واليت 2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 1راجع املادة ) 4
 أبعمال مجع االستدالالت والضبط القضائي بقضااي األحداث واالطفال املعرضني خلطر االحنراف .

 . 291، محاية األحداث املخالفني للقانون واملعرضون خلطر االحنراف ، مرجع سابق ، ص  جعفر يعل 5
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؛نحرافاالالجانحينمنهمأوالمعرضينلخطراألحداثضرورةإنشاءشرطةخاصةبإلىوالتيدعت
.1فيالجرائموتورطهممنعانخراطهموتقديمدوروقائيلهممنأجلوذلكبهدفحمايتهم

فقدانظري ،الدوليةأعالهاتاشتمعالمبادرتم سطينمنالدولالتيعتبرفلوت  قراربقانوننص 
فيفلسطيناألحداثشرطةخاصةبإنشاءمعلىضرورة2016لسنة4الفلسطينيرقماألحداثحماية

شاءشرطةإنتم ،إماعلىصعيدالواقعالعمليفلحينهذهاللحظةلمي2ستداللاالتتولىمسئوليةأعمال
الجنوبيةأوالشماليةمنالوطن.اتأحداثمتخصصةفيفلسطينسواءفيالمحافظ

سراعفيإنشاءاإلبضرورةنطقتينفيهذاالمقامالتشريعالفلسطينيفيكلتاالموينادي الباحث
 صالحفيحالتعرضالحدثلالنحراف.اإلستداللوالوقايةواالشرطةأحداثخاصةتتولىأعمال

الخاصةالتستدالاالخرىفيتعيينالجهةالمخولةفيجمعاألاتفيمايتعلقبماأوردتهالتشريع
حيث،أوالجرائمالتييقومبهاالحدث؛فقدكانالقانونالسوريهوالسباقفيهذاالمجالاتبالمخالف

والقيامبأعمالاتلومهأفردوخصصللمجرمينالصغارضابطةقضائيةخاصةتعملعلىجمعالمعن إ
،منفرددونتدخلمنأيسلطةقضائيةأخرىلبشكاألحداثولهمحقالقبضوالتعاملمع،ستداللاال
.3م1974السوريلعاماألحداث(منقانون57منالمادة)األولماعبرتعنهالفقرةوهو

ر  عأما التستدالاالعتبرأنجمعاجاه؛فقدتاالردنيفقدكانتلهرؤيتهالخاصةفيهذااألالم ش 
خصوصيةفلميجعل،هيمنمسئوليةمأموريالضبطالقضائيالعادييناألحداثوجرائماتالمتعلقةبمخالف

                                  
 . 306م ، ص 2008، كلية احلقوق ، جامعة عني مشس ، القاهرة ،  أطروحة دكتوراةد . هباء زريقي علي ، احلماية اجلنائية لألسرة ،  1
 م على أنه :2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث رقم 15ت املادة )نص   2

تتوىل أعمال االستدالالت يف كل ما يتعلق ابألحداث أو االطفال املعرضني خلطر االحنراف شرطة متخصصة يف كل حمافظة حسب مقتضى احلال ، 
 ويصدر بتخصيصها قرار من وزير الداخلية ، ويراعى عند ختصيصها أن تتضمن عناصر من االانث .

َشر ِّع نص  كما 
ُ
طيين على دور شرطة األحداث يف عملية القبض على األحداث يف حال قيامهم مبخالفة قانونية معينة ، أو يف حال تعرضهم خلطر الفلس امل

 ( من نفس القرار بقانون على حاالت معينة للقبض على احلدث املتهم وهي :18ت املادة )نص  االحنراف ، فقد 
 لشرطة األحداث . اتسليمه فور  تم  يف حال القبض على احلدث يف حالة التلبس ، ي .1
 للفقرة السابقة . اعلى شرطة األحداث إعالم متويل أمره ومرشد محاية الطفولة فور القبض عليه أو تسلمه وفق .2
 ( ساعة من حلظة القبض عليه .24جيب عرض احلدث املقبوض عليه على نيابة األحداث خالل مدة ) .3

 . 61ص ، م2015اث يف التشريع الفلسطيين ، "رسالة ماجستري" ، مجاعة النجاح الوطنية ، فلسطني ، حممد عبد الرمحن ، احلماية القانونية لألحد 3
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نماأسندهذا،األحداثمعينةخاصةبمالحقة للضابطةاالمدعيالعامبوصفهرئيس إلىختصاصاالوا 
.1العدليةفيمنطقةاختصاصه

في طبقة حذوما يتعلقبالقانونالمصريفقدحذا ر  عما فقدخصصمأموريضبطالم ش  السوري؛
 (منقانون29تالمادة)نص فقد،إلدراكهأهميةذلك،األحداثقضائيمستقلينبالنظرفيقضايا

اعيةتم جااللشئونفاقمعوزيرااالت"يكونللموظفينالذينيعينهموزيرالعدلب:المصريعلىأنهاألحداث
التيتقععلىاتسلط،فيدوائراختصاصهم يخصالجرائم فياألحداثالضبطالقضائيفيما أو

.2"التعرضلالنحرافالتييوجدبهاتوالامح


  التستدالاالفي مرحلة جمع  األحداثنيابة  اتاختصاص : ج
 ر  عنص  الم ش  رقم بقانون القرار في لسن4الفلسطيني 2016ة الخاصبحماية علىاألحداثم

األحداثخذبهاعنالتعاملمعالقضاياالخاصةبمالحقةااليجباألحداثاختصاصينأساسينلنيابة
:3وهي

،نحرافاالطفالالمعرضينلخطراألتخصصبموجبأحكامهذاالقراربقانوننيابةلألحداثو .1
.نحرافلدىالمحكمةاالينلخطرطفالالمعرضاالواألحداثوتتولىكلمايتعلقب

بقانونجراءاتلإلاالتحقيقطبق األحداثتجرينيابة .2 لم،الجزائيةالنافذجراءاتاإلالمقررة ما
ويقومعضوالنيابةمباشرةبتكليفمرشدحمايةالطفولة،تتعارضمعأحكامهذاالقراربقانون

إظهارالحقيقةومعرفةشخصيةالطفلإلىوصلاعيةالالزمةللتتم جاالبحاثاألعمالواألبجميع
 .والوسائلالمناسبةإلصالحهوحمايته

 

فيتطبيقهذهاكبير اتقصير عندالنظرللواقعالفلسطينيفيتطبيقماسبقذكرهنجد في الحقيقة
اتأنهفيالمحافظفعلىسبيلالمثالنجد،الشماليةأوالجنوبيةاتسواءفيالمحافظ،والقوانيناألحكام

وليستنيابة،هيالنيابةالعامةاألحداثحداللحظةالنيابةالتيتتولىالنظرفيقضاياإلىالجنوبية
.إنشاؤهالحدهذهاللحظةتم التيلمياألحداث




                                  
 . 61حممد بن عبد الرمحن ، احلماية القانونية لألحداث يف التشريع الفلسطيين ، مرجع سابق ، ص  1
 م .1996لسنة   12( من قانون األحداث املصري رقم 24: املادة ) انظر : 2
 بشأن محاية األحداث . 2016لسنة  4( من قرار بقانون رقم 16: املادة ) :انظر  3
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  التستدالاالأهمية مرحلة جمع   : د
أجمعتعلىأنمرحلةجمعاتلبالتشريعأغنلحظأن ،ستداللاالمنكلتقدممنشرحلمفهومبناء 
هيمرحلةمهمةالغنى،فيأيدولةاألحداثمنقبلالجهةالمختصةبالنظرفيقضاياالتستدالاال

أن  نخراطوالوقوعفيوحلالجرائمبمختلفاالومنعهممناألحداثتساهمفيحمايةعنهاومنشأنها
:1فيمجموعةالنقاطالتاليةالتستدالاالمرحلةجمعمناألهميةوعليهيمكنإجمال،أنواعها
تعملعلىاكتشافالجريمةقبلوقوعهاوالحدمنها،ستداللمرحلةوقائيةاالتعتبرمرحلةجمع .1

ومتابعتهمنقبلمرشدحمايةاألحداثوذلكمنخاللضبطالجرائممنقبلالشرطةالخاصةب،
.ااعي تم واجاوتربوي اهذيبهوالعملعلىإصالحهنفسي الطفولةالذييكتفلبمتابعةالحدثوت

ختصاصاالصاحبةاألحداثدلةوالمحافظةعليهالحينعرضهاعلىنيابةاألتساهمفيتجميع .2
 .2األحداثصيلبالنظرفيقضايااال

لعامةفقدتستندالنيابةا،وسرعةمباشرةالدعوىالجزائية،الجنائيةجراءاتاإلتسهمفياختصار  .3
وتحليليها،جمعهاعنالحدثالمخالفللقانونتم دلةوالقرائنالتياألستداللواالمحضرإلى

.والجنحاتفيالمخالفاومنثمعرضهاعلىالمحكمةوهومايحدثغالب 
وقد،بمالبساتالجريمةتعتبرنقطةالبدايةلعملرجالالتحقيقفيكشفالغموضالذييحيط .4

 .فيالقضيةالمعروضةأمامهاألحداثالفيتكوينعقيدةقاضيفع يكونلهاأثر
 األحداثبتدائي في جرائم االالتحقيق  : ثانًيا

  بتدائياالمفهوم وأهمية التحقيق  : أ
بتدائيمنأهممراحلالدعوىالجزائيةسواءتلكالتيت رفعبحقالحدثاالالتحقيقإجراءاتتكادتكون

،التستدالاالفهيتعتبرالمرحلةالالحقةلمرحلةجمع،شخاصالبالغيناألأوبحقالمخالفللقانون
ويطلق،ستداللاالجمعهمنأدلةوبراهينبعدوقوعالجريمةفيمرحلةتم والتيتندرجأهميتهافيتعزيزما

.حتياطيللمتهمالحدثاالعلىهذهالمرحلةمرحلةالتحقيق3بعضالفقهاء
                                  

 ص . 11:  35م الساعة 17/11/2018اتريخ ووقت الزايرة  www.blogs.najah.edu املوقع االلكرتوين :  1
عدم التوافق مع حتقيق  إىلوأتخر عرض اجلاين على نيابة األحداث املختصة ، مما يؤدي ذلك  ضياع االدلة إىلقد يؤدي  جراءاتونرى أن أتخر هذه اإل 2

 الغاية االساسية وهي مراعاة املصلحة الفضلى للحدث .
 بشأن مجع االدلة والتصرف هبا . إجراءاتيقصد ابلتحقيق االبتدائي مبعناه الضيق : كل ما جتريه سلطة التحقيق املختلفة من  3

 . 247م ، ص1982، القاهرة ،  1اجلنائية ، ط جراءاترؤوف عبيد ، مبادئ اإل: د . 

http://www.blogs.najah.edu/
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اتالتيتباشرهاسلطجراءاتاإل"مجموعة:ابأنه بتدائياالتعريفمرحلةالتحقيقفإنهيمكن؛وعليه
.1"دلةوالكشفعنالحقيقةقبلمرحلةالمحاكمةاالحيصتم ؛بغيةاالتحقيقفيالدولةبالشكلالمحددقانون

يمربهاالحدثالمخالفللقانونفيبتدائيمنأخطرالمراحلالقانونيةالتياالوتعدمرحلةالتحقيق
ما ضده؛ المالدعوىالمنظورة تسيربمنطقالعدالة بالحقوقالفضلىللطفلوبالقوانينالشكليةتم لم ثلة

.الجزائيةجراءاتاإلوقانون،اتوقوانينالعقوباألحداثماقوانينحمايةالسي ،جرائيةالنافذةاإلو
ومثالعلى،2األحداثبتدائيفيجرائماالعلىوجوبيةمرحلةالتحقيقاتوقدأجمعتأغلبالتشريع
ر  عذلك .3ابتدائيفيحالماإذاكانالحدثمتهم االالفرنسيالذيأخذبمبدأوجوبالتحقيقالم ش 
الإ،جراميةالمنسوبةللحدثالمخالفللقانوناالالتحقيقمعالحدثيتناولالواقعةوبالرغممنأن 

امبشخصالحدثتم هاالبتدائيتجاهالحدثمدلولآخريتفقمعفكرةاالللتحقيقذلكفإن إلىأنهإضافة 
ساسياألوبطبيعةالحالفإنذلكهوالفارق،ارتكابالفعلالمخالفإلىوبالظروفوالدوافعالتيأدتبه

.بالغوالجوهريالذييميزالتحقيقمعالحدثوالتحقيقمعالشخصال


ذاكانتالكثيرمنالتشريع فيمرحلةاألحداثقدأهملتوضعقواعدخاصةبشأنالتعاملمعاتوا 
ر  علذلكفقدأعطىاوتصديق،بتدائيااليختلفبالنسبةللتحقيقمراألستدالل؛فإن اال لسلطةالتحقيقالم ش 

اختصاص مباشرة الضماناتأثناء من مجموعة بمبدأاالك،التييجباحترامهااتوالصالحياتها لتزام
بشكليحققالعدالةوالحمايةالقانونيةللحدثالمخالف،المشروعيةوالحفاظعلىحيادالمحققوغيرها

.4والتيسنبينهامنخاللالعنوانالتالي،للقانونأثناءالتحقيقمعهمنقبلالسلطةالمختصة






                                  
يف اجلرمية املرتكبة وذلك  ةويعرف بعض الفقهاء مرحلة التحقيق االبتدائي أبهنا " مرحلة فصل االدلة القائمة عند وقوع اجلرمية ، والعمل على كشف احلقيق

 لتحريك الدعوى اجلزائية ، ومن مث إحالتها للمحكمة املختصة . امجعها سابق ت  من أجل التعرف على مدى صالحية االدلة اليت 
 . 316م ، ص 2005اجلنائية يف التشريع املصري ، اجلزء األول ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  جراءاتمأمون سالمة ، اإل 1
 . 97م ، ص2015ه ، جامعة اجلزائر ، التقاضي يف جرائم األحداث ، رسالة دكتورا إجراءاتعبد الرمحن ابراهيم ،  2
م ، على وجوب التحقيق االبتدائي مع احلدث سواء كان الفعل املنسوب 1945فيفري  2أمر-من قانون الطفولة اجلاحنة الفرنسي 5ت املادة نص  فقد  3

 جناية أو جنحة أو حىت خمالفة .
أبن مرحلة مجع االستدالالت ال تعد من مراحل الدعوى يعات املوجودة يف فلسطني ؛ وكذلك التشر  اعتربت بعض التشريعات املوازنة كالتشريع االردين  4

 اجلزائية ، وأن الدعوى اجلزائية ال تبدأ اال ابلتحقيق االبتدائي .
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                 بتدائياالالتحقيق  تإجراءاالجهة المنوطة بالقيام ب : ب
عن،ارسضدالمتهمينالبالغينتم والقواعدالقانونيةالتيجراءاتاإلصلاختالفاألإن 

الجزائيةوجودقواعدوتدابيراألحداثحيثتتطلبمعاملة،األحداثالخاصةبفئةجراءاتاإلوالقواعد
صالحياتخاصةذ .1طابععقابيردعياتوليستقواعدذطابعتربويوا 
لكنفيمايتعلق،همنحقالنيابةالعامةإقامةالدعوىالجزائيةفيحقالمتهمالبالغومنالمعلومأن 

إجراءاتبمباشرةاهاحولالجهةالمخولةقانون اتقدتباينتآرائهاونظراتالتشريعبالمتهمالحدث؛فنجدأن 
.2ائيمعالحدثالمخالفللقانونبتداالالتحقيق

بتدائيمنوطةاالالتحقيقإجراءاتصالحيةالقيامبعلىسبيلالتشريعالفلسطينيففيالواقعنجدأن 
حالتهللمحكمةالمختصة،بالنيابةالعامةفيالدولة .3والتييقعدورهافياستجوابالمتهمالبلغوا 

افنظري  الشماليةاتمالمطبقفيالمحافظ2016لسنة4رقماألحداثنحمايةقراربقانونص 
هينيابةخاصة،بتدائيمعالحدثالمخالفللقانوناالالتحقيقإجراءاتالنيابةالمختصةبالقيامبعلىأن 

هذاالأن الإ،4األحداثثلةفينيابةتم م والفعليعلىورقولميدخلحيزالتنفيذالجديامازالحبر نص 
.علىأرضالواقع

                                  
القضائية : العمل على جمموعة من التدابري القضائية واالصالحية يف مواجهة احلدث ، ويقصد ابلتدابري  نص  راعت التشريعات الفلسطينية ذلك حيث  1

درسة على جتنب احلدث مساوئ احلكم خاصة يف اجلرائم قليلة اخلطورة ، أو تربيته ضمن أفراد أسرته مع وضعه أمام أشخاص أو هيئات معينة ، كامل
 االصالحية املوجودة يف احملافظات اجلنوبية .

 كالندوات والدروس الدينية واالنشطة الرايضية والثقافية وحنوها .بعض االماكن   إىلومن أمثلة تلك التدابري : أن يفرض على احلدث احلضور 
ة الذين أثبتت الدراسات امليدانية اليت أجراها الباحث أبن رجال الشرطة من الضباط واملخربين ، ال يتفرغون لشئون األحداث يف بعض االحيان خاص 2

ما يقوم هبذه اجلرائم أشخاص ابلغني كبار السن ، وعليه فإنه مأموري  اات ، حيث غالبيعملون يف أجهزة خطرية كجهاز املباحث العامة أو مكافحة املخدر 
للتعامل مع فئة األحداث اليت  اأهنم منشغلون يف كثري من االحيان عن متابعة قضااي األحداث ، فإهنم غري مؤهلني أيض إىلالضبط القضائي ابإلضافة 

 لفات البسيطة واجلنح .ما تكون خمالفاهتم القانونية من املخا اغالب
اث ومن هنا أوصي التشريعات الفلسطينية يف حمافظات الوطن الشمالية واجلنوبية بضرورة ختصيص مأموري ضبط متخصصون يف التعامل مع فئة األحد

 . اجزائيا 
التحقيق  إجراءاتن والطمأنينة لتسهيل مع االخذ بعني االعتبار مراعاة ضماانت خاصة جتاه احلدث املخالف للقانون؛ وذلك إلشعار احلدث ابألما 3

 معه ، كونه صغري السن قد تظهر عليه عالمات االرتباك وقد ينتابه الشعور ابخلوف والقلق .
ت على أن : نيابة األحداث هي النيابة املختصة مبتابعة نص  م واليت 2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 1راجع املادة ) 4
 ضااي األحداث واالطفال املعرضني للخطر وخطر االحنرافق
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تتولىالنظراألحداثفإنهوبالرغممنتفعيلمحكمةخاصةبالمحافظاتالجنوبيةأماواقعالحالفي
بتدائياالالتحقيقإجراءاتهلحداللحظةفإنالجهةالتيتقومبأن الإ،المخالفينللقانوناألحداثفيقضايا

تشكيلنيابةأحداثخاصةبالقطاعتتولىأعمالالتحقيقمعتم لميوحتىتاريخه،هيالنيابةالعامة
.األحداث

جهتات؛فقدالموازنةاتبتدائيفيالتشريعاالالتحقيقإجراءاتوبالحديثعنالجهةالمخولةب
التحقيقاتبحكمأنمنأهمضماناألحداثإنشاءجهةتحقيقتختصبشئونإلىالعربيةاتبعضالتشريع

بتاال ر  عكثيرةكات،وهومافلعتهتشريعمحايد دائيأنيقومبهشخص  الجزائريوالتونسوالمغربي،الم ش 
ر  عهاموالتحقيقكاالتخرفقدجمعبينسلطتياالأماالبعض .1ردنياألالمصريوالم ش 

ر  عنجدأنف عتبرهاابتدائيواالقالمصريقدأعطىالصالحيةللنيابةالعامةفيمباشرةالتحقيالم ش 
أن ،ةفيجميعالجرائميلصاألالسلطة تقومبثوبقاضيالتحقيقبصورةعارضةلمباشرةويجوزلها
وذلكبناء علىطلبالنيابةالعامةأوالمتهم،بتدائيفيدعوىمعينةاالالتحقيق

فيتدخلأمافيلبنان،2
ويقوم،عنهثنفسهأومنذوبهأومنيكونمسئوالفيالشكاوىالمقدمةإليهمنالحداألحداثقاضي
.3ثلةفيالنيابةالعامةتم بتدائيفيالدولةوالماالوامرلسلطةالتحقيقبمباشرةالتحقيقاألبإعطاء

األحداثةخاصةبنياب تأالحديثةقدأنشاتهوبالرغممنأنالعديدمنالتشريعيمكنالقولبأن اوأخير       
ومنهاالتشريعالفلسطينيمازاليعطياتأنأغلبالتشريعاال،بتدائيمعهماالةاجراءالتحقيقتتولىمهم
.صليةاالبتدائيللنيابةالعامةفيالدولةباعتبارهاسلطةالتحقيقاالالتحقيقإجراءاتدورالقيامب

ر  علمنقباتتعديلهذهالصالحيتم وانبأنياألأرىبأنهآنوفي الحقيقة الفلسطينيوغيرهمنالم ش 
صليةفيمباشرةاالهيالجهةاألحداثمربجعلنيابةاالإعادةالنظرفيهذاتم يوأوصيبأن ،اتالتشريع

:وذلكبرأييالمتواضعلسببينوهما،منالنيابةالعامةبدال األحداثبتدائيفيجرائماالالتحقيق

                                  
 . 51م ، ص 2015، دراسة مقارنة ، جامعة اجلزائي ،  أطروحة دكتوراةالتقاضي يف جرائم األحداث ،  إجراءاتعبد الرمحن ابراهيم ،  1
 . 109التقاضي يف جرائم األحداث ، مرجع سابق ، ص  إجراءاتعبد الرمحن ابراهيم ،  2
3 on StefaniGast  ،georges levasseur  ،bernard bouloc  ،ème édition 21procédure peral   ،Dalloz  ،

2008  ،Paris  ،p477 . 
 . 291ص  1، محاية األحداث املخالفني للقانون واملعرضون خلطر االحنراف ، ط علي جعفرعن :  نقال

