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المقدمة

دأبت احلركة العاملية على مدار السنوات املاضية بإصدار عدد من التقارير املهنية املتخصصة بعدالة األطفال،
هذا العام التقرير اخلامس يتناول بدائل احتجاز األطفال يف خالف مع القانون ،وهذا التقرير يتزامن مع عدد
من االحداث أمهها هو اصدار قانون محاية االحداث الفلسطيين رقم  ٤لسنة  ٢٠١٦والذي أصبح ساري
املفعول من  ٢٨اذار  ،٢٠١٦حيث نص بوضوح على أمهية اعتماد بدائل االحتجاز حبق األطفال بدل
العقوبات السالبة للحرية .واحلدث الثاين هو استعدادات دولة فلسطني لتقدمي التقرير احلكومي اخلاص حبالة
حقوق الطفل  والذي سيقدم للجنة حقوق الطفل الدولية  ،واحلدث االخر هو احتفال احلركة العاملية للدفاع
عن األطفال  مبناسبة مرور  ٢٥سنة على تأسيسها ،هذه املناسبة اليت تشكل مرحلة تارخيية حبياة اجلمعية،
مليئة بالتحديات واملعيقات ،خاصة بعد مسرية العمل الطويلة لتوفري احلماية والرعاية لألطفال الفلسطينيني
يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة وفضح سياسة االحتالل على الصعيد الدويل واملطالبة مبساءلة
دولة االحتالل على جرائمها حبق األطفال الفلسطينيني من جهة اخرى ،حيث باتت  اجلمعية رائدة متميزة
حبقوق الطفل وحتظى باهتمام وحضور دويل واقليمي وحملي.
هذه السنة تناول التقرير بدائل االحتجاز لألطفال يف خالف مع القانون ،يف ظل املعايري الدولية لقضاء
االحداث ومبناسبة اصدار قانون محاية االحداث الفلسطيين .ففي العصر احلديث باتت العقوبات السالبة
للحرية وخاصة حبق االحداث يشوهبا العديد من العيوب والنقائص اليت أصبحت هتدد عملية إعادة التأهيل
االجتماعي لألطفال املسجونني ،وعلى رأسها عدم جدوى برامج اإلصالح والتأهل بسبب قصر مدة احلبس
وخماطر االختالط مبعتادي اإلجرام وشعور املسجون بالوصمة واالنعزال عن اجملتمع  ...وغريها .الكثري من
املالحظات اليت جعلت الدول تتحول حنو البحث عن اساليب بديلة لتحقيق هدف إعادة التأهيل واإلدماج،
وهكذا ظهرت حماوالت وقف تنفيذ العقوبة ،وجتزئتها ،وتأجيل النطق هبا ،والعمل للنفع العام وغريها من
البدائل مما أصبحت تندرج ضمن ما بات يعرف ببدائل العقوبات السالبة للحرية.
لقد قطعت التشريعات احلديثة أشواطا معتربة بشأن إحداث املواءمة واالنسجام بني مبدأ املسؤولية اجلزائية
املخففة ونوع ومقدار العقوبة اليت خيضع هلا احلدث قبل بلوغه سن الرشد ،ومن نتائج ذلك أن احلدث مل
يعد يعامل معاملة البالغ حيث ال جيوز إخضاعه للعقوبات القاسية كعقوبة اإلعدام والسجن املؤبد ،وإذا تعلق
األمر بعقوبة احلبس فإهنا جيب ان تكون املالذ األخري وألقصر فرتة زمنية ممكنة.
من املعلوم أن للعقوبات السالبة للحرية عيوب ونقائص بالنسبة لألحداث ،ألن إخضاع احلدث للعقوبة
السالبة للحرية تنطوي على تناقض كبري ،وهو التناقض بني العقوبة القائمة على اإليالم والقصاص وبني
متطلبات الرتبية واحلماية اليت جيب أن تتسم هبا معاملة احلدث .حيث إن طبيعة قوانني األحداث احلديثة
هتدف للحؤول دون سجن الطفل وسلب حريته ،مراعاة للمصاحل الفضلى له ،وهو ما يعترب معيارا عامليا يف
التعامل مع احلدث.