احلقيقة يف  إىلحد كبري مع الصالحيات املخولة للقاضي ، واهلدف منها الوصول  إىلابه تع قاضي األحداث بصالحيات واسعة تتشتم  أما يف فرنسا في
 حمكمة االطفال . إىلاجلرائم اليت يرتكبها األحداث ، وله أن حيكم يف القضااي املطروحة أمامه أو أن حييلها 
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الدولةفيبفيمتابعةقضاياالبالغيننص جعلكاملتركيزهام تخفيفالعبءعنالنيابةالعامةو .1
.وماأكثرها؛بهدفالخروجبأفضلالنتائجبأسرعالطرق

تتولىتنظيممعاملةالحدثالجزائيةاألحداثبتدائيمنقبلنيابةخاصةباالمباشرةالتحقيقأن  .2
صالحالمتهمنشأنهاأن ،ينول برفقٍ تجعلمنمالحدثبحيثتساعدفيأن تساعدفيتربيةوا 

الإاليمكنردعهامجرم االشخص ،ستفادةمنهااليمكناومهذب اصالح االمتهمالحدثشخص 
 .بالعقاب
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 . محاكمةالمقررة لألحداث في مرحلة ما قبل ال اتالضمان  : المطلب الثاني
الجزائيةوالموضوعيةالتيت تبعمنقبلالدولةبحقالمجرمجراءاتاإلصلاختالفالقواعدواألإن 

،عفيإصالححالةالحدثتم تستهدفمعالجةمشكلةجنوحهبمايتناسبويتفقمعأهدافالمج،البالغ
.1وبمايتوافقمعالمصلحةالفضلىللطفل

:مايلياتومنهذهالضمان
 استخدام القيودالعنف وحظر  : أوًلا

تعليهاأغلبنص والمبادئالتياتالحدثوالحفاظعلىأدميتهمنأهمالضماننساناالكرامةإن 
.2الداخليةوالخارجيةالمتعلقةبحقوقالطفلالحدثاتوغيرهامنالتشريع،والمواثيقالدوليةاتفاقياالت

ر  عاخلينجدأن بالنظرللتشريعالد هذاوقدجاءقراربقانون،3الفلسطينيقدتناولهذاالضمانالم ش 
 المحافظاألحداثحماية حالي اتالمطبقفي اإلباالشمالية إلىضافة )نص  القانون111المادة من )

لهذاالام وافق ،4ساسيالفلسطينياأل فقدنص  حدثالحقفي"لكل:فيمادتهالسابعةعلىأن نص 
فيالمج وتيسراندماجه تتناسبمعسنهوتحميشرفهوكرامته ويحظرإخضاعالحدث،عتم معاملة
.5للتعذيبالجسديأوالمعنويأوالعقوبةأوالمعاملةالقاسيةأوالمهينة"

فلميوردأي،المحافظاتالجنوبيةالمجرمينالم طبقفياألحداثأماقانون األحداثرتقييديحظنص 
أوي .6علىعدمجوازتقييدهنص 

                                  
َشر ِّع نص   1

ُ
التحقيق مع احلدث املخالف للقانون يف  إجراءاتحداث على أنه جيب أن تكون الفلسطيين يف قوانينه النافذة املتعلقة ابلنظر يف قضااي األ امل

 مكفولة مبجموعة من الضماانت اليت توفر اهلدوء والسكينة للحدث بشكل يتيح له أن يشارك فه وأن يعرب عن رأيه بكل حرية ودون خوف .
 . 4732طيين ، مرجع سابق ، ص. عبد القادر جرادة ، احلماية اجلنائية لألطفال يف التشريع الفلسد  2
تقييد احلدث يف أي قيد كان اال يف حاالت  تم  من قانون االصالح  املطبق قدميا يف احملافظات الشمالية على أنه " ال جيوز أن ي 5ت املادة نص  حيث  3

احلظر تكمن يف احملافظة على كرامة احلدث واحرتامه  رد والشراسة فقط" ، حيث تكمن الغاية املستوحاة من هذاتم  معينه ، وهي يف حالة أن احلدث يُبدي ال
 لذاته .

 ( من القانون االساسي الفلسطيين على أن :111ت املادة )نص   4
 س .ت  احلرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال  .1
 وفقاُ ألحكام القانون .ال جيوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسة أو تقييد حريته أبي قيد أو منعه من التنقل اال أبمر قضائي  .2

 م . .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 1/ 7املادة ) انظر : 5
 . 70سارة أمني ، "ضماانت املتهم احلدث" ، رسالة ماجستري ، مرجع سابق ، ص 6
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ومنخاللاطالعيعلىهذاالقانونألحظفيكلمرةالعديدمنجوانبالتقصيروأحدهاوالحقيقة
رهذاالقانونالذياليومنهناأوجهالتوصيةبضرورةتغي،إغفالضمانعدمالتقييدالذينتحدثعنه

حمايةالداخليةوالخارجيةالمتعقلةباتأوالتشريع،لحقوقالتيكفلتهاالمواثيقالدوليةدنىمناألاي لبيالحد
.الحدثحقوق
يتعلقبالجانبالعمليعلىأرضالواقعلضمانعدمتقييدالحدث وبحكمالعملالشرطي،فيما
المحافظاتالضبطالقضائيفيفيالوعيلدىمأمورياكبير اوتطور املحوظ ايأرىتحسن فإن ،للباحث
الحدثالمتهمأصبحي عاملمعاملةخاصةتختلفعنتلكالمعاملةالدارجةفيالتعاملن إحيث،الجنوبية

ردأوتم كمحاولةال،نادرةيكونسببهاالحدثنفسهتفيحالاالتقييدهتم والي،معالمتهمينالبالغين
.الهروب

 والمعاملة القاسية تجنب التوقيف : ثانًيا
وأن ،الحدثوأدميتهنساناالمنواجبكلمسئولفيهذاالوطنأنيمنعكلماي هددكرامةإن 

.1يمنعكلتعسفقديلحقبهويمنعهمنحريته
ر  عوقدأحسن نع الم ش  (منالقانون111هفيالمادة)نص عندماكفلهذاالضمانباالفلسطينيص 
:ساسيالفلسطينيعلىأناأل

.ستم الحريةالشخصيةحقطبيعيوهيمكفولةال .1
بأمرالإاليجوزالقبضعلىأحدأوتفتيشهأوحبسةأوتقييدحريتهبأيقيدأومنعهمنالتنقل .2

حتياطياالواليجوزالحبس،حتياطياالويحددالقانونمدةالحبس،ألحكامالقانونوفق اقضائي
 .2ماكنالخاضعةللقوانينالصادرةبتنظيمالسجوناألجزفيغيرأوالح

وصنص (منهالعديدمنال20فقدأوردفيالمادة)؛الفلسطينياألحداثفيمايتعلقبقراربقانونحماية
 .3التيتكفلالحمايةوالرعايةالكاملةللمتهمالحدث

                                  
 . 4753سابق صد . عبد القادر جرادة ، احلماية اجلنائية لألطفال يف التشريع الفلسطيين ، مرجع  1
 :واليت نصت على ( من القانون االساسي الفلسطيين  111راجع املادة ) 2

 س .ت  احلرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال  .1
 ال جيوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسة أو تقييد حريته أبي قيد أو منعه من التنقل اال أبمر قضائي وفقاُ ألحكام القانون . .2

 م على االيت :2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 20) ت املادةنص   3
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،غطىأغلبالجوانبالمتعلقةبتوقيفالحدثالمتهمبوضوحالقراربقانونقدومعأن وفي الحقيقة
فيأليةاصريحانص لميردبشأنه،بعداوكاناليزالموقوفعشرةالثامنةتم اأنموضوعالحدثالذيالإ

ر  ع؛فقدتركرارتوقيفهتم اس تقومفلهاأن ،للمحكمةاز ي امرجواألللجدالحينجعلامرمفتوح األهذاالم ش 
 .السجنالمركزيالخاصبالبالغينإلىتقومبنقلهاعيةأوأن تم جاالديدتوقيفهفيدورالرعايةتم ب

منعمرهأثناءمدةتوقيفهأنيبقىفيدورعشرةالثامنةتم أأفضلللحدثالذيوبرأي الشخصي      
بعضالمتهمينالبالغينالذينلود مجوذلكلخطورة،اعيةلحينانتهاءفترةتوقيفهفيهاتم جاالالرعاية

.فيالمستقبلايجعلوهمجرم معهممنالممكنأن 


 واقعة :
البالغةمنالعمرستةعشرةسنة،)"…….."ثلفيشكوىمقدمةللنائبالعاممنالمواطنةتم ت

،والتيتعرضتلظروفقاسيةأثناءفترةتوقيفها.المحافظاتالجنوبيةطفلة(من
ا،م(7:20)م،بحواليالساعة6/2/2017"بتاريخ كنتمتواجدةفيمنزليوحضرتساء 

ولمتكنتتواجدمعهمالشرطةالنسائيةودخلواار نص ع40قوةمنأفرادالشرطةالعسكريةيبلغعددهمحوالي
رجالالمنزل"فقمتبسؤالهممنزلنابالقوةوبدونإبرازإذنتفتيشأوإذنمنا،وبدأوابالصراخ"وينإلى

وينرايحينوأخبرتهمبأنهاليوجدرجلبالمنزفقامواحدمنهمبضربيبدبشكالسالحالموجودمعهم،على

                                  
ال جيوز توقيف احلدث ، اال أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي خالف ذلك جاز لنيابة األحداث االمر بتوقيفه يف إحدى دور الرعاية  .1

( ساعة ما مل أتمر احملكمة 48كل طلب ، على اال تزيد مدة التوقيف عن )اعية حتت مالحظة مرشد محاية الطفولة املتابع وتقدميه عند  تم  االج
 اجلزائية النافذ . جراءاتوص عليها يف قانون اإلنص  لقواعد التوقيف امل امبدها وفق

يه وتقدميه عند كل أحد والديه أو متويل أمره للمحافظة عل إىلوص عليه يف الفقرة السابقة االمر بتسليم احلدث نص  من االجراء امل جيوز بدال .2
 .طلب ، ويعاقب عند االخالل هبذا الواجب بغرامة ال تتجاوز مخسمائة دينار أردين أو ما يعادهلا ابلعملة املتداولة قانوان

جيوز للمحكمة إخالء سبيل احلدث املوقوف إذا وجدت يف الدعوى أو يف حالة احلدث ما يستدعي ذلك ، وبشرط أن يقدم متويل أمره كفالة  .3
 ن حضور احلدث يف أي دور من أدوار التحقيق أو احملاكمة .تضم

 اعية يوضع احلدث يف حمل توقيف خاص ابألحداث .تم  يف حال عدم وجود دور للرعاية االج .4
دث نفسه ملا تقرره احملكمة بطلب من نيابة األحداث أو احل اتع إبجازة يف العطل الرمسية وأية أايم أخرى حمددة وفقتم  ميكن للحدث املوقوف ال .5

 أو مرشد محاية الطفولة أو من ميثله .
 دد توقيفه يف إحدى دور التأهيل والرعاية .ت  ( سنة أثناء فرتة التوقيف جاز للمحكمة أن 18احلدث ) ت  إذا ا .6
للقانون املوقوف  ر توقيف احلدث يف مجيع االحوال أكثر من احلد االدىن للعقوبة املقررة يف القانون على الفعل املخالفتم  ال جيوز أن يس .7

 بسببه.
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وعلمتأنزوجةعميقامتباالتصالعلىغمىعلي أ الحائطبقوة،إلىكتفياأليسر،ودفعنيبيده
قصىفيديرالبلح،ووضعونيفيقسمالطوارئتنفسءاألغلىمستشفىشهدااسيارةإسعافونقلونيفور

تسجيلالواقعةأنهااعتداءوحصلتعلىتم فياألكسجينوصورونيإشاعةوتبينوجودفيكتفياأليسرو
تقريرطبيبحالتي،ولكنالشرطةالمتواجدةفيالمستشفىأخذواالتقريرلطبيمنيوفيحواليالساعة

.1المنزل"إلىغادرتالمستشفىوعدتالحاديةعشرليال 
  بالتهمة الموجه اليه اإعالم المتهم الحدث فور : ثالًثا
،بالتهمةالمنسدةإليه،عالمالحدثأووليهأومنينوبعنهإتم يابتداء منمرحلةالتحقيقيجبأن 

نبالمعاناةالنفسيةللحدثأثناءوذلكلتج،ذروجودهميتابعالتحقيقمرشدحمايةالطفولةعوفيحالت
.فترةالتوقيف

وقد اتعلىهذاالضمانمجموعةمنالقوانينالفلسطينيةالمتعلقةبهذاالشأنباعتبارهأحدالضماننص 
ساسياألكالقانون،للحدثاتالتيتكفلالحقوقوالحري وقانون،الجزائيةجراءاتاإلوكذلكقانون،

قد،الفلسطينياألحداث(منقراربقانونحماية30/2المادة)ولعل ،2ألحداثاإصالحالمجرمين
تشرحالمحكمةعندالبدءفيالمحاكمةبلغةبسيطةخالصة ":هاعلىأنهنص صتهذاالضمانبلخ 

 .3"الحدثوتسألهعنهاإلىالتهمةالموجهة
حيثأن،افيتطبيقهكبير اقهذاالضمانيجدتفاوت إنالناظرللواقعالعمليفيتطبيوفي الحقيقة      

االقبضعليهمتلبس تم إذااحيانالي بلغبالتهمةالمنسوبةإليهفور االالحدثالمخالفللقانونفيكثيرمن

                                  
 . 60م ، ص 2017واقع حقوق االنسان يف فلسطني ، اهليئة املستقلة حلقوق االنسان " ديوان املظامل " ، التقرير السنوي الثالث والعشرون ،  1

 ذا الضمان وهي :ت على جمموعة من األحكام املتعلقة هبنص  م اليت 1937لسنة  2من قانون اجملرمني األحداث رقم  8راجع املادة  2
جلرم . إذا أحضر ، ولد أو حدث أو فتاة أمام أية حمكمة حملاكمته على أي جرم فيرتتب على احملكمة أن تشرح له يف احلال وبلغة بسيطة خالصة ا1

احلبس ملدة ال تزيد  إذا أحضر ولد أو حدث أو فتاة أمام حمكمة أحداث حملاكمته على أي جرم من اجلرائم اليت تستوجب عقوبة. 2 املنسوب له .
دث على مخس سنوات فتفصل تلك احملكمة الدعوى بصورة هنائية بال حاجة لالستفسار من الوالد عما إذا كان يوافق على حماكمة ذلك الولد أو احل

اكمته على الوجه املذكور على احملكمة أن تشرح للولد أو احلدث أو الفتاة ولوالده أو وصية ما يرتتب على حم. 3 أو الفتاة أمام حمكمة أحداث .
 من النتائج وأن تعني له املكان الذي ستجري فيه احملاكمة .

 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 2/ 30: املادة ) انظر : 3
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حضارهمنالمنزل"أيفورالقبضعليه"تم أو نماي بلغبالتهمةالمنسوبةإليهفيمراحل،ضبطهوا  وا 
.1المحاكمةواليدريبأيسببهوموقوفإلىيصلالحدثاحيان أمنالتحقيقوالحقة
 : الفصل بين األحداث والبالغين  رابًعا

ها،إجراءاتللحرياتباحترامضماناتالمحاكمةالعادلةفيكلإجراءمنايتقيدالقاضيبوصفهحارس 
ورةأمامهوخاصةإذاكانتالمتهمأوالمجنيسرعةالفصلفيالدعوىالجزائيةالمنظجراءاتومنهذهاإل
.2عليهطفال 

 واقعة: 
البالغةمنالعمرخمسةعشر…"ثلفيالواقعةفيحادثةحقيقيةحصلتمعالطفلةالنزيلة"تم ت

كانيتوجبأنتتعرضلها،وقدسويتلةقاسيةمااربغزة،تعرضتلمعامنص نزيلةفيسجنأاعام 
فصلهاعنغيرهامنالمتهمينالبالغين.تم مينالبالغين،ولميبمعاملةالمته

بتاريخ أننص احتجازيفيسجنأتم م،9/10/2016" تم ارعلىخلفيةقضيةسرقةبعد
طفلةصغيرةواليوجدمكانمخصصالحتجازي،حيثجميعأني اتحويليمنقبلمركزالشرطة،علم 

وضعيداخلالغرفةاالنفراديةتم أنهإلىوعلىقضايامختلفة،إضافةامنيسن المتواجدينفيالسجنأكبر
زيقيدي،وأثناءتواجديفيالحبساالنفرادي،تم اربسببقياميبنص مدةعشرةأياممنقبلإدارةسجنأ

،التبولعلىنفسيطولفترةاحتجازيإلىمنعيمندخولالحماموقضاءحاجتيممااضطرنيتم 
ومنعيمنشربالماءوعدمإحضارهليإالبفتراتمتقطعة،لذلكللهيئةالمستقلةلحقوقاإلنسانبشكوى

اربسببعدمفصليعنباقيالنساءالمحتجزاتووضعيداخلالحبساالنفراديلمدةنص ضدسجنأ
.3م"9/10/2016عشرةأيامفيظروفمعيشيةسيئةمنذتاريخ





                                  
 . 25، ص 2017تقرير حول واقع محاية الطفل يف ظل السلطة الوطنية ،  1
م  ، سلسلة مراجعات 23/9/2010( جزاء الصادر يف 1212/2010تعليق على حكم حمكمة الصلح يف القضية رقم ) د. عبد القادر جرادة ، ال 2

 . 4، ص  2011صادرة عن مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان ، 
 .68واقع حقوق االنسان يف فلسطني ، اهليئة املستقلة حلقوق االنسان " ديوان املظامل " ، مرجع سابق ، ص  3
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  ة القانونيةالمساعد : اخامًس

بتدائياالسواءفيمرحلةالتحقيق،للدفاععنهاوالجنحمحامي اتيكونللحدثفيالجناييجبأن 
حوالندبهعلىاألتتولىالنيابةأوالمحكمةعلىحسب،افإذالميوكلمتوليأمرهمحامي ،أوالمحاكمة

 .1نفقتها
مهمسواءفيمرحلةالتحقيقأوفيمرحلةالمحاكمةمنأهمولهذايعدوجودمحاميدفاعللحدثال

لتحقيقالمصلحةالفضلىاال التييجبتوافرهاللمتهمالحدث؛وذلكمنأجلالدفاععنهوا عماتالضمان
للطفلالتي ر  ععليهانص  .الفلسطينيالم ش 

،سري(األ ك)التفك هواألحداثحأنأحدأهمأسبابجنوإلىالتيأجراهاالباحثاتوتشيرالدراس
والسجوناتداخلالنظارامماقديجعلهموقوف،سرةاالامبالطفلمنجانبتم االههمالوعدماإلالناجمعن

 ..طويلةدونمعينودونرعايةاتلفتر
ديتوافقمعلميعاالجنوبيةكماذكرتسابق اتالمطبقفيالمحافظاألحداثقانونإن وفي الحقيقة

وعليهأقدمتوصيةأخرىمتواضعة،األحداثوالمواثيقالدوليةفيمايتعلقبحمايةاتماوصلتإليهالتشريع
ي واكبولوالقليلاألحداثبضرورةإصدارقانونجديدخاصبالمحافظاتالجنوبيةللمجلسالتشريعيفي

.والوقايةمنانحرافهماألحداثايةالحديثةفيمايتعلقبحماتمنيعضماوصلتإليهالتشريع
نجدأناام تم علىالعكس الشماليةفيعاماتفيالمحافظامؤخر هإصدارتم القراربقانونالذيض 
.2اولميغفلهذاالضمانإطالق ،قدأولىأهميةكبيرةبالمساعدةالقانونيةللحدث،م2016
ر  عوقدأصاب اتمنالضمان،ددحينجعلهذاالضمانوهوحقتوكيلالمحاميفيهذاالصالم ش 

أنقانونإلىشارةاالوتجدر،والحقوقالمحفوظةللمتهمالحدثبكلحريةحتىبدونأنيطلبههوبنفسه
الجنوبيةولألسفلمياتفيالمحافظاالمطبقحالياألحداثالمجرمين علىضرورةتقديمالمساعدةنص 
.حداثالمخالفينللقانونالقانونيةلأل

                                  
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 10ذلك : املادة ) راجع يف 1
للدفاع عنه ،  ات على أنه : جيب أن يكون للحدث يف اجلناايت واجلنح حمامينص  ( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين واليت 10راجع املادة ) 2

 ، تتوىل النيابة أو احملكمة على حسب االحوال ندبه على نفقتها . ا، فإذا مل يوكل متويل أمره حمامي سواء يف مرحلة التحقيق االبتدائي أو احملاكمة
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كلعنالحدثمحامي ":ولقدقضتمحكمةالنقضالفلسطينيةعلىأنه ينوبعنهفيحضوراإذاو 
ر  عالمحاكمة؛فإنالغايةالتيقصدها  .1"منأنيكونمعالحدثمنيدافععهتكونقدتحققتالم ش 

ر  عالالتيأوردهااألهميةوبالرغممنكلهذه حيث،علىأرضالواقعاأنهالمتكرسعملياال؛م ش 
اتتوقيفالحدثالمتهمفيهاعلىقضاياجنحوجنايتم ياالتأنهمازالهناكبعضالحإلىاتتشيرالدراس

.لمدةتزيدعنأربعةشهوردونأنيوكللهمحاميدفاعيمثلهويدافععنه
،سرةنتيجةإهمالهاوعدمالمتابعةاألإلىراءذلكيعودبدرجةأولىالسببالرئيسيوإنوفي الحقيقة      

ر  عوبدرجةثانية بأني،أكبربهذاالضماناام تم الفلسطينيالذييجبأنيولياهالم ش  صراحة علىنص 
،ثوالتيأقترحأنتكونفوريةبمجردتوقيفالحد،تحديدالمدةالقانونيةلتوكيلمحاميللمتهمللحدث

.مرحلةالمحاكمةإلىنتهاءمنالتحقيقوالوصولاالنتظارلحيناالوليس
  األحداثالتحقيق في قضايا  إجراءاتسرعة البدء في  : اسادًس
يأتفليسمنمصلحةأحدأني،لعدمالتسرعميزةأكبرفإن ،إذاكانتلسرعةالعدالةميزةكبرى

يبعدمناقشةومجادلةحرةومتكافئةمنقبلتأهامصحيحةتاتابحكمالقضاءبدونأنتكونلهأسب
.2أطرافالقضاء

دفن دلةالتيت األإضعافقدرتهعلىجمعإلىاللمحاكمةقديؤدياكبير انتظارالحدثوقت كماأن  
.3فالحقيقةافيكشممايؤثرسلب ،إصابةالشهودبالنسيانإلىكماأنهاقدتؤدي،هاماالتأدله

ولقد ر  عنص  علىهذاالضمانحيثاألحداثالفلسطينيفيقراربقانونحمايةالم ش  :علىأنهنص 
فراجعنالحدثالموقوفاالحوالاالويراعىفيجميع،منالقضاياالمستعجلةاألحداثتعتبرقضايا"

                                  
 م .2009/ 7/ 9م( ، الصادرة يف 2009/ 16نقض جزائي فلسطيين )رام هللا( ، القضة رقم ) 1

http : / / maqtafi . Birzeit .eud  / courttjudjudgmen /ts viecjcard . Aspx, cjid=58261 . 
 جراءاتإن ضمان مباشرة اإل وإن من شأن عدم ذلك غياب الثقة لدى املواطنني ، وألصبح يف نظرهم أن القضاء هو رمزا للسلطة وليس لتحقيق العدالة . 2

هتام ، مما ميس بشرفه مصلحة احلدث اخلاصة ، إلنه يضع حدا لالالم اليت يتعرض هلا احلدث بسبب وضعه موضع اال إىلدون أتخري ال مسوغ له يستند 
 وجيعله منبوذا بني الناس .

 . 4769د . عبد القادر جرادة ، احلماية اجلنائية لألطفال يف التشريع الفلسطيين ، مرجع سابق ، ص
 . 357د . أمحد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية ، ص 3
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يضرااليشكلذلكخطورةعليهواالريطةش،فيأيمرحلةمنمراحلالتحقيقأوالمحاكمةااحتياطي
.1"بسيرالعدالة

فاليجوزبأي،2ستئنافالعلياأنالعدالةالسريعةخيرمنالعدالةالبطيئةاالولقدقضتمحكمة
خاللاالالتقاضيعلىحسابإجراءاتتكونسرعةالفصلفيالدعاوىأوأنتسيرحوالأن األحالمن

.3بواجبالدفاع
  الوساطة الجزائية : اسابًع
الإ،ألجلالحفاظعلىمصلحةالطفلالفضلىاأحياناغيرقضائيةيعدمطلباتجهإلىإناللجوء

،اأنعدموجودتنظيمقانونيللوسائلالبديلةعنالقضاءوالتيجريالعرففيفلسطيناللجوءإليهاأحيان
ك:ومثالذلك غيرقضائيةاتعنطريقجه،العائليةوغيرهااتالشجارلجوءالشرطةلحلالقضايا

.4النتهاكحقوقهدونوجودرقيبااعيةقديعرضالطفلأحيانتم جاالطراأل صالحواإلكالعشائرولجان
غيرقضائيةقداتجهإلىهاليوجدمايمنعفيالقوانينالساريةمناللجوءاتهفيالوقتذأن الإ

إجراءاتتحريكالدعوىالجزائيةأوفيإجراءاتبارزفيمساعدةومساندةالحدثسواءفييكونلهادور
باستثناءقانونليةرسميةلهذهالبدائلفيفلسطينآلعدموجودتنظيمقانونيأوانظر ،وذلكالمحاكمة

الصلحالجزائي.
ر  عوقديسألسائللماذايسمح مورالقانونيةالمتعلقةاأليةفيالتدخلفيغيررسماتلهذهالجهالم ش 

.5!بحقوقالحدثوغيرهمنالمجرمينالبالغين

                                  
 م .2016نة لس 4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 8املادة ) انظر : 1
م ، جمموعة خمتارة من أحكام حمكمة 1993/ 1/ 28( جلسة 92/ 18إعداد املستشار د . وليد احلايك ،  استئناف عليا جزاء فلسطيين رقم ) 2

 . 460م . ص1994االستئناف العليا ، اجلزء الثاين ، ، 
 . 42القضائية ، اجلزء األول ، صم ، جمموعة األحكام 2004/ 3/ 29( جلسة 2003/ 45نقض جزائي فلسطيين رقم ) 3
 . 4798د . عبد القادر جرادة ، احلماية اجلنائية لألطفال يف التشريع الفلسطيين ، ص 4
َُشر ِّعيف احلقيقة إن مساح  5

 عدة من أمهها / اللوسائل البديلة الغري قضائية ، حيمل يف طياته أهداف امل
 سسات يف الدولة اليت تالحق االجرام .أهنا تعمل على خلق نوع من التعاون مع كافة املؤ  .1
 قبل .كذلك فإهنا تساهم يف الدراسة عن أسباب النزاع ، وتبذل اجلهود احلثيثة للقضاء على مسببات اجلرائم ملعاجلتها والوقاية منها يف املست .2
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ر  عالتيلميغفل،الوساطةالجزائيةومنهذهالوسائلماي عرفبنظام ،الفلسطينيالحديثعنهاالم ش 
فقد ونعلىجملةمنعشرالثةوالمفيمادتهالث2016الفلسطينيلعاماألحداثقراربقانونحمايةنص 

 :وهي،المتعلقةبهذاالضماناألحكام
منتلقاءنفسهاوقبلتحريكالدعوىالجزائيةعرضالوساطةفيجرائمالجنحاألحداثعلىنيابة .1

وذلكبموافقةالحدثأومتوليأمرهوالمجنيعليهإذابدا،بينالمجنيعليهوالحدثاتوالمخالف
 أاألحداثلنيابة هذا شأن من عليهاإلن بالمجني الحاصل الضرر إصالح إنهاء،جراء أو

ستعانةاالولهافيسبيلذلك،سهامفيتأهيلفاعلهاإلأو،ضطرابالذيأحدثتهالجريمةاال
 الوسطاءاألحداثبشرطة أحد أو الطفولة حماية بمرشد اعترافالحدثبالواقعة،أو شريطة

.المنسوبةإليه
 .ألحكامهذهالمادةاومتوليأمرهأومحاميهطلبإجراءالوساطةوفق للحدثأ .2
طرافوتسلمنسخةمنهلكلاألموقعمنجميع،تحريرمحضربذلكتم فيحالةنجاحالوساطةي .3

فاقالوساطةتعهدالحدثتحتضمانمتوليأمرهبتنفيذالتزامأوأكثرمناتويتضمن،طرف
فاقكإصالحالضررالحاصلللمجنيعليهأوإجراءمراقبةاالتمحضرالمحددةفياتلتزاماال

صالمعأيشخصأومنعهمنارتيادأماكنمحددةاالتطبيةأوالخضوعلعالجأوحتىعدم
فاقعلىإيقاعإحدىالتدابيرالواردةفيهذاالقراربقانوناالتأو،قدتسهلعودةالحدثلإلجرام

شريطةأنال،فاقاالتجلالمحددفياألوذلكفي،يداعاإلماعداتدبيرالتيتتناسبمعتأهيله
ومرشدحمايةالطفولةالعملعلىتنفيذاألحداثوتتولىشرطة،ات(سنو3تزيدتلكالمدةعن)

 .األحداثفاقالوساطةتحتإشرافنيابةاتبنود
والأثرلذلكعلىحقوقالمتضررمن،فاقالوساطةانقضاءالدعوىالجزائيةاتيترتبعلىتنفيذ .4

تم ي،وفيحالعدمتنفيذبنودالوساطة،الجريمةفيرفعدعوىمدنيةأمامالمحكمةالمختصة
واليعتد،تنفيذهمنقبلالحدثتم عتبارمااالخذبعيناألالدعوىالجزائيةمعإجراءاتالسيرفي

 .تهللمحكمةالمختصةباعترافالحدثأثناءإجراءالوساطةبعدإحال
 .راعىفيإجرائهاالسرعةالممكنةوي ،للتقادمايعتبرإجراءالوساطةقاطع  . .5

امعنفسه،حيثنصفيالبند ويرىالباحث:بأنالمشرعالفلسطينيفيهذهالمادةكانمتناقض 
الجزائيةوذلك"قبلتحريكاألولمنهذهالمادةعلىأننيابةاألحداثتقوممنتلقاءنفسهابالوساطة
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،وقدجاءتالفقرةالرابعةمناقضةللفقرةاألولىحيثنصتعلىأنهبالوساطة الدعوىالجزائية"
الجزائية"تنتهيالدعوىالجزائية".

ضرورةتعديلنصالفقرةاألولىباستبدالعبارة"قبلتحريكالدعوى"بعبارةولذلك يقترح الباحث
 الة"."قبلاإلح

منتدابيروضمان المرحلة فيهذه ورد ما وتنفيذ مراعاة باتوبعد أثناءمرحلتياألحداثخاصة
وعلى،وبعدأنيرىالمحققأنهقدجمعجميعالعناصرلمعرفةالحقيقة،بتدائياالستداللوالتحقيقاال

:1يينتاآلألحدالوجهيينانتهاءمنالتحقيقيقومبالتصرفوفق االأثر
 . حالة أو التكليف بالحضوراإلمر باأل .1
 . مر بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى الجزائيةاأل .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  
 . 129م ، ص  2006والتوزيع ، فلسطني ، ر للنشر نص  ، مطبعة ال 1د . هيثم البقلي ، احنراف الطفل املراهق بني الشريعة والقانون ، ط 1
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ُ:ُُالثانيُالفصل

ُالصولُاإلجرائيةُيفُحماكمةُاحلدثُوالضماناتُاملتعلقةُبه
 : هيد وتقسيمتّم

المحاكمةإجراءاتتبدأ،األحداثبتدائيفيجرائماالستداللوالتحقيقاالنتهاءمنمرحلتيالابعد
وينبغيفيالقاضيالذي،1المحكمةمنقبلالنيابةالعامةودخولهافيحوزتهاإلىوذلكبعدرفعالدعوى
هابمافيذلكالتحقيقالنهائيوسماعإجراءاتومشتركفيجميع،ايكونمتخصص يفصلفيالدعوىأن 

.2الشهود
ر  عولقدوضع مهمةالنظرفيراءاتإجالفلسطينيالم ش  تقاضيخاصةلكلمحكمةيوكلإليها
 أحداث،األحداثقضايا محكمة بصفتها البداية محكمة الصلحأو كانتمحكمة شملها،سواء وقد

وحددالطرق،الخاصةالتتراعيشخصيةالحدثوتتناسبمعجرمهجراءاتاإلواتبمجموعةمنالضمان
.عتراضوالطعنوالتقادماالليةباعهافيعماتالواجباألحكامو

هعلىالنحووالذيجرىتقسيم،وهوماسنوليبيانهعلىنحٍومنالتفصيلمنخاللهذاالفصل
اآلتي:
 . الخاصة بها جراءاتاإلو  األحداثالمحكمة المختصة بمحاكمة  ماهّية : األولالمبحث  ❖
 . فترة محاكمته وطرق الطعن والتقادمالخاصة بالحدث أثناء  اتالضمان : المبحث الثاني ❖

 
 
 
 
 

 

                                  
، وميتنع على النيابة العامة مباشرة أي  إجراءاتمن هذا التوقيت تصبح احملكمة وحدها هي املختصة بكل ما يتطلبه حتقيقها واحلكم فيها من  اواعتبار  1

 . إجراء فيها واال عد ذلك ابطال
ة يف التشريع الفلسطيين ، مرحلة احملاكمة ، اجمللد الثالث ، مكتبة االفاق ، احملافظات اجلنوبية اجلزائي جراءاتد . عبد القادر جرادة ، موسوعة اإل 2
 . 1189م ، ص2010،
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 . الخاصة بها جراءاتاإلو األحداثمحاكمة حكمة المختصة بمال ماهّية : األولالمبحث 
 :  هيد وتقسيمتّم

عمدتأغلبالتشريع اتلقد تتولىالنظرفيقضاياإلىالحديثة مختصة محكمة وجود ضرورة
.ألحداثاماتسمىبمحكمةاغالب ،األحداث
أنهلحداللحظةالتوجدمحكمةأحداثكاملةاال،وبالرغممنوجودالمحاكمالعاديةفيفلسطين

فنجد،الجنوبيةأوالشماليةاتسواءفيالمحافظاألحداثتتولىالنظرفيقضايا،1ركانفيفلسطيناأل
طانعقادهافيظروفخاصةتختلفبشر،ختصاصفيذلكاالأنمحكمةالصلحوالبدايةهماصاحبتا

جراءاتماعنظروفوانوع  .2محاكمةالبالغينا 
،فيفلسطيناألحداثوعليهسأقوممنخاللهذاالمبحثببيانالمحكمةالمختصةبالنظرفيقضايا
لالفروعهاعلىنحٍومنالتفصيلمنخالاتبياناختصاصإلىضافةاإلب،هاإجراءاتليةالمتبعةفياآلوما
:يةتاآل

 . األحداثالمحكمة المختصة بمحاكمة  : األولالمطلب  ❖
 . وتدابير خاصة بالحدث تتعلق بفترة محاكمته إجراءات : المطلب الثاني ❖

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  
وهي ما زالت قيد االنشاء  اتفعيلها حديث ت  اعية تم  مالحظة : حمكمة األحداث املوجودة يف احملافظات اجلنوبية وابلتحديد يف مؤسسة الربيع للرعاية االج 1

وقت كبري لكي تكون حمكمة أحداث جيدة تالئم القوانني واالتفاقيات الدولية املتعلقة بكيفية التعامل مع األحداث ، حيث ان حمكمة  إىلتطوير وحتتاج وال
 الربيع تتويل النظر يف قضااي املخالفات واجلنح حاليا ، بينما تتوىل احملاكم العادية النظر يف قضااي اجلناايت .

 اعية وسبب اجرامه ، وطرق تنفيذ األحكام عليه .تم  ن يكون من شأن احملكمة أن تتعرف على طبيعة اجملرم الصغري وحالته االجولذا أرى أ 2
 . 216، ص 1، جزء  217اجلزائية ، بند  جراءاتد . جالل ثروت ، نظم اإل
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 : األحداثالمحكمة المختصة بمحاكمة  : األولالمطلب 
جراءاتاإلقانونأن الإ،فلسطينفياألحداثرغمعدمتوفرتلكالمحاكمالخاصةبالنظرفيقضايا

ضمنتالحمايةاألحداثالقوانينالنافذةالمتعقلةبإلىإضافة،م2001لسنة3الجزائيةالفلسطينيرقم
لألحداث منال1القضائية منخاللالعديد فيتحديداتالطرقالتييجبإلىوصنص وأرشدتنا باعها

.الفمعالقانونعلىخاألحداثالمحكمةالمختصةبمحاكمة
 : في التشريع الفلسطيني والموازن األحداثواقع محاكمة  : أوًلا

،األحداثتتولىالنظرفيقضاياهممحكمةخاصةتعرفبمحكمةأن األحداثصلفيمحاكمةاألإن 
م2012أنقانونالطفلالمعدللسنةالإ فيقضايارمحكمتيالصلحوالبدايةبالنظرتم تسعلىأن نص 

.2حينإنشاءمحاكممتخصصةبقضاياهمإلىاألحداث
ر  عالجنوبيةوالشمالية؛فإناتمنالمحافظالعالقةالنافذةفيكالاتللقوانينذاوطبق قدجعلالم ش 

وذلكبحسبالجرمالذي،3األحداثمحكمتاالصلحوالبدايةهماالمحكمتانالمختصتانبالنظرفيقضايا
.بهالحدثالمخالفللقانونارتك

العامالإ لعملمحكمة2018أنهومعبداية لوحظعودة الربيعاألحداثم فيمؤسسة الموجودة
وتترك،والجنحاتحيثتتولىالنظرفيقضاياالمخالف،المحافظاتالجنوبيةاعيةفيتم جاالللرعاية
.4األحداثقضاةالعاديينيمارسعملهكقاضيلمحكمةوعليهفإنإيمنال،للمحاكمالعاديةاتالجناي
العاديينعملهمكق ضاهأحداث،أمرغيرم وفقمنالمشرع ويرى الباحث :      بأنممارسةالقضاة

تحتويعلىقضاهمتخصصينفيالتعاملمعقضاياالفلسطيني،وأقترحضرورةأنيتمتشكيللجنة
وني ا.األحداثنفسي اواجتماعي اوقان

                                  
، ضمنت التشريعات الفلسطينية احلماية القضائية لألحداث ، حيث حني تنفيذ األحكام الصادرة حبقهم  إىلمن بداية االستدالل والتحقيق االبتدائي  1

م ، وقانون الطفل الفلسطيين 2003تضمن عدد من التشريعات الفلسطينية محاية قضائية خاصة هبم ومنها : القانون االساسي الفلسطيين املعدل لسنة 
 م .2016لسنة  4القرار بقانون رقم  ام ، وأخري 1937لسنة  2م ، وقانون اجملرمني األحداث رقم 2004لسنة  7املعدل رقم 

 م .2012م املعدل بقانون الطفل لسنة 2004( من قانون الطفل الفلسطيين لسنة 69راجع : املادة ) 2
فرد بدرجة  ت على أن : تشكل هيئة احملكمة من قاضٍ نص  م واليت 2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 25راجع : املادة ) 3

 قاضي حمكمة بداية للنظر يف اجلناايت واجلنح واملخالفات ، أو يف إحدى حاالت التعرض للخطر أو خلطر االحنراف .
فظات لتشريع ، احملااملستشار / عبد الكرمي الشامي ، العدالة اجلنائية لألحداث يف فلسطني ، رئيس إدارة االحباث والدراسات القانونية يف ديوان الفتوى وا 4

 م .2012اجلنوبية ، 
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 : على ركيزتين أساسيتين وهما األحداثويقوم قضاء 
والتيبمقتضاهايخولللقاضيالنظرفيالجرائمالتييرتكبهاالحدثوفرض:الصفةالعالجية.1

المناسبةيعتبرقضاءاستثنائيخصصلصالحالحدثومراعاة،المخففةاتالتدابيروالعقوب وهوبهذه
 .لظروفه

والتيبمقتضاهايتخذالقاضيماأمكنمنتدابيروقائيةبشأنأحداثارتكبوا:الصفةالوقائية.2
 .1نحرافأوالجنوحاالوآخرونقديتعرضوالخطر،قانونيةاتمخالف
المحافظاتنجدأنالوضعفي،فيفلسطيناألحداثوبالنظرللواقعالعمليفيتشكيلمحاكم

الموجودةفياألحداثمشهدتمحكمة2018حيثومعبدايةالعام،دتطورمنهذهالناحيةقالجنوبية
عودةلممارسةعملهاالقضائيوالمختصبالفصلالمحافظاتالجنوبيةاعيةفيتم جاالمؤسسةالربيعللرعاية

اتظروفوأوقوتعقدفيكليومثالثاءمنكلأسبوعفي،األحداثفيالقضاياالموكلةإليهابخصوص
.2المحاكمالعاديةاتوأماكنجلساتوأماكنتختلفعنظروفوأوق

ومعأنموقعهذهالمؤسسةوموقعهاوبيئتهاالتسمحباستضافةمحكمةأحداثبالجودةالعالمية،إال
جاءت وصلتإليهالتشريعااشىنوع تم منالتطورالذييأوليكنوعأنها معما ومع،الحديثةاتما

زاح ،األحداثالمعاييرالدوليةالمتعلقةب قبطموالذيمازالم 1937لسنةاألحداثةلقانونالمجرمينوا 
فيا اللحظة تارك ،3لمحافظاتالجنوبيةلحد القانوننطاقالمحكمة يحددهذا بذلكالمجالاحيثلم

.األحداثطفيأصولمحاكمةللتناقضوالتخب 
الشماليةفقداتأماواقعالحالفيالمحافظ المادتينالفلسطينيفياألحداثقراربقانونحمايةنص 

علىاختصاصمحكمةالصلحكمحكةأحداثوتتولىالنظرفيالجرائمالتيتستوجبالحبس،(24-25)
كمحكمةأحداثوتنظرفياومحكمةالبدايةأيض ،اتشغالالشاقةالمؤقتةبمدةتزيدعنسبعسنواألو

                                  
 م.1937لسنة  2( من قانون اجملرمني األحداث رقم 3م ، واملادة )1954لسنة  4( من قانون اصالح اجملرمني األحداث االردين رقم 23راجع : املادة ) 1
 االستاذ : عطا وادي . احملافظات اجلنوبيةمع رئيس قلم حمكمة األحداث يف شخصية مقابلة  2
منه ، واليت  3م املطبق يف احملافظات اجلنوبية على إنشاء حمكمة األحداث يف املادة 1937لسنة  2يف قانون اجملرمني األحداث رقم  نص  ال ت  مالحظة :  3

أهنا حمكمة  د أو األحداث أو الفتياتوالا األ إىلت على أنه : ابقاءا للغاية املقصودة من هذا القانون تعترب كل حمكمة لدى نظرها ابلتهم املسندة نص  
 أحداث.
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النافذةاألحداثوصقوانيننص معمراعاة،لألصولالمتبعةفيتلكالمحكمةاخرىوفقاالالجرائمالجنائية
.1االخاصةبمعاملةالحدثقضائي

كما ،حينتعيينقضاةأحداثمتخصصونإلى":(منهعلىأنه60القراربقانونفيالمادة)نص 
،"ألحكامهذاالقراربقانوناوفق األحداثلنظرقضايااتعلىتخصيصهيئاالالقضاءيتولىمجلس

القضائيةوالتيأصبحتبموجباتجميعالدعاوىالمنظورةأمامالجه":(علىأن61وكذلكفيالمادة)
تكنمحجوزةالمحاكمالمذكورةبحالتهامالمإلىحالت األحداثهذاالقراربقانونمناختصاصمحاكم