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يتمثل اهلدف األساسي من وراء العمل بالتدابري السالبة للحرية يف تقليل فرص ارتكاب االحداث جلرائم
جديدة ،وتأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع .ولكن الواقع والدراسات العلمية أثبتا أن االحتجاز والعقوبات
السالبة للحرية قد ال تكون األكثر كفاءة وفعالية لتحقيق الغاية املذكورة خاصة بالنسبة لألحداث ،بسبب
أهنا تستند على استبعاد وإقصاء االحداث عن بيئتهم االجتماعية واملعيشية الطبيعية ،وقد تكون سبباً لعدم
تكييفهم جمدداً مع جمتمعاهتم .وهلذا السبب قيل إن السجن هو وسيلة باهظة التكاليف كما قد تتسبب
بإنشاء أشخاص أكثر إجراماً وخطورة ،األمر الذي حدا باجملتمع الدويل إىل العمل على إجياد تدابري بديلة
عن االحتجاز والعقوبات السالبة للحرية ،وكان ذلك بالتزامن مع تطور حركة حقوق اإلنسان الدولية.
إن االجتاه السائد حديثاً يف جمال عدالة األطفال هو محاية الطفل ورعايته ووقايته من االحنراف ،ألنه يعترب
ضحية ظروف وعوامل داخلية وخارجية تضافرت يف دفعه إىل اجلرمية ،لذلك فمن األفضل استبعاد العقوبة
جتاهه ،وإحالل التدابري التقوميية والرتبوية اليت ترمي إىل صقل شخصيته وإصالحه ،وال شك أن القواعد
القانونية التقليدية أصبحت عاجزة عن معاجلة هذه الظاهرة أو التخفيف من حدهتا ،لذلك كان ال بد من
اختاذ تدابري أخرى مالئمة تصلح لتقومي سلوك األطفال ،كما أن السياسة اجلنائية احلديثة تسري جتاه إبعاد
األطفال عن اجملال العقايب ،ليس فقط من الناحية املوضوعية ،بل من الناحية اإلجرائية أيضاً ،سواء يف
مرحلة احملاكمة أو خالل مرحلة التنفيذ .ومن ناحية أخرى ،فإنه رغم اختالف صور وأشكال التدابري املقررة
لألطفال ،فإهنا تتفق يف مضموهنا وجوهرها على أهنا تدابري تربوية هتدف إىل عالج الطفل وإصالحه وتأهيله
ليس على أساس أنه جمرم يستحق العقاب ،بل على أساس أنه مريض يستحق العالج.
ويدعم الفقهاء االجتاه الرامي إىل جتنيب الطفل يف خالف مع القانون شر السجون والعقاب ،إىل درجة
تكاد تصل إىل حد اإلمجاع ،يف املراحل األوىل من مراحل سن الطفل ،ولكنهم  اختلفوا يف وجوب حصر
اجلزاء بالتدابري يف املرحلة األخرية ،إذ يذهب جانب منهم ،إىل وجوب إنزال العقوبات املخففة بدل التدبري
يف هذه املرحلة ،وال تبتعد خطة التشريعات الوضعية عن هذه اآلراء الفقهية ،إذ أن التشريعات بوجه عام،
ال تطبق سوى التدبري يف املراحل األوىل من مراحل سن الطفل ،ولكنها حتتفظ بالعقوبة املخففة إىل جانب
التدبري لتطبيقها على املرحلة األخرية ،وهو ما أخذ به القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن محاية
األحداث الفلسطيين.
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز أمهية العقوبات البديلة وتطبيقها يف اجملتمع باعتبارها إحدى العوامل األساسية
يف احلد من اجلرمية ،كما هتدف هذه الدراسة إىل بيان اآلثار القانونية واالجتماعية واالقتصادية املرتتبة على
تطبيق االجراءات البديلة على احلدث وعلى اجملتمع وما حتققه هذه البدائل من إصالح وتأهيل وتعديل
سلوك احلدث ليصبح مواطنا صاحلا وجتنبه مساوئ عقوبة احلبس خاصة بعد البدء بتطبيق قانون محاية
االحداث الفلسطيين ،كما تستعرض الدراسة موضع بدائل االحتجاز يف عدد من الدول العربية ومقارنتها
واحلالة الفلسطينية.