.2"للنطقبالحكمفيها
الشماليةفقداتفيالمحافظاألحداثالدوامفيمحاكماتفيمايتعلقبأوق القراربقانونفينص 
المسائيةإذااقتضتاتسبوعيةوالرسميةوالفتراألللمحكمةأنتنعقدأيامالعطل:(علىأن25المادة)

الفضلى الطفل مصلحة أو الرعاية،ذلكالضرورة دور وجود مكان في المحكمة تنعقد أن ويجوز
.4الجنوبيةاتكماهوالحالفيالمحافظ،3اعيةتم جاال

اتمعماهومطبققيالتشريعاألحداثلكنعندموازنةالواقعالفلسطينيبخصوصتشكيلمحكمة
ومعالمعاييراتدينامعتلكالتشريعلاألحداثفيتشكيلالمحاكمالتيتحاكمانجدتعارض ،الحديثة
،اعينللهيئةالحاكمةهدفهاالرئيستحقيقرفاهالحدثتم التيتوجبانضماماختصاصيناج،الدولية

ممايساهمذلكفيتحقيقأهدافهاعلىأكملاألحداثمعالطبيعةالخاصةباحتىيصدرالحكممتوافق 
.5وجه

                                  
( على أنه : تشكل 25-1ت املادة )نص  ( على أنه : تنشأ يف دائرة كل حمكمة هيئة أو أكثر خمتصة بنظر قضااي األحداث . كما 1/ 24ت املادة )نص   1

 لتعرض للخطر أو خلطر االحنراف .هيئة احملكمة من قاٍض فرد بدرجة قاضي حمكمة بداية للنظر يف اجلناايت واجلنح واملخالفات ، أو يف إحدى حاالت ا
 م  .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 60-61: املادتني ) انظر : 2
 م  .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 3-2/ 25) ة: املاد انظر : 3
 م .2016لسنة  4الفلسطيين رقم  ( من قرار بقانون محاية األحداث25: املادة ) انظر : 4
االخذ بعني االعتبار  إىلرات الدولية واالقليمية والدولية على مسألة ختصيص قاضي األحداث  داعية بصورة عامة ت  وقد ركزت بعض الدراسات املؤ  5

م اجلنائية احلديثة ، ومن هذه االتفاقيات ضرورة ختصص وتفرعه لقضائه دون تكليف بقضااي ميكن أن أتخذ الكثري من وقته أو تصرفه عن تطور العلو 
 م .1953ر القاهرة الذي نظمته االمم املتحدة لدراسة جناح األحداث يف الشرق االوسط سنة ت  رات : مؤ ت  واملؤ 

قوق ، العدد األول ، م ، جملة احل1983لسنة  3لقانون األحداث الكوييت رقم  ار هللا حممد ، راسة يف معاملة األحداث املنحرفني وفقنص  د . فاضل 
 . 208م ، ص 1987
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منتلكالقواعدباعتبارهاىاألولتعلىذلكفيالمادةنص ،م1945عامولهذانجدأنقواعدبكينل
:(منهاعلىأنه5/1تالمادة)نص ،كما1فيأيتشريعاألحداثمنالقواعدالمهمةفيتشكيلمحكمة

األحداثويكفلأنتكونأيردودفعلتجاهالمجرمين،امبرفاهالحدثتم لالهاألحداث"يولىقضاء
"أنيكونموظفو:(منهاعلى22/2تالمادة)نص كما،معظروفالمجرموالجرممعا"اسبةدائممتنا

ثيلتم وتبذلالجهودلضمانال،األحداثالمحتكمينلنظامقضاءاألحداثلتولياانعكاساألحداثقضاء
 .2المعنية"اتمنالهيئاتقلياألالعادلللنساءو

تقدممنشرحهلمفاهيموأن :ويرى الباحث       وصداخليةوخارجيةمتعلقةنص هومنخاللكلما
تتولىالنظرفيقضايا،فيفلسطينخاصةتشكيلمحكمةأحداثتم يجبأني،األحداثبتشكيلمحكمة

بحيث،وهوالسنالأتخصيصهاعلىأساسعامومجردتم ي،وحدهادونغيرهامنالمحاكماألحداث
ولديهمنالخبرةوالكفاءةالكثيرفيتفهم،متخصصيجيدفنالتعاملمعصغارالسنقاضٍيترأسها

وهوالعملعلىإصالحالأ،ساسيلهاالبالشكلالذييتناسبمعالغرض،ظروفهموأسبابجنوحهم
الردعالعامتحقيقإلىيهدفاعادي امنأنيترأسالمحكمةقاضي بدال ،المنحرفينوتقوميهماألحداث

 .والعقابفقط
   األحداثمحكمة  اتاختصاص : ثانًيا
،يخولهبمقتضاهاالنظرفيدعوىمعنية،ختصاصبصفةعامةسلطةيقررهاالقانونللقضاءاال

.3يستوليفيذلكقضاءالتحقيقأوقضاءالحكم
 : األحداثختصاص المكاني والزماني لمحكمة اال

:4اللترتيبالتاليفيفلسطينوفق األحداثلمكانيلمحكمةختصاصاااليتحدد
نحرافأواالالتعرضلخطراالتأوالذيتوافرتفيهإحدىح،وقوعالفعلالمجرممحل .1

 .ألحكامقانونالطفلالنافذاالتيتهددسالمةالطفلوفق االتإحدىالح

                                  
يُفهم قضاء األحداث على أنه جزء ال يتجزأ من عملية التنمية الوطنية لكل بلد ضمن  م " على أنه :1945( من " قواعد بكني 4/ 1ت املادة )نص   1

 ع .تم  غار السن واحلفاظ على نظام سلمي يف اجملعلى محاية ص اعية جلميع األحداث، حبيث يكون يف الوقت نفسه عوانتم  إطار شامل من العدالة االج
 م" .1985( من قواعد االمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شئون قضاء األحداث " قواعد بكني 2/ 22( واملادة )1/ 5املادة ) انظر : 2
 . 34م ، ص1993،  7اجلنائية ، ط جراءاتد . أمحد فتحي سرور ، الوسيط يف قانون اإل 3
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 27املادة ) : انظر 4
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 .إقامةالطفلأومحلسكنهأوسكنمتوليأمرهمحل .2
 .حلإلقاءالقبضعليهم .3
رةأوالشخصتم اعيةالتيأودعفيهاالطفلبصفةمؤقتةأومستم جاالوجوددارالرعايةمكان .4

.الذيسلمإليه
،محكمةأخرىإذااقتضتمصلحةالطفلالفضلىذلكإلىتتخلىعنالقضيةوتحيلهاللمحكمةأن و
 .مةينشأعنهذاالتخليمايعرقلسيرالمحاكالأعلى

فإنالمحاكمالتيتختصبنظرقضايام،1954لسنة16رقماألحداثقانونإصالحإلىوبالرجوع
،1األحداثمحاكمخاصةتعقدفيأماكنمعينةويتحددالنعقادهاأحكاموتدابيرمعينةخاصةباألحداث

خاصةمنفصلةعنبقيةفيأبنيةاألحداثبأنتكونمحاكمفقدأوصتاللجنةالتشريعيةفيالجزائرأما
.2هابحجرةالشورىدونارتداءزيالقضاةالرسمياتخرى،وأنتعقدجلساألالمحاكم

ر  عقتداءبمافعلهاالبضرورةوجه بالتوصية للمشرع الفلسطينيتأومن هنا  الجزائري،والالم ش  نص 
تويعلىقضاهمتخصصينفيعلىإنشاءمحكمةأحداثخاصةمنفصلةعنبقيةالمحاكمالعادية،وتح

 .األحداثالتعاملمع
 ختصاص النوعي والشخصي للمحكمة .اال

االتطفالالموجودينفيإحدىالحاألأواألحداثتختصالمحكمةدونغيرهابالنظرفيأمر
الطفلألحكامقانونانحراف،وفق االالصعبةالتيتهددسالمةالطفلالبدنيةأوالنفسيةأوالمعرضينلخطر

ذاكانالفعلالمجرمالمسندللحدثبو،النافذ .3ةشتراكمعبالغ،وجبمحاكمةالحدثوحدهأمامالمحكماالا 



                                  
 ومنها : 1

 تعقد احملكمة يف غري املكان الذي تنعقد فيه جلسات احملكمة العادية أو يف غرفة القضاة إذا استجوب ذلك . .أ
 جلسات احملاكمة العادية . تعقد احملكمة يف أايم وأوقات وأايم ختتلف عن االايم واالوقات اليت تنعقد فيها .ب

 م .1954لسنة  16( من قانون إصالح األحداث االردين رقم 7وللتفصيل أكثر ، راجع املادة )
م 1979اجلزائر ،  مرمي زيتوين ، احنراف األحداث والعقوابت والتدابري املقررة هلم ، رسالة ماجستري ، معهد احلقوق والعلوم السياسية واالدارية ، جامعة 2

 . 140 ، ص
 م . 2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 26راجع : املادة ) 3
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 : األحداث: تخصص قاضي  ثالًثا
الحدثحكم  المتهم ب امالئم اوتدبير عادال الكييضمن ال أن د لشخصيته بقاٍضمن يحظى

يةللحدثوللعواملالمؤثرةفيهفيديناميكيتها،نساناإلعرفةالشخصيةمتخصٍصفيالجريمةوأسبابهاوفيم
أوجهٍإلىالجزائياألحداث،ويمكنردأهميةتخصصقاضيفيالعقوبةووظائفهاهتخصصإلىإضافة
ومنها:،عدة
 تخصصالقاضيالجزائييساعدهعلىفهمحقيقةظروفالمتهمالذييتولىمحاكمته.إن  .1
معقول.تم ا يساعدعلىتوحيدالحلولالقضائية،وهكماأن  .2  اممحاكمةالمتهمفيوقت 
عتم التيتتحملهاالدولةعندقيامهابإصالحالمجرمينووقايةالمجاتكمايعملعلىتوفيرالنفق .3

 .1افنيامنشرورهم،بسببإسهامالقاضيبقدٍركبيرفيعالجالمنحرفونعالج













 

                                  
 . 11م ، ص 2013د. طارق الديراوي ، ختصص القاضي اجلزائي أحد لوازم حملكمة العادلة ، جملة إجناز القانونية ، العدد الرابع ،  1
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 . وتدابير خاصة بالحدث تتعلق بفترة محاكمته إجراءات : الثانيالمطلب 
جراءاتتختلفعنتدابيرو،طبيعةخاصةاتبتدابيروأحكامذاألحداثمحاكمةإجراءاتيزتم ت ا 

أهمهاتحقيقمصلحةالطفلالفضلىوالحفاظعلى؛عدةاتعتباروذلكال،1محاكمةالمتهمينالبالغين
:الخاصةمايليجراءاتاإلومنهذه،المتهمالحدثسمعةونفسيةوكرامة

  المحاكمة اتبدأ سريان جلس : أوًلا
بحيث،االمحكمةودخولهافيحوزتهاكماأشرتسابق إلىالمحاكمةبعدرفعالدعوىإجراءاتتبدأ

وهوما،جراءتجاههباطال إيتوقفدورالنيابةالعامةحينهاويصبحأي يهقراربقانونحمايةعلنص 
:تعلىالتالينص (منوالتي30المادة)اتعلىنحٍومفصلمنخاللفقراألحداث
بحضوراالوالتجوزمحاكمةالحدث،المحكمةبصورةسريةتحتطائلةالبطالناتتنعقدجلس .1

بإذنخاصومنتجيزلهالمحكمةالحضور،ضافةلمحاميهاإلمتوليأمرهومرشدحمايةالطفولةب
 .للقانوناوفق 

الحدثوتسألهإلىتشرحالمحكمةعندالبدءفيالمحاكمةبلغةبسيطةخالصةالتهمةالموجهة .2
 .عنها

لفاظالتياستعملهافياألإلىأقربماتكوناتإذااعترفالحدثبالجرميسجلاعترافهبكلم .3
ثمتفصل،أطرافالدعوىتلةومداخالتقريرمرشدحمايةالطفوإلىعالمحكمةتم ثمتس،اعترافه

 .إذابدتلهاأسبابكافيةتقضيبغيرذلكالإ،بالدعوى
ويجوزلهاأولمتوليأمرهأو،اتثباإلثبالجرمتشرعالمحكمةبسماعشهوددإذالميعترفالح .4

 .2محاميهمناقشةالشهود

                                  
قضائي خاص خيتلف يف جوهره واهدافه واسلوبه عن النظام اخلاضع له البالغ ، حىت أن بعض فقهاء  للسياسة اجلنائية بنظام ايز قضاء االحدث وفقتم  ي 1

 اعية واضحة يف كافة مراحله .تم  تع به من صيغة اجتم  اعي ، ملا يتم  القانون أطلق عليه القضاء االج
 . 42، مرجع سابق ، صعن : د . هيثم البقلي ، احنراف االطفال واملراهقني بني الشريعة والقانون  نقال

 -ت على االيت :نص  م جند أهنا  2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 30ت إليه املادة )نص  واستكماال ملا  2
تقدم إذا تبني للمحكمة لدى االنتهاء من مساع بينة االثبات وجود أدلة حبق احلدث ، تسمع شهادة شهود الدفاع ، ويسمح للحدث أن ي .5

 بدفاعه ، كما يسمح ملتويل أمره أو حماميه ابإلضافة ملرشد محاية الطفولة مبساعدته يف ذلك .
ه ، تسمع احملكمة تقرير مرشد محاية الطفولة ، وجيوز للحدث أو متويل أمره ابإلضافة حملاميه أن يناقش مرشد محاية الطفولة وأن يفند تقرير  .6

 كما جيوز ذلك للمحكمة .
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الجنوبية،وبالتحديداتدةفيالمحافظالموجواألحداثصيبمحكمةب ومنخاللتر :وفي الحقيقة
اوصالقانونيةالسابقةجلي نص اعية،الحظتتطبيقبعضمنالتم جاالفيمؤسسةالربيعللرعاية

ا)محمدأبومصبح(الذييستعملطرقذكيةجد األحداثعلىأرضالواقع،منقاضيمحكمة
يساهمفيتحقيقهيحسبلهبرأيالشخصيكونأثناءجلسةالمحاكمةوهذااألحداثفيالتعاملمع

هيقومباستدعاءوليأمرالحدثفيحالطلبالحدثذلك،العدالةبطرقغيرتقليدية،ومنهاأن
تقريرمراقبالسلوكبكلهدوءدونأني شعرالحدثبأنهمجرمأوماإلىعتم كماالحظتأنهيس

تثملبطبيبنفسانيليقومبدارسةحالةحدثماثلصائيم كثرمنذلكأنهقامبإحضارأخاألو،شابه
رتباكحينماسألهعندوافعالجرمالذيقاماالأمامهفيالمحكمة،شعرأنهتأثروأصيبالخوفو

بارتكابه.





  دور مرشد حماية الطفولة وتقرير مراقب السلوك : ثانًيا
ر  عأوجب قبالم ش  أن الفلسطينيعلىالمحكمة أمامها يمثلالحدثلالبتفيالدعوىالمنظورة

لعلىجميعتم يشويتعينأن ،مراقبالسلوكإلعدادتقريرخطييزودبهالمحكمةإلىالمشتكىعليه
بحضوراالالمحكمةالتنعقدأن إلىنتباهاالكمايجب،1المتعلقةبأحوالالحدثالمختلفةاتالمعلوم

تناقشمرشدوعلىالمحكمةوقتالفصلفيأمرالحدثأن ،األحداثوعضونيابةمرشدحمايةالطفولة

                                  
مر إبخراج احلدث من اجللسة بعد سؤاله ، أو إبخراج أحد من الذين ذكروا يف الفقرة األوىل من هذه املادة يف أي وقت للمحكمة أن أت .7

إذا رات ضرورة لذلك ، على أنه ال جيوز إخراج حمامي احلدث أو مرشد محاية الطفولة ، كما ال جيوز للمحكمة احلكم ابإلدانة اال بعد 
، وللمحكمة إعفاء احلدث من حضور احملاكمة بنفسه إذا رات أن مصلحته تقتضي ذلك أو  إجراءاتبته من يف غي ت  إفهام احلدث مبا 

 .بناءا على توصية من مرشد محاية الطفولة أو من نيابة األحداث ، ويف هذه احلالة يعترب احلكم حضوراي
( من 9ا يف جلسة علنية وفق االسس املذكورة يف املادة )بعد االنتهاء من مساع البينات ودراستها تفصل احملكمة ابلدعوى وتصدر حكمه .8

 هذا القرار بقانون .
هذا القرار بقانون على خالف  نص  اجلزائية النافذ ما مل ي جراءاتاملقررة يف قانون اإل جراءاتيتبع أمام احملكمة يف مجيع االحوال القواعد واإل .9

 .ذلك .
 . 77اث اجلاحنني يف التشريعات الفلسطينية ، مرجع سابق ، ص حممد عبد الرمحن ، احلماية القانونية لألحد 1
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قلويكوناألختصاصينأحدهمامنالنساءعلىاالويجبأنيعاونالمحكمةخبيرانمن،1حمايةالطفولة
.2احضورهاوقتإجراءالمحاكمةوجوبي 

ر  عإنوالحقيقة      ،األحداثندماأوجبوجودالمرأةفيتشكيلمحكمةالفلسطينيقدأحسنفيذلكعالم ش 
جانبأنالمرأةبرأييإلى،لمالهامنتأثيرإيجابيفيبثروحالطمأنينةوالثقةفينفسالمتهمالحدث

.الحدثوصغارالسنبصفةعامةأكثرمنالرجالتقدرعلىتفهموحلمشكالاألتعتبر
  اعيتّمجاالمكتب الدفاع  : ثالًثا

رشاداإللعلىمختصينفيتم بحيثيش،اعيفيالمحكمةتم جااليجوزللوزارةإنشاءمكتبللدفاع
ستعانةبأيجهةأخرىلالستئناسبرأيهااالوللقاضي،ضافةلمرشدحمايةالطفولةاإلاعيبتم جاالالنفسيو

.3العدالةذلكاتطلبنحرافومتاالإذااقتضتالمصلحةالفضلىللحدثأوللطفلالمعرضلخطر
  التبليغ : رابًعا
 :للتبليغوهياالتالفلسطينيعلىثالثحاألحداثقراربقانونحمايةنص 

الحدثوكلحكميصدرإلىبلغمتوليأمرالحدثومحاميهبكلإجراءممايوجبالقانونإعالنهي  .1
 .فيشأنه

ذا،قهبواسطةمتوليأمرهومحاميهالصادرةبحاألحكاميجريإبالغالحدثبموعدالمحاكمةو .2 وا 
 .الغرضاتوصيخاصتعينهالمحكمةلذإلىأو،اتالحدثبالذإلىتعذرذلكفيجريالتبليغ

فيقانوننص تطبقأصولالتبليغالم،فيحالتعذرتبليغالحدثأومتوليأمره .3 وصعليها
.المدنيةوالتجاريةالنافذلمثلهذهالحالةاتأصولالمحاكم

                                  
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 2-3/ 25املادة ) انظر : 1

إليه واقتنعت احملكمة  م على أنه : إذا اعرتف احلدث ابلتهمة املسندة1954لسنة  16( من قانون إصالح اجملرمني االردين رقم 4/ 11ت املادة )نص  كما 
يفية معاملته بصحة اعرتافه أو اقتنعت بثبوت التهمة تسأله عندئذ عما إذا كان يرغب يف االدالء بشيء لتخفيف العقوبة أو ألي أمر آخر وقبل البت يف ك

حة املتهم بشأن سريته العمومية وبيئته كنها من الفصل يف الدعوى على خري وجه يعود ملصلت  حتصل احملكمة من مراقب السلوك على املعلومات اليت 
على هذه املعلومات  وسلوكه يف املدرسة وأحواله الصحية وجيوز هلا أن توجه إليه ما تشاء من االسئلة فيما يتعلق هبذه املعلومات كما جيوز هلا ألجل احلصول

وقت آلخر بكفالة أو أن تعتقله يف دار التوقيف واالعتقال أو أن أتمر إبجراء فحص طيب خاص له أو بوضعه حتت املالحظة الطبية وأن تفرج عنه من 
 إصالحية األحداث .

 . 4814عبد القادر جرادة ، جرائم األحداث / مرجع سابق ، ص  2
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 28املادة ) انظر : 3
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 . هاتالحكم عن تعدد الجرائم وعدم إدانة الحدث بناء على أسبقي:  خامًسا
تالتستخدمسجال:معلىأنه1985(منقواعدبكينالنموذجيةلعام21/2تالمادة)نص 

االمتعلقةبالبالغينفيالقضاياالالحقةالتييكوننفسالجانيمورط جراءاتاإلفياألحداثالمجرمين
.1يهاف

ذاارتكبالحدثجريمتينأوأكثروجبالحكمعليهبتدبيرواحدمناسب ويتبعذلكإذاظهربعد،وا 
 .2الحكمبالتدبيرأنالحدثارتكبجريمةأخرىسابقةأوالحقةعلىذلكالحكم

كما الصادرةاألحكاملوالتسج،األحداثالتسريأحكامالتكرارعلى:نفسالقراربقانونعلىأنهنص 
التكميليةوالتبعيةعدااتوالتطبقبحقهمالعقوب،اتسبقياألوالتعتبرمن،بحقهمفيالسجلالعدلي
.3المصادرةوا غالقالمحل

وصهغامضةفيهذهالمسألةفلميوضحنص فلألسفجاءتالمحافظاتالجنوبيةأماواقعالحالفي
أنالحدثعندارتكابهلفعلٍواضحةٍبصورةٍالمحافظاتالجنوبيةمطبقفيالاألحداثقانونالمجرمين

.وهلتسجلفيالسجلالعدليأمال،فيقضاياالحقةاتسبقياألاهليعدذلكجرمامنمخالفقانونٍ
ر  عإن: والحقيقة       قالشماليةقدأحسنفيذلكعندمااعتبرأنهاليسجلبحاتفيالمحافظالم ش 

ر  عويجبعلى،أيةسوابققضائيةفيالسجلالعدلياألحداث أنيأخذبماالمحافظاتالجنوبيةفيالم ش 
ر  عأخذبه ولظروفهموأسبابجنوحهماألحداثلمايشكلذلكمراعاةلفئة،الشماليةاتفيالمحافظالم ش 

ماهي ةوأنهمقداليكونواعينب،4نفسيالنضوجهمونموهمالعقليوالتم لعدمادراكهمولعدماكانظر ،
.القانونيةالتيستتخذبحقهمقبلارتكابهمللفعلالمخالفللقانونجراءاتاإل





                                  
 م" .1985الدنيا النموذجية إلدارة شئون قضاء األحداث " قواعد بكني  ( من قواعد االمم املتحدة2/ 21راجع املادة ) 1
م 1985رب تم  أيلول  / سب 6 إىلآب / أغسطس  26ر االمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املعقود يف ميالنو من ت  ادها مؤ تم  اليت أوصى ابع 

 م .1985تشرين الثاين  / نوفمرب  29رخ يف املؤ  22/ 40دهتا اجلمعية العامة بقرارها تم  ، واع
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 45املادة ) انظر : 2
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 2/ 11املادة ) انظر : 3
 . 63سارة أمني ، ضماانت املتهم احلدث ، مرجع سابق ، ص  4
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 الخاصة بالحدث أثناء فترة محاكمته وطرق الطعن والتقادم اتالضمان : المبحث الثاني
 : هيد وتقسيمتّم

اتالحديثةبابتعادهاعنالشكلياتوفقا ألغلبالتشريعالجانحيناألحداثمحاكمةإجراءاتيزتم ت
.1شخاصالبالغيناالالتيتحيطجراءاتاإلو

ينعموميينصيبهالرهبةوالخوفأمامالمحكمةمنقضاةوموظفمات اإلنالمتهمالحدثدائم اونظر 
الحديثةومنبينهااتلتشريعفإنا،منوغيرهااألومنأجواءالمحكمةوعناصر،وأشخاصاليعرفونهم

جراءاتوعدةاتوشملهابضماناتوالشكليجراءاتاإلتبسيطهذهإلىالفلسطينيقددأبعالمشر ،خاصةا 
كماحدد،الصادرةبحقهماألحكامعتراضوالطعنفياالتحديدرخصوطرقمعينةفيآليةإلىإضافة

.آليةومواعيدمحددةللتقادم
علىالمحووالذيجرىتقسيمه،تناولهعلىنحومنالتفصيلمنخاللهذاالمبحثتم وهوماسي
اآلتي:
 . الخاصة بمحاكمة الحدث في ضوء التشريع الفلسطيني والموازن  اتالضمان : األولالمطلب  ❖
 . طرق الطعن والتقادم لألحكام الصادرة بحق الحدث : المطلب الثاني ❖

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
، احلركة العاملية  شعالن ، "قضاء األحداث بني املمارسة والتشريع دراسة موازنة للتشريعات املتعلقة ابألحداث يف احملافظات الشمالية وتطبيقاهتا احمللية 1

 . 33م ، ص2004للدفاع عن االطفال ، فلسطني ،
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 . الخاصة بمحاكمة الحدث في ضوء التشريع الفلسطيني والموازن اتالضمان : األولالمطلب 
األحداثالتييمنحهاأيقانونمتعلقباتمنأهمالضماناألحداثالخاصةبجراءاتاإلتعتبر

المطلبتم وهوماسي،1المخالفينللقانون والذيجرى،تناولهعلىنحٍومنالتفصيلمنخاللهذا
:لعنوانينالتاليةاإلىتقسيمه

 . خاصة بالحدث أثناء فترة محاكمته اتضمان : أوًلا
جراءاتاإلواتابعيدةكلالبعدعنالشكليأنه اكماأسلفتسابق األحداثإنمنأهممايميزمحاكمة

ر  عالحديثةومنهااتولهذافقدأخذتبعضالتشريع،التيتتصفبهامحاكمةالبالغين فلسطينيالالم ش 
اتٍوذلكمنخاللضمان،المخالفينللقانوناألحداثفيمحاكمةاتوالشكليجراءاتاإلعلىتبسيطهذه

جراءاتٍوعدة :ومنها،صالحياالاعيوتم جااليغلبعليهاالطابع،شكليةوموضوعيةخاصةبهما 
  األحداثسرية قضاء 

ر  عغلب بكثيربالكثيالم ش  الغربيةاترمنالتشريعالفلسطينيأسوة أم العربية تغليبإلى،سواء
تعتبرمنالقواعداألحداثولذلكفإنمبدأسريةقضاء،2المصلحةالعلياعلىالمصلحةالعامةالدنيا

محاكمةفيإجراءاتخاذهمناتتم ممايترتبعلىمخالفتهابطالنماي،العامةالتيتتعلقبالنظامالعام
كالتشريعالمصري،األحداثصلفيمحاكمةاالجلعتالسريةهياتكونأناغلبالتشريع،جلسةعلنية

.3يوالسوريوالعراقيوالليبيوالمغربيوالتونسياتماراإلردنيواألو
؛وقد4فيصورةسريةتم تاألحداثمحاكمةاتوغيرهاجلساتوترجعالعلةفيجعلهذهالتشريع

ر  عأحسن المحافظاتتطبيقهذهالميزةفيإلىوعمد،اتسطينيحينسارفينحوهذهالتشريعالفلالم ش 
حيث،الشماليةاتوفيالمحافظالجنوبية المحافظاتالجنوبيةالمطبقفياألحداثقانونالمجرميننص 

                                  
صالح حالة احلدث ، ومبا يتوافق مع مصلحة الطفل الفضلى ، ومع القوانني ع يف إتم  ويستهدف التشريع منها معاجلة جنوحهم مبا يتفق مع أهداف اجمل 1

 اجلزائية وقانون اجملرمني األحداث ، وقرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين . جراءاتالنافذة ذات الشأن كقوانني العقوابت ، وقانون اإل
-2005العمومية ويف مرحلة تنفيذ احلكم ، املدرسة العليا للقضاء اجلزائري ،  القاضي : خليفي ايسني ، أحكام معاملة احلدث خالل مراحل الدعوى 2

 . 29م ، ص2006
( 21( سوري ، واملادة )27( إمارايت ، واملادة )29( أردين ، واملادة )15( مصري ، واملادة )126راجع يف قوانني احلدث )الطفل( العربية : املادة ) 3

 عراقي .
 ( تونسي .244( مغريب ، واملادة )540( لبناين ، واملادة )247( لييب ، واملادة )223اجلزائية : املادة ) ءاتجرايف قوانني اإل انظر :و 
ه هي أن األحداث هم فئة ضعيفة ال جتارب لديهم وال خربات ، فكوهنم صغار السن قليلي الوعي والنضج العقلي فقد أعطتهم أغلب التشريعات هذ 4

 امليزة .
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خالفأعضاءالمحكمةوموظفوها،األحداثاليسمحألحدحضورالمحاكمةأماممحكمة:علىأنه
.والفرقاءفيالدعوىمالمتأذنالمحكمةبذلك

الموجودةفياألحداثالمحاكمةفيمحكمةاتاأثناءحضورهلبعضجلسذلكجلي وقد لحظ الباحث
المحكمةلمبدأسريةقضاء،الجنوبيةاتالمحافظ وذلكمنخاللعدم،األحداثحيثلوحظمراعاة

وأشخاص،لوليأمرالحدثومرشدحمايةالطفولةومراقبالسلوكالإالسماحبدخولجلسةالمحاكمة
وفيالحقيقةأنهذاليعدمنقبيلالتطور،ممنلهمعالقةبالقضيةفقطامعينينتحددهمالمحكمةأحيان

.المخالفينللقانونفيقطاعناالحبيباألحداثرالعملبهفيمحاكمةتم الذينأملأنيس
الشماليةفقداتالمحافظأماالوضعفي اقديم اطبق ردنيالذيكانم األاألحداثقانونإصالحنص 

و،فيالضفةالغريبةعلىهذهالضمانة  -:علىأنهنص 
أومكانإقامتهأواسممدرستهاألحداثينشراسمالحدثالماثلأماممحكمةاليسمحألحدأن "

بإذنالمحكمةأوبقدرماتقتضيهالإمعرفةهويتهإلىوأمرقديؤديأورسمهالفوتوغرافيأوأيشيءأ
."1ينديناراعشروكلمنيخالفأحكامهذهالفقرةيعاقببغرامةالتزيدعلىخمسةو،أحكامهذاالقانون

هناكهذهالضمانةحيثاالمطبقحالي األحداثغفلقراربقانونحمايةولمي  تاسعةفيمادتهالنص 
:علىأنه
يحظرنشرهاأوالسماحلغيرمحاميالحدثأو،سريةاتملفاألحداثالخاصةباتتعتبرالملف .1

أومرشدحمايةالطفولة دونإذنخاصمنالمحكمةاالمتوليأمره أونيابة،طالععليها
.إذاكانالملفقيدالتحقيقاألحداث

الحدثأوأيمعلوم .2 تدلعلىشخصيتهأونشروقائعالتحقيقاتيحظرنشراسموصورة
ويجوزللمحكمةالسماحبنشرالحكم،والمحاكمةأوملخصهافيأيوسيلةمنوسائلالنشر

 .2مناسمالحدثأوكنيتهأولقبهىاألولحرفاأليذكرفيهسوىالأعلى،النهائي

                                  
 م . )وهو ملغي العمل به( .1954لسنة  16( من قانون إصالح األحداث االردين رقم 4-5/ 7راجع املادة ) 1
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 1-2/ 9املادة ) انظر : 2
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المحكمةبصورةسريةاتتنعقدجلس:(مننفسالقراربقانونعلىأنه30/1تالمادة)نص كما
ضافةاإلبحضورمتوليأمرهومرشدحمايةالطفولةباالوالتجوزمحاكمةالحدث،1تحتطائلةالبطالن

.للقانوناومنتجيزلهالمحكمةالحضوربإذنخاصوفق،لمحاميه
  ألية النطق بالحكم الصادر بحق الحدث

قديتعارض،قالحدثالمتهمبحسبرأيالعديدمنفقهاءالقانونإنعالنيةالحكمالصادربح
.2تتعلقبهبهدفالحفاظعلىسمعتهاتوالقاضيبعدمنشرأيمعلوم،سريةمحاكمتهامعمبد
بأنهالريبفيالخروجعنهذاالويرى الباحث :       إذاكانلذلكمصلحةللحدثفيتقوميهنص 

صالحه :التفرقةبينحالتينوهمالىإجهاتلذلك،وا 
النطقتم فالريبأني،إذاكانقرارالمحكمةقاضيببراءةالحدثالماثلأمامالمحكمة: ىاألول

 .نظرهافيصورةسريةتم حتىولوكانتالدعوى،بالحكمفيجلسةعلنية
منخاللإعالم،دثوسمعتهيجابيلهذهالحاليةعلىنفسيةالحاإلوأرجعالعلةفيذلكللدور

الجميعببراءتهوأنهشخصفيقبيلالعمرمنالممكنأنينهضبنفسهوبأسرتهولمالأنيكونلهدور
 .عهككلتم بارزفينهضةمج

فضلأنيكونإعالناألفأرىأنهمن،دانةاإلإذاكانقرارالمحكمةالمختصةقاضيب: الثانية
اوذلكتفادي،اخفاؤهامنالبدايةللعلنتم التياتبقاءعلىسريةالمعلوماالو،القرارفيجلسةسرية

 .علهيستقيممستقبال ،وتركالمجالأمامهفيأنيعودعنالجنوح،لتدميرنفسيةوسمعةالحدثوأسرته
اتافيالمحافظقديم اطبق ردنيالذيكانم األماأغفلهقانونإصالحإلىولعليأستندفيهذاالرأي

والذي،م2001لسنة3الجزائيةالفلسطينيرقمجراءاتاإلوعبرعنهقانون،الشمالية ":علىنص 
.3ضرورةأنيصدرالحكمفيجلسةعلنيةحتىولوكانتالدعوىقدنظرتفيجلسةسرية"

ر  عوهوماتداركه ثحي،خيراألونالشماليةفيالقراربقاناتفيالمحافظالم ش  ":أنهعلىنص 
تدلعلىشخصيتهأونشروقائعالتحقيقوالمحاكمةأواتسموصورةالحدثأوأيمعلوماحظرنشري 

                                  
لسات احملكمة بصورة سرية حتت طائلة البطالن ت على أنه : تنعقد جنص  ( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين واليت 1/ 30: املادة ) انظر : 1

 للقانون . ا، وال جتوز حماكمة احلدث اال حبضور متويل أمره ومرشد محاية الطفولة ابإلضافة حملاميه ، ومن جتيز له احملكمة احلضور إبذن خاص وفق
 . 55سارة أمني ، ضماانت املتهم احلدث ، مرجع سابق ، ص  2
 م .2001لسنة  3اجلزائية الفلسطيين رقم  جراءات( من قانون اإل3/ 20: املادة ) انظر : 3
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يذكرالأعلى،ويجوزللمحكمةالسماحبنشرالحكمالنهائي،ملخصهافيأيوسيلةمنوسائلالنشر
.1"أولقبهمناسمالحدثأوكنيتهىاألولحرفاألفيهسوى
ر  عنجدأن،الموازنةبهذاالخصوصاتوعندالحديثعنالتشريع السوريقدأخذبماأخذبهالم ش 
ر  ع حيث،فيفلسطينالم ش  ،وذلكلكييطمئنالرأيالعام،النطقبالحكمعالنيةتم علىأنينص 

.2حاكمةوتزولالشكوكوالريبةالتيقدتنتجعنسريةوقائعالم
ي  ما خير الولعل محكمة قرار في جاء ما هو بالحكم الطعن آلية عن رقمتم عبر الموقرة ييز

أن:(والذيجاءفيه251/77) ر  ع" العاشرةمنقانونالم ش  أوجبفيالمادة إجراءاألحداثعندما
الوقوفإلىضالصغاربالعامةحتىاليتعر دااآلرعايةالنظامالعاموإلىإنماهدف،االمحاكمةسر

وقدرتبتأحكام،3مماقديؤثرذلكفينفوسهموأخالقهم،أمامالجمهوربمظهرالمجرمينالمتهمين
.4"ييزالبطالنعلىمخالفةشروطالسريةتم محكمةال

  حظر نشر صورة واسم الحدثج. 
 لعرررررراوفقرررررر  بكينالنموذجيررررررة قواعررررررد أكرررررردترررررره لمررررررا الثررررررامنررررررة1985ام وفيالمررررررادة،5مفيالمررررررادة

:(فإنه21/1)
أليضررقدينالهمناهفيجميعالمراحلتفادياتيحترمحقالحدثفيحمايةخصوصي.أ

 .وصافالجنائيةاالجراءدعايةاللزوملهاأوبسبب
لىهويةالمجرمإالتعرفىلإنتؤدييمكنأاتاليجوزمنحيثالمبدأ،نشرأيمعلوم.ب

.6الحدث

                                  
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 2/ 9: املادة ) انظر : 1
 م .1974( من قانون األحداث اجلاحنني السوري لسنة 49: املادة ) انظر : 2
 م .1977ة نقابة احملامني االردنية لسنة ( ، املنشور يف جمل77/ 251ييز أردين رقم )ت   3
 . 56سارة أمني ، ضماانت املتهم احلدث ، مرجع سابق ، ص  4
 م" .1985( من قواعد االمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شئون قضاء األحداث " قواعد بكني 1/ 8املادة ) انظر : 5
 م" .1985النموذجية إلدارة شئون قضاء األحداث " قواعد بكني ( من قواعد االمم املتحدة الدنيا 1/ 21ت املادة )نص   6

على االشخاص  اهذه السجالت مقصور  إىلعلى أنه : حتفظ سجالت اجملرمني األحداث يف سرية اتمة وحيظر على الغري االطالع عليها . ويكون الوصول 
 اص املخولني حسب األصول .املعنيني بصفة مباشرة ابلتصرف يف القضية حمل الدراسة أو غريهم من االشخ
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حيث،مذلك2016لسنة4رقماألحداثاللتشريعالفلسطينيفلميغفلقراربقانونحمايةووفق  نص 
تدلعلىشخصيتهأونشروقائعالتحقيقاتحظرنشراسموصورةالحدثأوأيمعلومي ":علىأنه

،ويجوزللمحكمةالسماحبنشرالحكمالنهائي،لةمنوسائلالنشروالمحاكمةأوملخصهافيأيوسي
.1"مناسمالحدثأوكنيتهأولقبهىاألولحرفاأليذكرفيهسوىالأعلى

 : المحاكمة اتحضور ولي أمر الحدث ومستشاره القانوني جلسد. 
ر  عأوجب وأنيكوناعالمين،لمحاكمةااتجلسإلىالفلسطينيحضورالحدثمعوليأمرهالم ش 
ر  عويرجع،وتفاصيلالحكمإجراءاتبكل إذأن ،العلةفيذلكفيتطبيقالمصلحةالفضلىللحدثالم ش 

المنمخاوفالمتهمالحدثويعطيهنوع قل نهأني أالمحاكمةمنشاتجلسإلىحضوروليأمرالحدث
القاضيفيتسهيلممايساعدذلك،علىالدفاععننفسهادر طمئنانوالثقةبالنفسالتيتجعلهقاالامن

.المحاكمةإجراءات
"للحدثالحقفي:تعلىأننص محيث1985وهوماأكدتعليهقواعدبكينالنموذجيةلعام

امجان االقضائيةمستشارهالقانونيأوأنيطلبأنتنتدبلهالمحكمةمحامي جراءاتاإلأنيمثلهطوالسيرة
ن حيني  .2قانونالبلدعلىجوازذلك"ص 
ي  ويجوزللسلطةالمختصةأنتطلب،جراءاتاإلشتراكفياالحقللوالدينأوالوصيحقكما

إذاكانتجراءاتاإلعلىأنهيجوزللسلطةالمختصةأنترفضاشراكهمفي،حضورهملصالحالحدث
.3لصلحالحدثاستبعادضرورياالاعتبارهذاإلىهناكأسبابتدعو

،ييزعلىأنحضورالمحاميمعالحدثيسدمسدحضوروليأمرهتم ولقداستقراجتهادمحكمةال
ر  عإلنهيحققالغايةالتيقصدها .4فيأنيكونمعالحدثمنيدافععنهالم ش 

                                  
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 2/ 9املادة ) انظر : 1
 م" .1985( من قواعد االمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شئون قضاء األحداث " قواعد بكني 15املادة ) انظر : 2
 م.2012داث يف فلسطني ، رئيس إدارة االحباث والدراسات القانونية يف ديوان الفتوى والتشريع ، فلسطني ، عبد الكرمي الشامي ، العدالة اجلنائية لألح3
4 http : / /www .shuotirrs .com   ام ، الساعة العاشرة صباح2018/ 10/ 17اتريخ ووقت الزايرة : االربعاء . 

http://www.shuotirrs.com/
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،م1937لسنة2رقماألحداثنالمجرمينفيمايتعلقبالقوانينالداخليةفيفلسطينفلميغفلقانو
.1الفلسطينيهذهالضمانةاألحداثوالقراربقانونحماية،المحافظاتالجنوبيةالمطبقفي

وبالرغممنال،الشأناتإنالناظرللواقعالعمليفيالمحاكمالفلسطينيةذ: والحقيقة علىنص 
لوحظ،هومنخاللالدارسةالتيأجراهاالباحثأن الإ؛ةالمحاكماتوجوبحضوروليأمرالحدثجلس

.االتمنالحمحاكمةأبنائهمفيكثيرٍاتمورعنجلساألغيابأولياء
يرجعالسببفيذلكفإنوبحسبماتوصلإليهالباحثمنبيناتومعلوماتخاللهذهالدراسة،

:سبابومنهااألللعديدمن
 .فككةوغيرملتزمةنأسرةم قدومالمتهمالحدثم .1
بحجةأنهيريد،هووليأمرالحدثنفسه،عدةأنمقدمالشكوىعلىالحدثاالتلوحظفيح .2

 .أنيصلحهويعيدبناءشخصيته
 .رارتم موروعمتتبعهمألحوالأبنائهمباساألغيابالوعيلدىبعضأولياء .3
دفعتالحدثللوقوعفيوحلالجرائمعلىمرأىقتصاديةالصعبةالتياالحتاللوالظروفاالوجود .4

 .اتومسمعأولياءأمورهمومنأشهرهاالسرق
 اقانونًي األحداثخاذها لمتابعة اتالواجب  جراءاتاإل : ثانًيا
الماثليناألحداثهافيمتابعةاتالتيأوجبمراعجراءاتاإلالفلسطينيةالعديدمناتنظمتالتشريع

أو المحاكمة المتعلقةأمام النافذة القوانين الفضلىومع الطفل يتناسبمعمصلحة التحقيقوذلكبما
:2مايليجراءاتاإلومنهذه،األحداثب

                                  
م على أنه : إذا اهتم ولد أو بنت ابرتكاب جرم فيجوز للمحكمة ، مبحض إرادهتا 1937لسنة  2( من قانون اجملرمني األحداث رقم 10ت املادة )نص   1

 من االوامر لتأمني حضوره . ، أن تكلف والده أو وصيه ابحلضور أمامها وأن تصدر ما تراه ضروراي
م على أنه : ال جيري استجواب احلدث اال حبضور مرشد محاية 2016لسنة  4الفلسطيين رقم  ( من قرار بقانون محاية األحداث19ت املادة )نص  كما 

 الطفولة ومتويل أمره وحماميه ، وجيوز إجراء التحقيق دون حضور متويل أمره إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى أو ظروف الدعوى ذلك .
 