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منهجية الدراسة:
مبا أن موضوع الدراسة هو الذي حيدد طبيعة املنهج املتبع؛ فإن طبيعة هذا املوضوع تقتضي اتباع املنهج
الوصفي التحليلي املقارن ،باعتباره املنهج املناسب ملعاجلة خمتلف العناصر األساسية للبحث ،املعتمدة على
حتليل النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة باملوضوع وحماولة إسقاطها على الواقع العملي ،بقصد استنباط
احللول الكفيلة بضمان ممارسة عملية حتقق املصلحة الفضلى لألطفال يف خالف مع القانون ،على اعتبار
اهنم ضحايا ال جمرمني ،مع اإلشارة إىل القرارات القضائية املدعمة هلذه الدراسة للوصول إىل النتائج املرجوة
من البحث.
مشكلة الدراسة:
تربز مشكلة الدراسة يف أن السائد يف العقوبات والتدابري املتخذة حبق األطفال يف خالف مع القانون هي
العقوبات والتدابري السالبة للحرية ،وذلك عرب اإليداع يف دور املالحظة االجتماعية اخلاصة باألحداث
الذكور ،أو اإليداع يف مؤسسات رعاية الفتيات اخلاصة باإلناث ،وهي مراكز خاصة باألحداث وإن تعددت
اخلدمات املقدمة بداخلها أو اختلفت تسميتها ،يف حني أن وضع احلدث وطبيعة مرحلته العمرية تتطلب
النظر إليه كرأمسال إنساين مثني وقابل إلعادة التكييف واالندماج ،ومن مث ينبغي التعامل معه بأقصى ما
ميكن من العناية واملرونة إلصالحه وإعادة تربيته وتقومي سلوكه ،لئال يدخل السجن جلرم ارتكبه جبهالة وطيش
فيخرج بعد قضاء عقوبة السجن مشروعاً «جملرم حمرتف» يف ظل ما هو موجود وملموس على أرض الواقع
من ارتفاع نسبة العود ملخالفة القانون بعد خروج احلدث من دار املالحظة أو الرعاية االجتماعية ،مع احلاجة
امللحة للموازنة بني حتقيق هديف العقاب والردع من جهة وتأهيل احلدث من جهة أخرى.
وعليه ،فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة على التساؤل الرئيس التالي:
ما مدى مالءمة العقوبات والتدابري البديلة عن السجن لقضايا األطفال يف خالف مع القانون؟

أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من خالل املوضوع الذي تتناوله ،فاحلكم بالعقوبات والتدابري البديلة عن
العقوبات السالبة للحرية على األحداث يسهم يف حتقيق أهداف السياسة اجلنائية احلديثة ،كما أن النص
على تدابري بديلة تطبق على األطفال يف خالف مع القانون مبوجب القرار بقانون رقم ( )4لسنة 2016
بشأن محاية األحداث الفلسطيين يتماشى وينسجم مع الرؤية احلديثة اخلاصة بطريقة التعامل مع األحداث
باعتبارهم ضحايا يستحقون احلماية والرعاية وإعادة اإلدماج يف اجملتمع ،فض ً
ال عن أن هذا التوجه يتماشى
مع املعايري الدولية اخلاصة بقضاء االحداث والقاضية بإدراج العقوبات والتدابري البديلة يف منظومة قضاء
األحداث ،كما أن هذه الدراسة تسلط الضوء على مساوئ وعيوب العقوبات السالبة للحرية على األحداث،
باإلضافة إىل أهنا تقدم املربرات الكافية النتهاج وتفعيل تطبيق العقوبات والتدابري البديلة يف قضايا األحداث.
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ومما جيعل هذه الدراسة ذات أمهية خاصة هو قلة الدراسات اليت تناولت موضوع العقوبات البديلة يف قضايا
األحداث ،باإلضافة إىل طرح هذا املوضوع بقوة يف القرار بقانون بشأن محاية األحداث الفلسطيين اجلديد
والنص على جمموعة من التدابري البديلة عن التدابري السالبة للحرية مبا يتوافق مع مبدأ حتقيق املصلحة الفضلى
للطفل.