 
 
 . 2018اعية ، تم  االدارة العامة للتنمية والتخطيط ، وزارة الشئون االجلدائرة التخطيط واالحصائيات ،  -ف سنوينص  التقرير ال 2
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المختصةاتالتواصلمعالجهتم وي،األولضرورةوجودأمرتوقيفلهبعدانتهاءمدةالتوقيف .1
 .لتجديدأمرالتوقيف

 .(شهوررهنالتحقيق6زيلإذاأمضىأكثرمن)هامللحدثالناتضرورةوجودالئحة .2
علىأنيعاملالحدثالنزيلباحترامداخل،1األحداثالشريكةفيالتعاملمعاتحرصالجه .3

 .يلتأميناحضارهللتحقيقأوالمحاكمةتأسيارةالشرطةالتيت
الجه .4 اتالتواصلمع لضرورة بأنالطفلالنزيلمظلوم فيحالتأكدنا فراجعنهاإلالمختصة

 .بالتنسيقمعمراقبالسلوكفيالمحافظة
  األحكامتنفيذ  : ثالًثا
:يتاآليختصقاضيالمحكمةالذييجريالتنفيذفيدائرتها
صدارالقراراتالفصلفيجميعالمنازع .1 الصادرةعلىالحدثاألحكاموامرالمتعلقةبتنفيذاألواتوا 

 .نحرافاالأوالمعرضلخطر
اعيةومراكزتم جاالمهامالتفتيشعلىدورالرعايةاألحداثوعضونيابةاألحداثىقاضييتول .2

 .2ومعاهدالتأهيلالمهنيوالمشافيالمتخصصة،التدريبالمهنية








 

                                  
 من اجلهات الشريكة يف متابعة قضااي األحداث يف فلسطني ما يلي : 1

 الدينية . . وزارة االوقاف والشئون 4. وزارة الرتبية والتعليم .  3. وزارة العدل .  2. وزارة الداخلية .  1اجلهات احلكومية الرمسية ومنها :  .أ
 .اجلهات الغري رمسية ومنها : اهليئات واملؤسسات احمللية الداعمة لقضااي األحداث مثل : مؤسسة الضمري ، ومركز امليزان حلقوق االنسان  .ب

 . 27، ص 2017دليل حقوق األحداث يف التشريعات الفلسطينية ، ضمن برانمج سواسية ، احملافظات اجلنوبية ،  2
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 طرق الطعن والتقادم لألحكام الصادرة بحق الحدث : لمطلب الثانيا
ولكييستطيع،عتراضعلىالحكمالصادروا عادةالنظرفيهالابأنه،ي عرففقهاءالقانونالطعن

فيقضيته .1المتهمالحدثتقديمطلبالطعنيجبأنيكونهناكحكمنهائي 
فيهاتم ياجد نادرة االتولكنهناكح ولتقديمطلبللطعنفإن،فيهاالطعنقبلانتهاءالقضيةوالبت 
.2عدمالرضاعنقرارالمحكمة:الأنتكونألسبابعاديةمثل،قنعةنتكونم سبابلتقديمهيجبأاأل

تم وعليهسي  المطلبتناولطرقالطعنالتيحددها ر  عمنخاللهذا الفلسطينيوبعضالم ش 
 :تيبشيءمنالتفصيلعلىالنحواآل،خرىاألاتالتشريع

  األحداثرة عن محكمة الجزائية الصاد األحكامطرق الطعن في  : أوًلا
لوجودعيب،تراضعلىالحكمالصادربحقالمتهمالماثلأمامالمحكمةعاالهبأن عن فالط عر ي 

كاناومنالمعلوملدىالقانونينأنالمحكومعليهحدث ،أولعدمتحققالعدلفيهذاالحكمجراءاتاإلفي
أو،ليقتنعبالبراءة،عتراضعلىالحكمالصادربحقهكمهلاللهالحقفياستئنافح،اعادي اأمشخص

.البيانأنالحكمالذيصدربحقههوحكمقاٍسجد 
ر  علذلكفقدأعطى محاكمإلىاللجوء،الحقللحدثالصادربحقةحكمشابهعيبقانونيالم ش 

.3النهائيةالصادرةبحقهاألحكامعوبالتاليالطعنفيجمي،"ستئنافاالالدرجةالثانية"محاكم
ر  عكماأولى محددةيجبأنيتبعهامنارق ونظملهاط ،فيفلسطينأهميةكبرىلطرقالطعنالم ش 

:فيالتالياألهميةوتكمنهذه،دذلكيري 
 .لألحكامالقضائيةوالتأكدمنسيرهابالطريقةالصحيحةااحترام .1
 .4دشابهاأخطاءقضائيةيجبتصحيحهاالأنيكونقتم الح .2

                                  
 إغالقها يف احملكمة . ت  لقاضي أو هيئة احملل فني قد أصدرت القرار ، وأبن  القضية قد ويعين ذلك أبن  ا 1
2.com. 3https : / /mawdoo10 

www .illinoislegalaid .org. 2  ص . 10: 36م ، الساعة 2018/ 10/ 27، اتريخ ووقت الزايرة : السبت 
 . 81مد عبد الرمحن ، احلماية القانونية لألحداث اجلاحنني يف التشريعات الفلسطينية ، مرجع سابق ، ص حم 3
 . 4819د . عبد القادر جرادة ، احلماية اجلنائية لألطفال يف التشريع الفلسطيين ، مرجع سابق ، ص  4

http://www.illinoislegalaid.org/
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وهذهالخطوةتعدمن،وقفتنفيذهتم أنهبمجردالطعنفيالحكمالصادربحقالحدثيإلىشارةاإلتجدر
.1ستعجالاالالعاديةومععدموجودحالةاالتويكونذلكفيالح،ارالقانونيةعلىالحكمثاآل

ر  عوقدأكد تم ي،تقديمالطعنبالحكمالصادرعلىالمتهمالحدثتم يأنهفيحالالفلسطينالم ش 
(منقانون169تعليهالمادة)نص وهذاما،علىأنيكونسببالطعنفقطلوقفالتنفيذ،وقفتنفيذه

:2أنهتعلىنص حيث،م2001لسنة3الجزائيةالفلسطينيرقمجراءاتاإل
أوفيوصفالجريمة،وصالقانوننص لحكمالمطعونبهعلىخطأفيذكرنيتأسبابا"إذاب 

أوفيصفةالمحكومعليهفاليجوزنقضالحكمإذاكانتالعقوبةالمحكومبهاهيالمقررةفيالقانون
وال،للجريمةبحسبالوقائعالمثبتةفيالحكموتصححالمحكمةالخطأالذيوقعفيهوتردالطعنبالنتيجة

.الطعنلالمتناععنتنفيذالحكمالمطعونفيه"إلىستناداالجوزللمحكومعليهي
،خطاءوالعيوباألقديشوبهابعض،وغيرهماألحداثالتيتصدربحقاألحكامإن: والحقيقة      

نسماح ر  عوا  لةلهورخصةقانونيةوشيءيدلعلىعدا،ألطرافالدعوىبتقديمالطعنبالحكمالم ش 
وتفنيدعيوبالحكمالصادرأوالمطالبةبتعديله،لمايشكلذلكمنمساهمةفياستظهارالحق،التشريع

.زيلعيوبهويحققالعدالةللجميعأوإلغاؤهأمامالمحكمةالمختصةعلىالنحوالذيي 
األحكامفيطلقعلىهذهالرخصةالتيحددهاالشارعفيصوروطرقمعينة"طرقالطعنوي 

ر  عوهومانظمة،الجزائية" ،معينةاشروط األحداثالمصريالذيوضعلقبولالطعنأماممحكمةالم ش 
:يتوضحهاعلىالنحواآل

  : ثلفيتم وت : الشروط الموضوعية : أ
تكونضمنالدعوىالمدنيةلعدماالفيالدعوىواوتعنيوجوبأنيكونالطاعنخصم :الصفة .1

 .ولالدعوىبذلكقب
 .أيأنيكونلصاحبالطعنمصلحةفيتغييرالطعن:المصلحة .2
.3الصادرةبالخصوصاألحكامأيأنيكونمكانومحلالطعنفقطفي:المحل .3

                                  
َشر ِّعدث طابع االستعجال ، كاال أن بعض التشريعات اخلاصة ابألحداث أعطت لألحكام الصادرة حبق احل 1

ُ
السوري الذي أعطى هذا الطابع للحكم  امل

 الصادر حبق احلدث كميزة خاصة ، تستهدف حتقيق مصلحة احلدث ومراعاة لظروفه .
 م .2001لسنة  3اجلزائية الفلسطيين رقم  جراءات( من قانون اإل369راجع املادة ) 2
 . 83حداث اجلاحنني يف التشريعات الفلسطينية ، مرجع سابق ، ص حممد عبد الرمحن ، احلماية القانونية لأل 3
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 :ثلفيتم وت : الشروط الشكلية : ب
كولذل،واحدوليسلجميعالطرقموعد ،إنطرقالطعنتختلففيميعادها:ميعادالطعن .1

ر  عأوجب ستقرارالقانونياالتوفرالرغبةفيتحقيق:أولهما،وافقعاملينفيذلكالمصريت الم ش 
 .عدادللطعناإلاحةالفرصةللمحكومعليهبدارسةالحكموتإ:وثانيهما،

وذلكلضمان،الطعناختالففيكلقضيةدونغيرهاجراءاتوقدكانإل:الطعنإجراءات .2
.جديةالطعن

ر  عهذاماتناوله ماذاعن،الصادرةبحقالحدثاألحكامالمصريفيتنظيمطرقالطعنفيالم ش 
ر  ع !الفلسطينيالم ش 
عتراضاإلدلطرقحد هوالمرجعالم ،الجزائيةالفلسطينيالنافذجراءاتاإلإنقانون: في الحقيقة      

التييمكنألطرافاالتكماحددالقانونالح،1ضفيفلسطينستئنافوكذلكالطعنبالنقاالوالطعنو
:الدعوىتقديمطلبالطعنأمامالمحكمةالمختصةوهي

                                  
   ت على :نص  ( واليت 357وحىت346م ، )2001لسنة  3اجلزائية رقم  جراءاتراجع مواد قانون اإل 1

تئناف يف اجلناايت واجلنح تقبل األحكام الصادرة من حمكمة البداية بصفتها االستئنافية ومن حمكمة االس ( الطعن يف األحكام ابلنقض :346مادة )
 القانون على خالف ذلك . نص  الطعن ابلنقض ، ما مل ي

األحكام الصادرة من حمكمة البداية بصفتها االستئنافية ومن حمكمة االستئناف الطعن يف األحكام القاضية برد الدفع لعدم االختصاص :  (347) مادة
عدم قبول  (348) مادة ألحكام هذا القانون تقبل الطعن ابلنقض . االدعاوى النقضائها وفق ، والقاضية برد الدفع بعدم االختصاص ، أو عدم قبول
 مادة ال يقبل الطعن ابلنقض يف األحكام والقرارات ما دامت قابلة لالعرتاض أو االستئناف .الطعن ابلنقض يف حالة وجود طريق طعن آخر : 

املسؤول عن  -4املدعي ابحلق املدين . -3 احملكوم عليه .-2النيابة العامة .  -1كل من /  : يكون الطعن ابلنقض من تقدمي الطعن ابلنقض (349)
الطعن ابلنقض حبكم القانون يف مجيع األحكام الصادرة ابإلعدام أو ابحلبس املؤبد  تم  يالطعن ابلنقض حبكم القانون :  (350) مادةاحلقوق املدنية . 

اليت  جراءاتال يقبل من اخلصم أن يدفع ببطالن بعض اإل:  جراءاتتقييد الدفع ببطالن بعض اإل (352) مادة حىت ولو مل يطلب اخلصوم ذلك .
ال يقبل من اخلصم  د من وقائع جديدة :تم  رفض تقدمي دليل مس (353) مادة ت أمام حماكم الصلح والبداية إذا مل حيتج هبا أمام حمكمة االستئناف .ت  

نقض احملكمة للحكم ملصلحة املتهم من تلقاء نفسها :  (354) مادة ع مل يتطرق إليها أسباب احلكم املطعون فيه .د من وقائتم  أن يتقدم بدليل مس
يف تطبيقه أو  جيوز للمحكمة أن تنقض احلكم ملصلحة املتهم من تلقاء نفسها إذا تبني هلا مما هو اثبت فيه أنه مبين على خمالفة القانون ، أو على خطأ

للقانون ، أو ال والية هلا للنظر يف الدعوى ، أو إذا صدر بعد احلكم املطعون فيه قانون يسري  اأن احملكمة اليت أصدرته مل تكن مشكلة وفق يف أتويله ، أو
ملدين يكون ميعاد تقدمي طلب الطعن ابلنقض للنيابة العامة ، واحملكوم عليه واملدعي ابحلق ا -1ميعاد الطعن :  (355) مادةعلى واقعة الدعوى .

، أو من اليوم  يبدأ ميعاد الطعن ابلنقض من اليوم الذي يلي اتريخ صدور احلكم إذا كان حضوراي -2.  اواملسؤول عن احلقوق املدنية خالل أربعني يوم
احملكمة اليت أصدرت قلم  إىليقدم طلب الطعن ابلنقض تقدمي طلب الطعن ابلنقض :  (356) مادة الذي يلي تبليغه إذا كان احلكم مبثابة احلضوري .
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 قبول الطعن االتح
  .أثرفيالحكمجراءاتاإلإذاوقعبطالنفي .1
 .أولمتكنلهاواليةالفصلفيالدعوى،للقانوناإذالمتكنالمحكمةالتيأصدرتهمشكلةوفق  .2
 .واحدةفيواقعةٍواحدٍتناقضانفيوقتٍإذاصدرحكمانم  .3
 .جاوزطلبالخصمإذاصدرالحكمبماي  .4
أوفي،أوعلىخطأفيتطبيقه،نيعلىمخالفةالقانونإذاكانالحكمالمطعونفيهب  .5

 .تفسيره
 .أوتناقضها،أوغموضها،أوعدمكفايتها،لوالحكممنأسبابهالموجبةخ  .6
 .هاالقانونيةاتختصاصأوتجاوزالمحكمةسلطالامخالفةقواعد .7
هاولمتستجبلهالمحكمةولميجراتخرىإذاكانالخصمقدطلبمراعاألجراءاتاإلمخالفة .8

 .1تصحيحهافيمراحلالمحاكمةالتيتليها
الفلسطينيفإنهاألحداثالقراربقانونحمايةووفق  كماستئنافخاصةوذلكعلىإنشاءمحانص 

 فيمحاكم خاصة دوائر االبتشكيل فيقضايا األحداثستئنافللنظر لخطراألأو المعرضين طفال
حيث،نحرافاال الصادرةبمقتضىهذااتوالقراراألحكام"تخضع:(منهعلىأنه33فيالمادة)نص 

وتشكل،الجزائيةالنافذجراءاتاإلقانونستئنافوالطعنبالنقضوفقأحكاماالالقراربقانونلالعتراضو
،نحرافاالطفالالمعرضينلخطراألأواألحداثستئنافللنظرفيقضايااالدوائرخاصةفيمحاكم

.عنالحدث"جراءاتاإلضافةلمحاميهأنينوبفيهذهاإلويجوزلمتوليأمرالحدثب
كما األحكاميجوزاستئناف ":(علىأنه35/1والمادة)(34/1نفسالقراربقانونفيالمادة)نص 

.2"ستئنافالمشكلةلهذهالغايةاالالصادرةعنالمحكمةأمامدوائر
ذاحكمعلىحدثباعتبارأنسنهتجاوزتالثامنةو ،تبأوراقرسميةأنهلميتجاوزهاب ثمث ،عشرةا 

حالةالمحكمةالتيإلىمراألاألحداثترفعنيابة أصدرتالحكمإلعادةالمحاكمةوالقضاءبإلغاءحكمهاوا 

                                  
من الطاعن أو من حمام ، وأن  ا: جيب أن يكون طلب الطعن موقع الت طلب الطعن ابلنقضتم  مش (357) مادة قلم حمكمة النقض . إىلاحلكم أو 

 التسجيل .به إيصال دفع الرسوم املقررة ، وأن يؤشر عليه قلم احملكمة بتاريخ  ايتضمن أسباب الطعن ، وأمساء اخلصوم وأن يكون مرفق
 م .2001لسنة  3اجلزائية الفلسطيين رقم  جراءات( من قانون اإل351املادة ) انظر : 1
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 1/ 34املادة ) انظر : 2
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اويجوزتوقيفالحدثطبق،وفيهذهالحالةيوقفتنفيذالحكم،للتصرففيهااألحداثنيابةإلىوراقاال
.1(منهذاالقراربقانون20للمادة)
ر  عارفقدأش،الموازنةبخصوصطرقالطعنوميعادهااتفيمايخصالتشريع السوريعلىالم ش 

.2منتاريخصدورالحكمعلىالحدثاأنموعدالطعنيكونخاللثالثونيوم
ر  عأما وجعلهافقطثالثةأيامتبدأمنتاريخالعلم،الليبيفلميعطتلكالمدةالكبيرةللطعنالم ش 
ر  عولتفاديبعضالظروفالقاهرةوضع،بالحكم .3ديدالميعادتم ستثنائيةمنالممكنفيهاااالتحالم ش 
ر  عأعتقدبأن: والحقيقة      لمبدأسرعةاولذلكتحقيق ،يلهلمدةميعادالطعنالليبيقدأحسنفيتقل الم ش 

ولعدمتدميرنفسيةالحدثالتيستتضاعفوتزدادكلمازادتفترةالتوقيف،األحداثالفصلفيقضايا
ر  عوهذامالميفعله،حكمهدونمعروفةمصير ر  عالفلسطينيوالم ش  واكتفيابالمدةالمحددة،السوريالم ش 

.اقانون 
 . األحداثالجزائية الصادرة عن محكمة  األحكامطرق التقادم في  : ثانًيا
العقوبةبلعمدعلىإسقاط،بداألإلىوجعلالعقوبةالتدوم،اتللعقوباسس إنالقانونوضعأ 

،اتأوالغرام،السالبةللحريةأوالبدنيةاتسواءكانتهذهالعقوبةمنالعقوب،بعدمضيمدةمعينة
أوأنصاحبهذاالحكم،إصدارالحكمفيهتم عدةكتواجدالمتهمفيبلدغيرالبلدالذياتولكنالعتبار

.4هااتويعتبرانتظارهللعقوبةعقوبةبحدذاسقاطالعقوبةعنهتم اليعلمبالحكمالصادربشأنه؛في
كاعتبارالتقادمعلىأساس،آراءعدةإلىوقداختلففقهاءالقانونفيتحديدأساستقادمالدعوى

الإ،القانونياتأوعلىأساسفكرةالثب،أوعلىأساسفكرةنسيانالجرم،تاريخعلمالنيابةبالجريمة
نسبلتحديداألحددالمعيارلهالمت حيثأنج ،سساألخرمنهذهاالغىأساسعلىأننيأرىبأنهلميط

.5مدةالتقادم

                                  
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 1/ 35املادة ) انظر : 1
 ( من قانون األحداث السوري .1/ 50اجع املادة )ر  2
 . 372م ، ص 2000. الزاوية ، منشورات املكتبة اجلامعية ، 2، ط 2اجلنائية يف التشريع اللييب ، جزء جراءاتمأمون سالمة ، اإل 3
 . 85ص  حممد عبد الرمحن ، احلماية القانونية لألحداث اجلاحنني يف التشريعات الفلسطينية ، مرجع سابق ، 4
 . 302، محاية األحداث املخالفني للقانون واملعرضون خلطر االحنراف ، مرجع سابق ، ص علي جعفرللتعرف على هذه االثراء ابلتفصيل راجع : د .  5
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ووفقما ر  ععليهنص  جديالي ،االفلسطينيفإنمحاكمةالجانيبعدمضيالمدةالمحددةقانون الم ش 
.1قضاءالعقوبةبالتقادمولذلكأوجببان،ثرالمرجومنتلكالعقوبةاألأواليرتبانفع 

:(علىأنه428فيالمادة)2م2001لسنة3الجزائيةالفلسطينيرقمجراءاتاإلوقدأوضحقانون
ومنيومتهربالمحكومعليهمنالتنفيذإذاكان،ايجريالتقادممنتاريخالحكمإذاصدرغيابي  .1

 .االحكمحضوري 
فمدةالعقوبةالتينفذتفيهنص ذعقوبةمقيدةللحريةأسقطتإذاتهربالمحكومعليهمنتنفي .2

.منمدةالتقادم
كما :(علىأن429نفسالقانونفيالمادة)نص 

كانفيالدرجة .أ إذا الحضوريمنتاريخصدوره فيالحكم تبدأ التقادم ومنتاريخاالمدة خيرة
 .ىاألولإذاكانفيالدرجةاات بدورهص

ذاكانا .ب فنص فمنيومتهربهمنالتنفيذوفيهذهالحالةيسقط،ااحتياطي المحكومعليهموقوف وا 
 .مدةالعقوبةالتينفذتفيهمنمدةالتقادم

الحضوريةيكونمنتاريخصدوراألحكامبحيثاعتبرمنكلماتقدمذكرهبأنسريانتقادمفي
.أيصدورهمنمحكمةأولدرجة،ابهالدرجةالقطعيةأومنتاريخإبرامهواكتس،اتالحكمالب
أمافيمايتعلقبأسبابانقطاعالتقادمفقد :الفلسطينيعلىمايلياألحداثقراربقانونحمايةنص 

النافذةوالمتعلقةبالجرائماتالجزائيةوقانونالعقوبجراءاتاإلوصعليهافيقانوننص "إنمددالتقادمالم
فهافيجميعنص إلىالمدنيةوسقوطالدعوىالجزائيةتخفضاتلتزاماالصالحيةواالوالتدابيراتلعقوبوا

.3"األحداثجرائم
كما :4وهي،الجزائيةالفلسطينيالنافذعلىوجودعدةأسبابتدلعلىانتهاءالتقادمجراءاتاإلقانوننص 

 .يومارتكابالجريمةمناليومالتاليلاتحتسبمدةالتقادماعتبار .1

                                  
 . 86حممد عبد الرمحن ، احلماية القانونية لألحداث اجلاحنني يف التشريعات الفلسطينية ، مرجع سابق ، ص  1
 م .2001لسنة  3اجلزائية الفلسطيين رقم  جراءات( من قانون اإل229/ 228) املواد انظر : 2
 م .2016لسنة  4( من قرار بقانون محاية األحداث الفلسطيين رقم 12املادة ) انظر : 3
 م .2001لسنة  3اجلزائية رقم  جراءات( من قانون اإل432راجع املادة ) 4
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ولمينشأ،يوقفسريانمدةالتقادمكلمانعقانونيأومادييحولدونتنفيذالعقوبةأوالتدبير .2
 .يوقفسريانمدةالتقادماقانونياعنإرادةالمحكومعليهويعتبرتأجيلتنفيذالحكممانع

 :تنقطعمدةالتقادمبمايلي .3
 .القبضعلىالمحكومعليه .أ

 .التحقيقأوالمحاكمةالصادرةمنالسلطةالمختصةاءاتإجر .ب
 .عملهإلىالتنفيذالتيتتخذفيمواجهةالمحكومعليهأوتصلإجراءات .ج
ارتكابالمحكومعليهجريمةأخرىمعادلةللجريمةالتيحكمعليهمنأجلهابالعقوبةأوالتدبير .د

السابقةاالتةالتقادمفيكلحالةمنالحواليجوزأنتطولمد،أوجريمةأشدجسامةمنها
.أكثرمنضعفيهاإلى

أنمضيفترةالتقادمعلىالمحكوماألحكامفإنمنأثرالتقادمعلى،أمافيمايتعلقبأثارالتقادم
تإجراءاالسلطةالمختصةفيالدولةالقيامبأيإجراءمنعلىحرموبالتاليي ،عفاءاإلإلىعليهيؤدي

عتبارعدمتأثرمضياالخذبعيناألمع،آلثارهالقانونيةانتج وم ادانةيبقىثابت اإلأنالحكمباال،التنفيذ
.1حترازيةالمانعةللحقوقاالفترةالتقادمعلىالتدابير

طلبوانقضتعقوبتهبالتقادمفاليجوزلهاأنهإذاحكمعلىشخصغيابي إلىشارةاالكماتجدر
المدنيةالناشئةعنالحكم؛فهيتبقىخاضعةألحكاماتلتزاماالأمامفعولالتقادمعلى،2إعادةمحاكمته
.3التقادمالمدني







                                  
، أو بعد تقادم العقوبة اليت تالزم هذا التدبري ،  اقادم اال منُذ اليوم الذي يصبح فيه التدبري االحرتازي انفذيبدأ الت ( على أنه :2/ 429ت املادة )نص   1

على السالمة العامة ، ففي هذه احلالة  ابشرط اال يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات من ذلك التاريخ قرار يثبت أن احملكوم عليه ال يزال خطر 
 فيذ التدبري االحرتازي . .أيمر القاضي بتن

ت على : ال ينفذ أي تدبري إصالحي أغفل تنفيذه مدة سنة نص  ( من نفس القانون على عدم إغفال تنفيذ التدابري االحرتازية و 431ت املادة )نص  كما 
 كاملة اال بقرار يصدر عن احملكمة اليت أصدرته بناءا على طلب النيابة العامة .

 م .2001لسنة  3اجلزائية رقم  جراءاتمن قانون اإل( 434املادة ) انظر : 2
 . 689م ، ص 1981، دار الفكر العريب ، دمشق ،  3حممد الفاضل ، قانون العقوابت ، ط 3
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 م .23/9/2010( جزاء الصادر في  1212/2010التعليق على حكم محكمة الصلح في القضية رقم ) :  ثالًثا
 : : تعريف مختصر بواقع القضية أوال  

نحرافاألطفالفيااوىمندع فيدعوىاجزائي ااقضائي جباليا(حكم ضاءالفلسطينيفي)أصدرالق
:1وفيهاالمحافظاتالجنوبية

(سنةمنسكانأبراجالشيخزايد.17ق.البالغمنالعمر).:الطفلأالمحكوم عليه -1
 .:هوالمواطنم.ط.منسكانمدينةالشيخزايدالمجني عليه -2
:هيمحكمةصلحجباليا.محكمة التي أصرت الحكمال -3
م،وصدرالحكم2010أغسطس26:توقفالطفلاحتياطياعلىالتهمةبتاريخمدة التوقيف -4

 .ا،أيأنالتوقيفبلغحواليشهرتقريب 2010برتم سب23عليهبتاريخ
 .م2010برتم سب23:تاريخ صدور الحكم -5
مبدائرة2010شهرأغسطسإلى:يعودوجيزواقعاتالدعوىعليه التهمة المسندة المحكوم -6

سنةبارتكابواقعتي(17شرطةالشيخزايد،حيثقامالمتهمالطفل:أ.ق.البالغمنالعمر)
بذلكاإلضراربهوبوجهاإتالفوحملألةمؤذية،حيثأتلفبابمنزلالمجنيعليه،قاصد 

انوالمكانألةمؤذيةعبارةعنسكين،وذلكفيمناسبةغيرغيرمشروع،وحملبذاتالزم
.مشروعة
إتالف)نالواقعتينهما:أسندتالنيابةالعامةللطفلالمحكومعليهتهمةعنكلواقعهمولقد"
 الغير مال )( بالمادة )/326المعاقبعليها العقوباتالفلسطينيرقم قانون من 74أ( لسنة )1936
ىاألولتنص والتي،(منذاتالقانون89المعاقبعليهابالمادة)(حملألةمؤذية)وتهمةوتعديالته،

إال،يعتبرأنهارتكبجنحة،قصداوبوجهغيرمشروعكلمنأتلفأوخربماال "منهماعلىأنه:
فيالمواضعالتيي (89هيالمادة)تالثانيةمنهماونص ،فيحين2"فيهاالقانونعلىغيرذلكنص 

                                  
م  ، سلسلة مراجعات 23/9/2010( جزاء الصادر يف 1212/2010د . عبد القادر جرادة ، التعليق على حكم حمكمة الصلح يف القضية رقم )  1

 . 1، ص  2011عن مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان ، صادرة 
إذا كان املال املبحوث عنه بيدرا أو ألة زراعية أو بئرا أو حاجزا أو ضفة أو حائطا أو منفذ ماء معمل أو منفذ بركة أو حاصالت -وهذه احلاالت هي : أ 2

ات أو فسائل قائمة ، أو جسرا أو قنطرة أو قناة أو حوضا ، يعترب اجملرم أنه نباتية مزروعة ، سواء أكانت قائمة أم انمية أم مقطوعه ، أو أشجارا أو شجري 
 ارتكب جناية ويعاقب ابحلبس مدة سبع سنوات .

 وإذا كان املال املبحوث عنه دار أو سكن أو سفينة وكان الضرر قد جنم عن انفجار مادة مفرقعة.-ب
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غيرمشروعةيعتبرأنهارتكبجنحةفيمناسبةٍاآلةمؤذيةأوسالح اعلىأنه:"كلمنحملعلن
وتصادرمنهاآللةأوالسالح".

 

 : قرار محكمة الصلح وحكمها-7
،وقررتالمحكمةتهامأماممحكمةالصلحعنالواقعتيناعترفالمتهمبماأسندفيالئحةاال

بيناتالنيابةالعامةإلىعتم نتهبالتهمتينالمسندتينإليهبناءعلىاعترافه،أيأنالمحكمةلمتسإدا
والدفاعمكتفيةباالعترافمعتبرةإياهسيداألدلة،وحكمتعليهبحبسهمدةثالثةأشهر،وأمرتبوقف

منها،وذلكأوالحبسشهربدال (شيكل100تنفيذعقوبةالحبسلمدةثالثسنواتوبغرامةماليةقدرها)
(شيكلعنالتهمةالثانيةويخلىسبيلهبعددفعالغرامة،100ىوبغرامةماليهقدرها)األولعنالتهمة

دالحكممنالنيابةالعامةولميقمالمحكومعليهباستئنافالحكموانتهتالمدةالقانونيةللطعنعليهتم وأع
مقررةعليه،وبذاأصبحالحكمباتااليقبلالطعنفيهبطرقالطعنالعادية.وقامالطفلبدفعالغرامةال



 : الجزائية المتبعة جراءات: تحليل اإلثاني ا
لقدجاءالتكييفالقانونيللوقائعالمسندةللطفلفيمحلهحيثانطبقال -1 القانونيعلىالوقائعنص 

 .عدةالقانونيةالتفسيرالقانونيالسليمسرتالقاالتياقترفهاوقتارتكابالجريمة،كماف 
كلهذهالمدةتقاربالشهرعنجريمةبسيطةالتستأهلتوقيفهاحتياطي ارالطفلموقوفتم لقداس -2

 ديدتوقيفه.تم المدة،وكانيجدربالمحكمةإخالءسبيلهلدىعرضهعليهال
يرىمنها،وبدال االحبسشهرخيرتالمحكمةفيحكمهاالطفلبيندفعغرامةقدرهاشيكلأو -3

أمامبخاسةالغرامةبالنظرعلىشدةعقوبةالحبسالبديلة،اأنمدةالشهرطويلةجدالباحث:ي

                                  
 وكان يف بيت السكن أو املركب شخص .-ج
 ف أو الضرر مما يعرض ابلفعل حياة أي شخص للخطر يعترب أنه ارتكب جناية ويعاقب ابحلبس املؤبد.أو كان اإلتال -د
ه أو إذا كان املال املبحوث عنه صك وصية ، سواء أكان املوصي ميتا أم حيا ، أو سجال يسمح القانون أو يقضي حبفظه إلثبات ملكية مال أو قيد-ه

أي موظف عام  إىلود الزواج أو الوفيات أو الدفن ، أو صورة عن جزء من أجزاء هذا السجل يقضي القانون إبرساهلا لتسجيل املواليد أو املعمودية أو عق
 ، فيعترب اجملرم أنه ارتكب جناية ويعاقب ابحلبس مدة أربع عشرة سنة .
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ومنثمفلميكنلدىالطفلأيخيار،فليسمنالمتصورأنيفضلالحبسلمدةشهرعلىدفع
.1عبارةعندراهممعدوداتةغرام

 : : تقويم الحكمثالث ا
الواجبمراعاتهافيالتعاملجراءاتيركزالباحثعلىبعضاإلجراءاتلىضوءهذهالوقائعواإلع

أمالتحقيقأمالمحاكمةوذلكعلىالنحومعاألحداثالمتهمينبارتكابجرائمجنائيةسواءأثناءاالستدالل
التالي:

.سرعةالفصلفيقضايااألحداث.1
هاإجراءاتحرياتباحترامضماناتالمحاكمةالعادلةفيكلإجراءمنللايتقيدالقاضيبوصفهحارس

سرعةالفصلفيالدعوىالجزائيةالمنظورةأمامهوخاصةإذاكانتالمتهمأوالمجنيجراءات،ومنهذهاإل
.2عليهطفال

السرعةفيالتقاضي.أهمية.2
نالعدالةالبطيئة،فاليجوزبأيحالالعدالةالسريعةخيرم"قضتمحكمةاالستئنافالعلياأن:

التقاضيعلىحساباإلخاللبواجبإجراءاتمناألحوالأنتكونسرعةالفصلفيالدعاوىأوتيسير
 .3"الدفاع

 حقالطفلفيالكالمأوالصمت..3
قواعد(منقواعداألممالمتحدةالدنياالنموذجيةإلدارةشئونقضاءاألحداث)7تالمادة)نص 

ضماناتاجرائيةأساسيةمثل:افتراضجراءاتمعلىأنه:"تكفلفيجميعمراحلاإل1985(لعامبكين
.4…"البراءةوالحقفياإلبالغفيالتهمالموجهة،والحقفيالتزامالصمت




                                  
م  ، مرجع سابق ، 23/9/2010الصادر يف ( جزاء 1212/2010د . عبد القادر جرادة ، التعليق على حكم حمكمة الصلح يف القضية رقم )  1

 .4ص
م  ، مرجع سابق ، نفس 23/9/2010( جزاء الصادر يف 1212/2010د . عبد القادر جرادة ، التعليق على حكم حمكمة الصلح يف القضية رقم )  2

 الصفحة .
حمكمة االستئناف العليا ، اجلزء الثاين ، إعداد  م ، جمموعة خمتارة من أحكام28/1/1993( جلسة  18/92استئناف عليا جزاء فلسطيين رقم )  3

 . 460م ، ص 1994املستشار / وليد احلايك ، 
 م .1985( من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شئون قضاء األحداث ) قواعد بكني ( لعام 7للتفصيل أكثر راجع املادة ) 4
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 : السابق القضائي حكمإبان ال الباحث : توصيات رابع ا
التحقيقومحاكمةاألحداثيجبأنتتصفبطبيعةجراءاتإعلىضوءماتقدمفقداتضحأن

والغايةمنمحاكمته،وهومايتطلبمنالسلطةالمختصةحدثخاصةوذاتية،تتوقفعلىظروفال
مراعاةالتوصياتالتالية:

حمايةالطفلمناالستغاللوالعنفوسوءالمعاملة،وتحسينأوضاعاألطفالالذينيعيشونفي .1
ة،وخاصةاألطفالضحاياالحروباالسرائيلية،واألطفالذوياالحتياجاتالخاصةظروفصعب

اعيةالكفيلةبوقايتهمتم التشريعيةواالججراءاتوغيرهممناألطفالالمشردونواليتامى،واتخاذاإل
اندماجهموحمايتهم،وتقديمالدعمالالزملتنفيذمشاريعوقائيةعالجيةوتأهيليةالستيعابهموتأمين

عيسوي.تم فيإطارمج
تأديبيةمعالطفلالجانحالتتعارضمعحقالكرامةللطفل،وتكونأكثرإجراءاتضرورةاتخاذ .2

لنضمنأن سليم قوي جيال ن نشئإيجابيةمنالعقابالبدنيأوالمعنوي، قادر ا علىم ا جابهةا
الحديثةوفقأساليبٍ نرفمتطلباتالحياة ، ونزرع ع تربوية ، منكرامته بالنفس،فيها الثقة به

ساعدهعلىالنموالبدنيوالنفسيوالعقليوالتعليمي.ون 
التربوي، .3 نشاءإعالمجديدمتخصصهواإلعالم العالقةبيناإلعالموالتعليموا  تدعيم ضرورة

تم والذييعرفبأنهوظيفةاج األطفالبطرقبثالوعيالتعليموالثقافيلدىاألولاعيةهدفها
ووسائلمتقدمةومتكاملة.
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ُااخلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 
ُةت

ُ

م2016لسنة4الفلسطينيرقماألحداثالفلسطينيةوعلىرأسهاقراربقانونحمايةاتالتشريعإن
يغلبعيهاالطابعالتربويوالتهذيبي،ةخاصةبهموأحكامقضائياتبتدابيروضماناألحداثقدخصفئة

صالحهاهادف،الالعقابي خاصةفيأصولاتوذلكبتطبيقهلعدةضمان،منوراءذلكحمايةالحدثوا 
.بحقهمالقطعياألحداثمحاكمتهوفيكافةمراحلالدعوىالجزائيةوحتىبعدصدورحكممحكمة

يلي:أستعرضهافيمااتمجموعةمنالنتائجوالتوصيإلىدراستهوقدخلصالباحثفينهاية

 اتوالتوصيُالنتائجُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 . النتائج -أوًلا
  نتائج قانونية -
تفيالتشريعاتالفلسطينيةفيالمحافظااكبير انتيجةللبيئةالقانونيةالمعقدةفيفلسطين،و جدتباين  -1

 .الشماليةوالجنوبيةفيمايتعلقباألحداث

اإل -2 الحدثفيالشريعة واالصطالحوفيعلميالنفسواالجيختلفمفهوم عنتم سالمية اع،
 مفهومهفيالقانونالوضعيوتشريعاتهالمختلفة.

عما،ومنواقاماعتبرتالحدثمجرم1937(لسنة2التسميةالواردةبقانونالمجرميناألحداثرقم) -3
حملهالقانونفيفلسطينمنتسمياتمختلفةلألحداثتعتبرهذهالتسميةقاسيةبحقهم،لذلكأوصي

 بتعديلالتسميةالواردةفيهذاالقانون.

صغرالسنهوالمعيارالوحيدإلقرارالمسئوليةالجزائيةللحدث،ومرحلةالحداثةهيأهمالمراحل -4
 .التييمربهااالنسانفيحياته

راءالتشريعاتالموازنةفيتحديدسنالمساءلةالجزائيةللحدث،وقداعتبرقانونالطفلآتباينت -5
 عنتصرفاته.االتاسعةمنالعمرغيرمسؤولجزائي تم الفلسطينيكلإنسانلمي
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الشخصجزائي  -6 ايسأل السيما ، التشريعاتالموازنة ل ر  عفيج  أهال الم ش  كان إذا الفلسطيني
 ييزلديه.تم والاإلدراكرينص للمسئوليةوذلكبتوفرع

ر  علمينظم -7 التوقيف،ولعلإجراءاتم،1937(لسنة2فيقانونالمجرميناألحداثرقم)الم ش 
التحقيقاالبتدائيوفقإجراءاتفيقياممأمورالضبطالقضائيوجهةالتحقيقباتباعاذلكسبب
 النافذ.الجزائيةجراءاتقانوناإل

(مومعأنهأفضلمايقدمالحماية2016(لسنة)4إنقراربقانونحمايةاألحداثالفلسطينيرقم) -8
اعيةوغيرهاللحدث،االأنهلميزلغيرمطبقفيالمحافظاتالجنوبيةوذلكتم الجزائيةواالج

 للظروفالقانونيةوالسياسيةالفلسطينيةالراهنة.انظر

 نتائج قضائية  -
ر  عحمن -1 الفلسطينيالسلطةالتقديريةلقاضياألحداثفيتقديرسنالحدثوذلكفيالحاالتالم ش 

 التيي ستعصىإثباتها.

نفتتحتبندالجناياتتنوعت -2 التهمالموجهةضداألحداثمابينمخالفاتوجنحوالقليلمنهاص 
لسطوهماأكبرالجرائمالتيقام،كالسطووالقتلومحاولةالقتل،وث بتبأنجريمتيالسرقةوا

(قضيةسطو.139(قضيةسرقة،و)150بارتكابهااألحداثفيالعامالماضيبواقع)

ميزتالتشريعاتالموازنةالسيماالتشريعاتالفلسطينيةالحدثبمعاملةوتدابيرخاصةتختلف -3
ةمثولهملمحاكمونيابةخاصة،ولعلأهمتلكالتدابيرالخاصاعنتلكالمقررةللبالغينولوجزئي

 خير.بهموذلكبحسبالنهجالذينهجةقراربقانونحمايةاألحداثالفلسطينياأل

يتعينأنيصدرالتوبيخمنالقاضينفسه،ويجبعلىالقاضيعندتوبيخهللحدثأنيشعره -4
 منخاللالتوبيخ.بمايمثلهسلوكهمنمخالفةللشرعوللقانون،ويجبفيذلكأناليمسكرامته

ضعلىالحدثمنالحكمةالمختصةالقيامبواجباتمعينةعلىأنهتدبيرتأديبيله،فيجبرإذاف  -5
 أناليشعرالحدثباإلهانةأواالستحقارأثناءقيامهبواجبهالتأديبي.
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اثالنظرفيقضايااألحدتم اليوجدنيابةمتخصصةوالقضاءمتخصصلألحداثفيفلسطين،وي -6
 منق ب لالنياباتالجزئيةوالمحاكمفيكلمحافظةعلىحده.

 نتائج إحصائية  -
،%51،بنسبةبلغتالتوزيعالجغرافيلألحداثالجانحينفيتحتلمحافظةغزةالمرتبةاألولى -1

 .%8وجاءفيالترتيباالخيرمحافظةرفح%15تلتهامحافظةخانيونسبنسبة

منعدداألحداثاليعملون،ويصنفونضمنقائمةالطالبالمتفرغاريبفتقنص ث بتبأننسبةال -2
،بينما،أماعنمهنةوليأمرالحدث،فإناالغلبيةالعظمىمنهمعمالأواليعملونأصال 

علىوظيفة،بواقع) قدحصلوا (وليأمرموظففقطمنمجموع94كاننسبةالربعمنهم
(وليأمرللحدث.376)

(429هو)2017الجنوبيةالذيسجلتضدهمقضاياللعاماتالفعليفيالمحافظاألحداثعدد -3
فراجعنهمفياالتم (حدث46)إلىضافةاإلب،(منهمبنفسالعام352فراجعن)االتم ،حدث
 .م2016العام

حداث،يليهامنأبرزأسبابجنوحاألحداث:التربيةالخاطئةوتشكلأعلىمعدلمنأسبابجنوحاأل -4
 رفقاءالسوء،ثمالفقروالبطالة،فالخالفاتالزوجية.

 . اتالتوصي -ثانًيا
 قانونية وإجرائية توصيات  -
1-  األحداثرقم المجرمين قانون ) العتيق ( بالقانون العمل 2إلغاء في1937لسنة المطبق م

للقوانينواالت وذلكلعدممراعاتهومواكبته المتعلقةبحمايةالمحافظاتالجنوبية، فاقياتالدولية
الجزائيةأوفيأصولالمحاكمةأوحتىفيتدابيرالحمايةوالرعايةجراءاتالحدث،سواءفياإل

 اعية.تم االج

م،2016لسنة4(منقراربقانونحمايةاألحداثالفلسطينيرقم19تعديلالمادة)ضرورة -2
 في االستجواب " الغامضة العبارة "باستبدال الصريحة بالعبارة ، " الجزائية الدعوى ظروف

االستجوابفيحالتياالستعجالوالضرورة"،ذلكأنعبارةفيظروفالدعوىالجزائيةهيعبارة
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التيقد العامة للنيابة التقديرية العديدمنالظروفالتيتخضللسلطة فضفاضةتندرجتحتها
 وقدتخطأفيأحيانأخرى.اتصيبأحيان

(منقراربقانونحمايةاألحداثالفلسطيني،والتيت13رةتعديلالمادة)ضرو -3 علىحقنص 
وجوباستكمالمراحلهبعبارة"الحدثفيتلقيتعليمه،وذلكباستبدالعبارة"كلماأمكنذلك"

 عككل.تم التعليمية"،وذلكلألهميةالتعليميةعلىمستقبلالحدثوالمج
لسنة2وصعليهافيقانونالمجرميناألحداثرقمنص سميةالحدثبالمجرمالمضرورةاستبعادت -4

"؛ألنتسميةأحداثعلىخالفمعالقانونم،واستخداممصطلحمناسبمثل:"1937
هدافالرئيسيةللسياسةالجزائيةالحديثةالمتعلقةبمعاملةاألحداثالحدثالمجرمالتنسجممعاأل

 الجانحين.
ر  عةمطالب -5 الجزائيةبحيثيسمحباستخدامالطرقالبديلةجراءاتالفلسطينيبتعديلقانوناإلالم ش 

 فيحلالنزاعاتالجزائيةالخاصةباألطفال.
النيابةالعامة،المختصةإلىأوصيجهازالشرطةالمتخصصةبنقلاألحداثمنأماكنالتوقيف -6

ن،وذلكبنقلهمفيمركباتمدنيةخاصةبدونبقضايااألحداث،فصلهمعنالمتهمينالبالغي
 تقييدأوعنفأوفوضى،إالفيالحاالتالتيتستوجبخالفذلك.

إفرادقواعدخاصةتحكممسئوليةالحدثالجانحتختلفعنالقواعدالتيتحددمسؤوليةالبالغين -7
 الجزائية.

ال -8 ،وعدمتركذلكللقواعدصراحةفيقانوناألحداثعلىحدأقصىلتوقيفاألحداثنص 
 العامةالمطبقةعلىالبالغين.

بيانالجهةالقائمةعلىمباشرةاالستجواب،وهينيابةاألحداثفيكافةالجرائمالمرتكبةمن -9
الحدث،وحظرالتفويضفيه،وتأجيلهفيحالعدمحضورمحاٍمعنالحدث،إالفيحاالت

علىضماناتالمتهمفيمرحلةالتحقيقاعاالدلة،حفاظالضرورةواالستعجالوالخوفمنضيا
 االبتدائي.

الجزائيةابتداءجراءاتحظراالختالطبيناألطفالوالبالغينمنالمجرمينفيكافةمراحلاإل -10
في المحكمة الصادرعن الحكم بتنفيذ وانتهاء بالتحقيقاالبتدائيوالمحاكمة باالستداللمرورا

الدعوىالجزائية.
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تفعيلدورمراقبالسلوك)مرشدحمايةالطفولة(منذاللحظاتاألولىالرتكابالخطأمنقبل -11
 والشرطة بينمراقبالسلوكوالنيابة ما العالقة وتطوير فيالحدث، السرعة إمكانية وا عطائه
 .التحركفيمتابعةاألحداثعلىالجانبالوقائيواإلجرائيوالعالجي

 وصيات خاصة بالقضاء ت -
اإلسراعفيإنشاءضابطةقضائيةخاصةتتعاملمعاألحداثوذككماوردفيالقراربقانون -1

 م.2016لسنة4االخيرالخاصبحمايةاألحداثرقم
إصدارتشريعاتفلسطينيةموحدةخاصةباألحداث،تتناسبمعمبدأالوحدةاالقليميةفيضرورة -2

عالفلسطينيبمايتالءممعتم لتغييراتالمختلفةفيالمجالمحافظاتالجنوبيةوالشمالية،وت سايرا
 .القواعدوالحقوقالتيأقرتهاالمعاييرالدوليةذاتالصلةبقضاءاألحداث

مفيالمحافظاتالجنوبية2016لسنة4ضرورةتطبيققراربقانونحمايةاألحداثالفلسطينيرقم -3
اتوضماناتخاصةتتفقمعطبيعةاألحداث،ألهميتهالرائعةالتيتتضمنعلىأحكاموقرار

 اعي.تم وتكوينهمالنفسيواالج
رنسائي،نص يجبأنيتوافرعندتشكيلكلهيئةمنهيئاتالقضاءأوالنيابةالعامةأوالشرطةع -4

نحتم اعيةوعاطفيةقدالتتواجدعندالرجالمنشأنهاأنتم يزبهالمرأةمنصفاتاجتم لمات
 همالشعورباألمانوالطمأنينة.الحدثالمت

تفعيلدورالرقابةالقضائيةعلىمؤسساترعايةاألحداثلحمايتهممنالتعسففيمعاملتهمأثناء -5
 التوقيف،ولضمانفصلهمكلحسبعمرهوالجرمالذياقترفه.

إنشاءنظامقضاءأحداثمتخصص،بقضاةووكالءنيابةمتخصصينومدربينومؤهلينللتعامل -6
معقضايااألحداثبمايتالءمومصلحةالحدثالف ضلى،وبماينسجممعالحقوقوفقالمعايير

 .الدولية
نشاءوسائلجديدةلحلقضايااألحداثالبسيطة،دوناللجوء -7 إلىالعملعلىإيجادمؤسساتوا 

 المحكمة.
والدولي،وضرورةالعملعلىتأهيلمراقبيالسلوكوا عدادهمبشكلجيدعلىالمستوىالوطني -8

 منحمراقبالسلوكصفةالضابطةالقضائيةفيقضاءاألحداث.
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إجراءتعديلشرعييمنحالمحكمةإجراءتبديلأوتغيرفيأيتدبيريخصالحدث،إذااقتضت -9
الضرورةأومصلحةالحدثذلك،واالخذبمابتوصياتمراقبالسلوكاالعلمبحالةالحدثالبدنية

 والمعنوية.
 والهيئات ذات العالقة وصيات خاصة بالسطلة التنفيذية ت -

التركيزعلىبرامجالتوعيةالدينيةوتنميةالوازعالدينيواالخالقيلدىاألحداث،وكذلكالعناية -1
ببرامجالتوجيهواالرشادفيالبيوتوالمدارسوالمساجد،لمالهممنتأثيرإيجابيفيعدمعودة

 ف.الحدثلسلوكهالمنحر
ضرورةتوفيرمراكزطبيةخاصةباألحداثلتشخيصحالتهمالمرضيةوتقديمالعالجالمناسبلهم -2

 حالنفسيلهموذلكمراعاةلصغرسنهم.نص تقديمالإلىبكلأريحية،باإلضافة
المحافظاتالجنوبيةاعيةلرعايةاألحداثمنالناحيةالتربويةوالماديةوخاصةفيتم إنشاءمراكزاج -3

لذييعانيمنعدموجودمراكزمتخصصةفيهذاالمجال،باستثناءمؤسسةوحيدةوهيمؤسسة
 .ااعيةوهيغيركفؤنسبيتم الربيعللرعايةاالج

الندو -4 موظفونمتخصصوننفسياترتم والمؤاتالعملعلىعقد يرأسها فيااعيتم واجاالعلمية
 .ةلياؤهمللحدمنهذهالظاهرةالخطيروأواألحداثللعملعلىتوعية،معاملةالحدث

شرافاالدارةالعامل -5  تفعيلدورالملتقياتاألسريةالخاصةبمشاهدةاألحداث،بمتابعةوا 
اعية،والعملعلىتخصيصملتقىأسريبرعايةحكوميةتم ةلألسرةوالطفولةبوزارةالشؤوناالج -6

 بمشاكلاألحداث.تم يه
العملية،معضرورة بالصورة وظائفها أداء ومتابعة المدارس في رشادواال التوجيه ببرامج العناية -7

اه بنفس التدريس طرق في السلوكية باألهداف المدارس في المعلمونتم يه أن  امهمتم درجة
 المعرفية. باألهداف

أنمصاحبةأصدقاءالسوءمنالمجرمينأوالمنحرفينأخالقياإلىلقدانتهتمعظمالدراسات -8
امباختيارتم تأثيرامؤكداعلىتكوينالشخصيةاإلجرامية،ممايقضيمنأولياءاألموراالهتؤثر

أصدقاءأطفالهموهذهاليعنيحرمانهممنحريةاختيارأصدقاءهم.ولكنهيتطلبمراقبةحسن
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بصحبةاختيارالرفيق.خاصةوأندراستناقدأثبتتأننسبةكبيرةمناألطفاليرتكبونجرائمهم
سوء.

العملعلىتأسيسبرامجتعلميةتربويةومهنية،تسهمفيتثقيفوتعليماألحداثالجانحين، -9
 اعيةواالقتصادية.تم والعملعلىمعالجةمشكالتهمسواءالنفسيةواالج

،هكدولةاحتالللألراضيالفلسطينيةاتسرائيليالوقوفعندمسؤولياالحتاللاالالعملعلىإلزام -10
 .سرىوالمعتقليناالطفالاالسيمافيمايتعلقبحمايةحقوقوال
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ُعجقائمةُاملراُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 . المراجع العربيةأوًلا: 
  " ومتخصصة عامة " الكتب -

 .م2018، ، مكتبة القاهرة  1فلسطيين ، ، طد . عبد القادر جرادة ، احلماية اجلنائية لألطفال يف التشريع ال -1
 .م2005، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، لبنان ،  1د . سليمان عبد املنعم ، علم االجرام واجلزاء ، ط -2
 . م1953، مطبعة االمريية ، مصر ،  3سعد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ، خمتار الصحاح ، ط -3
  .م 1997جلزء الثاين ، دار صادر للطباعة والنشر ، بريوت ، ابن منظور ، لسان العرب ، ا -4
 . م1977،  571حسن صادق املصراوي ، االجرام والعقاب يف مصر ، منشأة املعارف ، االسكندرية ، ، فقرة -5
 .م 1992حممد عبد القادر قوامسي ، جنوح األحداث يف القانون اجلزائري ، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائري ،  -6
، معارف  1سكندرية ، احنراف األحداث يف التشريع العريب واملوازن ، ططه أبو اخلري ، قاضي حمكمة األحداث ابإل د . -7

 .م 1961االسكندرية للنشر والتوزيع ، 
 .م 1992، مكتبة دار الثقافة ،  1حسن اجلو خدار ، قانون األحداث اجلاحنني ، ط -8
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ،  4القسم العام ، ط د . حممود جنيب حسين ، شرح قانون العقوابت ، -9

1977 . 
 .  1989، دار النهضة العربية ،  1اجلنائية ، ط جراءاتحممد حممي الدين عوض ، حقوق االنسان يف اإل -10
ديدة للعدالة اجلنائية بشأن األحداث يف التشريع املصري واللييب يف ضوء االفاق اجل جراءاتمحدي رجب عطية ، اإل -11

 .م 1999اجلنائية يف جمال األحداث ، دار النهضة العربية ، 
، جامعة بريوت ، املؤسسة اجلامعية  1محاية األحداث املخالفني للقانون واملعرضون خلطر االحنراف ، طعلي جعفر ،  -12

 .م 2004للدراسات والنشر والتوزيع ، 
 . 46م ص 1945،  1اث ، القاهرة ، ، طعلي عبد الواحد وايف ، املسئولية اجلزائية لألحد -13
 م .1970، دار النهضة املصرية ، القاهرة ،  1ط  ، يف الدول العربية حممود مصطفى ، أصول قانون العقوابتد .  -14
 .م 2000ر ،نص  ، مطبعة ال 1. هيثم البقلي ، احنراف الطفل واملراهق بني الشريعة والقانون ، طد  -15
 .م 1977الوجيز يف عامل االجرام والعقاب ، القاهرة ،  -د . يسر أنور علي ، آمال عثمان -16
 .م 1982 دار النهضة للطباعة والنشر ،  ، القاهرة ، 1اجلنائية ، ط جراءاتد . رؤوف عبيد ، مبادئ اإل -17
 .م 2005اجلنائية يف التشريع املصري ، اجلزء األول ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  جراءاتمأمون سالمة ، اإل  -18
 .م2006ر للنشر والتوزيع ، فلسطني ، نص  ، مطبعة ال 1. هيثم البقلي ، احنراف الطفل املراهق بني الشريعة والقانون ، ط د -19
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عبد الكرمي الشامي ، العدالة اجلنائية لألحداث يف فلسطني ، رئيس إدارة االحباث والدراسات القانونية يف :  املستشار -20
 م .2012اجلنوبية ، ديوان الفتوى والتشريع ، احملافظات 

عبد الكرمي الشامي ، العدالة اجلنائية لألحداث يف فلسطني ، رئيس إدارة االحباث والدراسات القانونية يف ديوان الفتوى  -21
 م .2012والتشريع ، فلسطني ، 

رسة العليا القاضي : خليفي ايسني ، أحكام معاملة احلدث خالل مراحل الدعوى العمومية ويف مرحلة تنفيذ احلكم ، املد -22
 .م 2006-2005للقضاء اجلزائري ، 

 .م2000 ، . الزاوية ، منشورات املكتبة اجلامعية  2، ط 2اجلنائية يف التشريع اللييب ، جزء جراءاتمأمون سالمة ، اإل -23
 .م 1981، دار الفكر العريب ، دمشق ،  3حممد الفاضل ، قانون العقوابت ، ط -24

 : الرسائل الجامعية :نًيا ثا
 :الدكتوراة  رسائل .1

الدليل االلكرتوين للقانون ،  دكتوراة أطروحة ، التشريع االردينيف نظام توفيق اجملايل ، واقع احلماية القانونية لألحداث  -1
 .م 2012العريب ، 

 .م2008دكتوراة ، كلية احلقوق ، جامعة ابتنة ، أطروحة د . علي القصري ، احلماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائري ،  -2
دكتوراة ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ،  أطروحةاجلنائية يف معاملة األحداث ،  جراءاتد . جناة مصطفى قنديل ، اإل -3

2002 . 
، دار الفجر للنشر  1دكتوراة ، ط أطروحةاجلزائية اجلزائري ،  جراءاتد . زيدونة  درايس ، محاية األحداث يف قانون اإل -4

 . م2007والتوزيع ، القاهرة ، 
 .م 1978دكتوراة ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ،  أطروحة،  اد . طه زهران ، معاملة األحداث جنائي -5
 .م2008دكتوراة ، كلية احلقوق ، جامعة عني مشس ، القاهرة ،  أطروحةد . هباء زريقي علي ، احلماية اجلنائية لألسرة ،  -6
 .م2015دكتوراة ، دراسة مقارنة ، جامعة اجلزائي ،  أطروحةحداث ، التقاضي يف جرائم األ إجراءاتعبد الرمحن ابراهيم ،  -7
 :رسائل الماجستير  .2

موازنة ، دار النهضة العربية ، املؤسسة الفنية للنشر ،  ماجستري فوزي عبد الستار ، املعاملة اجلنائية لألطفال ، دراسة -1
 .م 1999القاهرة ، 

، دار  1اث اجلاحنني ، رسالة ماجستري ، دراسة موازنة ، طاجلنائية لألحد جراءاتحممود سليمان موسى ، اإل -2
 .م 2008املطبوعات اجلامعية ، مصر ،

 .، احلماية القانونية لألحداث يف التشريعات الفلسطينية ، رسالة ماجستري ، احملافظات اجلنوبية  حممد عبد الرمحن -3
عة النجاح الوطنية ، جاميين ، "رسالة ماجستري" ،حممد عبد الرمحن ، احلماية القانونية لألحداث يف التشريع الفلسط -4

 .  م2007 فلسطني ،
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مرمي زيتوين ، احنراف األحداث والعقوابت والتدابري املقررة هلم ، رسالة ماجستري ، معهد احلقوق والعلوم السياسية  -5
 .م 1979واالدارية ، جامعة اجلزائر ، 

موازنة للتشريعات املتعلقة ابألحداث يف ، رسالة ماجستري شعالن ، قضاء األحداث بني املمارسة والتشريع مد حم -6
 م .2004احملافظات الشمالية وتطبيقاهتا احمللية ، احلركة العاملية للدفاع عن االطفال ، فلسطني ،

 والنشرات :التقارير :  اثالًث
ر العملي جنوح ت  ، املؤ  ("احملافظات اجلنوبيةع الفلسطيين )تم  مجال عبد العال ، " أسباب جنوح األحداث يف اجمل -1

 م .2017 العدالة ، اجلامعة االسالمية ، احملافظات اجلنوبية ، إىلكينهم من الوصول ت  األحداث وسبل 
غاندي الربعي ، دليل العدالة اجلنائية لألحداث وفق القواعد الدولية والقوانني الوطنية يف فلسطني ، اهليئة املستقلة  -2

 .م 2010امل ،حلقوق االنسان ، ديوان املظ
واقع حقوق االنسان يف فلسطني ، اهليئة املستقلة حلقوق االنسان " ديوان املظامل " ، التقرير السنوي الثالث والعشرون ،  -3

 .م 2017
 اعية ، احملافظات اجلنوبية ،تم  اعية ، مؤسسة الربيع للرعاية االجتم  السلطة الوطنية الفلسطينية ، وزارة الشئون االج -4

2018 . 
اعية ، تم  رير السنوي لدائرة التخطيط واالسرتاتيجيات ، االدارة العامة للتنمية والتخطيط ، وزارة الشئون االجالتق -5

 م .2017احملافظات اجلنوبية ، 
النائب العام املستشار د . أمحد براك ، التقرير السنوي اإلحصائي ، نيابة األحداث مبكتب النائب العام يف احملافظات  -6

 م .2017سطني ، الشمالية ، فل
واقع حقوق االنسان يف فلسطني ، اهليئة املستقلة حلقوق االنسان " ديوان املظامل " ، التقرير السنوي الثالث والعشرون ،  -7

 .م 2017
 . 2017 اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان " ديوان املظامل " ، تقرير حول واقع محاية الطفل يف ظل السلطة الوطنية ، -8
م ، جملة 1983لسنة  3لقانون األحداث الكوييت رقم  اهللا حممد ، معاملة األحداث املنحرفني وفق رنص  د . فاضل  -9

 .م 1987احلقوق ، العدد األول ، 
طارق الديراوي ، ختصص القاضي اجلزائي أحد لوازم حملكمة العادلة ، جملة إجناز القانونية ، العدد الرابع ، د .   -10

 .م 2013
اعية تم  ات ، االدارة العامة للتنمية والتخطيط ، وزارة الشئون االجيحصائلدائرة التخطيط واال -ف سنوينص  التقرير ال -11

 ،2018 . 
 . 2017دليل حقوق األحداث يف التشريعات الفلسطينية ، ضمن برانمج سواسية ، احملافظات اجلنوبية ،  -12
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 : األحكام القضائية : ارابًع
م ، جمموعة خمتارة من أحكام حمكمة االستئناف 1993/ 1/ 28جلسة  (92/ 18استئناف عليا جزاء فلسطيين رقم ) -1

 .م 1994العليا ، اجلزء الثاين ، ، 
م 2004. م ، جمموعة األحكام القضائية ، اجلزء األول 2004/ 3/ 29( جلسة 2003/ 45نقض جزائي فلسطيين رقم ) -2

. 
 م .1977الردنية لسنة ( ، املنشور يف جملة نقابة احملامني ا77/ 251ييز أردين رقم )ت   -3
م  ، سلسلة مراجعات صادرة عن مؤسسة الضمري 23/9/2010( جزاء الصادر يف 1212/2010حكم حمكمة الصلح يف القضية رقم )  -4

 . 2011حلقوق اإلنسان ، 

 م .2009/ 7/ 9م( ، الصادرة يف 2009/ 16نقض جزائي فلسطيين )رام هللا( ، القضة رقم ) -5
 رات الدولية والداخلية :: القوانين والقراخامًسا 
 .م وتعديالته ، املعمول به يف احملافظات اجلنوبية 1936( لسنة 74أحكام قانون العقوابت رقم ) -1
 .م وتعديالته ، املعمول به يف احملافظات اجلنوبية 1937( لسنة 2قانون اجملرمني األحداث رقم ) -2
 . م وتعديالته1954( لسنة 16أحكام قانون إصالح األحداث رقم ) -3
 .م وتعديالته ، املعمول به يف احملافظات الشمالية 1960( لسنة 16أحكام قانون العقوابت رقم ) -4
 .م وتعديالته 2003أحكام القانون االساسي املعدل لسنة  -5
 .م 2001( لسنة 3اجلزائية رقم ) جراءاتأحكام قانون اإل -6
 .م 2012( لسنة 19ام قرار بقانون رقم )أحك -7
 . املعمول به يف احملافظات الشمالية 2016لسنة  4حداث الفلسطيين رقم قرار بقانون محاية األ -8
القواعد النموذجية إلدارة شئون قضاء األحداث ، جمموعة صكوك دولية ، منشورات االمم املتحدة ، نيويورك ،  -9

 م .1998سنة
 م .1989اتفاقية حقوق الطفل لسنة  -10
دت ونشرت على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة تم  ، واليت اعقواعد االمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملرمني  -11

 م .1990كانون األول من عام   14( املؤرخ يف 113/ 45لألمم املتحدة رقم )
 .م 2015لسنة  111رقم  قانون األحداث الكوييت -12
 م .1996( لسنة 12قانون الطفل املصري رقم ) -13
 . م1956لسنة  48املعدل رقم  قانون العقوابت اللييب -14
 م .2012م املعدل لسنة 2007( لسنة 4قانون الطفل الفلسطيين رقم ) -15
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  م . 1954( لسنة 16قانون اصالح اجملرمني األحداث رقم ) -16
 م .1974( لسنة 31قانون األحداث املصري رقم ) -17
 م بشأن األحداث اجلاحنني واملشردين .1976لسنة  9قانون االحتاد االمارايت رقم  -18
 . الربازيل م يف1953سنة قانون حماكم األحداث ل -19

 .م 1968قانون العقوابت الروماين لسنة  -20
 .م 1930قانون العقوابت االيطايل لسنة  -21
 م .2001لسنة  3رقم  الفلسطيين اجلزائية جراءاتقانون اإل -22
 . م1974قانون األحداث اجلاحنني السوري لسنة  -23
 . م1945فيفري  2أمر-قانون الطفولة اجلاحنة الفرنسي -24
 :راجع األجنبية المسادًسا : 

1- Gaston Stefani   ، georges levasseur   ، bernard bouloc   ، procédure peral 21 

ème édition   ، Dalloz   ،2008  ، Paris   ، p477  .  

2- Hassen Nashat : Lejeune's delinquents . (Paris 1913) – p .p .8-9 . 
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