األهمية العملية:
تظهر أهمية الدراسة العملية على المستويات التالية:

المستوى القضائي العام ،فبعد صدور القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن محاية األحداث
الفلسطيين ودخوله حيز النفاذ بتاريخ  ،2016/3/28وما تبع ذلك من إنشاء حماكم خاصة باألحداث
وفرز قضاة ووكالء نيابة وشرطة احداث متخصصني بالتعامل يف قضايا األحداث ،والنص يف منت هذا
القرار بقانون على جمموعة من التدابري غري السالبة للحرية املوجهة لألحداث ،ظهرت احلاجة لدراسة بدائل
السجن ،من حيث مشروعيتها وإجيابيتها ومتطلبات جناحها ،ومعرفة إىل أي مدى ميكن للقاضي اجلنائي
استخدامها؟
على مستوى قاضي األحداث :العمل على بناء قناعة لدى قاضي األحداث بفعالية التدابري البديلة يف
حتقيق الردع اخلاص من جهة وتعديل وهتذيب سلوك احلدث وحتقيق الردع العام من جهة أخرى ،كما أن
وضع قائمة من التدابري البديلة-املناسب تطبيقها على األحداث-أمام القاضي ميكنه من اختيار ما يناسب
حالة احلدث ،نظراً حلداثة جتربة فلسطني بتطبيق العقوبات البديلة.
على مستوى الحدث المحكوم عليه بالتدابير البديلة :حيث يدرك أن اهلدف األساسي هو إصالحه
وليس إيالمه ،وذلك عن طريق دفعه للمشاركة االجتماعية الفاعلة واألخذ بيده ملا فيه األصلح ،ومسامهة
التدبري البديل يف تفادي النظرة السلبية جتاه احلدث من قبل اجملتمع ،وما هلذا من انعكاسات نفسية
واجتماعية على من ستطبق حبقهم هذه األحكام ،كما أن بدائل االحتجاز تقي احلدث من اآلثار السلبية
األخرى للسجن ،فيتقبل احلدث التدابري البديلة ويتفاعل معها بإجيابية.
على مستوى أسرة الحدث المحكوم عليه :حيث أن االجراءات البديلة تعترب مبثابة الفرصة األخرية اليت
مينحها القضاء لألسرة للمسامهة يف تقومي احلدث ،وهذا األمر حيتم تعاوهنم لتدارك وضع ابنهم قبل فوات
األوان ،فاألسرة هي املسؤول األول عن احلدث ،وغالباً ما يكون هلا دور مؤثر يف احنرافه ،كما أهنا املكان
الطبيعي الحتواء احلدث وإصالحه ،باإلضافة إىل أن العقوبة البديلة تقي األسرة من الوصم االجتماعي وال
سيما إذا كانت احلدث أنثى.
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الفصل األول
المعايير الدولية الخاصة ببدائل االحتجاز والعقوبات السالبة للحرية

ما من شك أن للطفولة عاملها اخلاص الذي ينشد أجواء احلرية والطالقة وهي األجواء املالئمة للرتبية والتنشئة
السليمة للطفل ،وانطالقا من هذه الفكرة ظلت عقوبة حبس الطفل وخمتلف تدابري اإليداع يف املؤسسات
االجتماعية واإلصالحية من أبغض اجلزاءات اليت ميكن أن توقع على الطفل يف نظر خمتلف املعايري الدولية
اليت تعاجل موضوع األطفال يف حالة خالف مع القانون ،وال يصعب على املتمعن يف هذه املعايري أن يكشف
ببساطة أهنا حترص على تقييد هذه اجلزاءات وحصر جمال اللجوء إليها إال على سبيل االستثناء ،وتفضل،
كمبدأ عام ،االستغناء عن هذه اجلزاءات كليا عن طريق برامج التحويل خارج النظام القضائي.
وحىت لو سلمنا جدال مبثالية ظروف احتجاز األطفال وجدوى برامج اإلصالح والتأهيل يف هتذيبه فإن طبيعة
الطفولة يف حد ذاهتا ترفض سلب احلرية وال تقبل االنصياع لإلجراءات الرمسية ألن تنشئة الطفل ينبغي أن
تتم يف مكاهنا الطبيعي داخل األسرة ،لذلك جند أن املعايري الدولية تناهض عقوبة حبس األطفال إال عند
االقتضاء.
نتناول فيما يلي أهم األحكام اليت جاءت هبا املعايري الدولية بشأن التدابري السالبة للحرية بالنسبة لألطفال
يف خالف مع القانون ،وموقفها من التحويل إىل خارج النظام القضائي ،باإلضافة إىل بيان موقفها من بدائل
االحتجاز بالنسبة لألطفال يف خالف مع القانون.
التدابير السالبة للحرية لألطفال في خالف مع القانون في ضوء المعايير
الدولية:
الطابع االستثنائي لعقوبة الحبس:

يتضح من خالل النظر يف بعض نصوص املعايري الدولية بشأن حقوق الطفل أهنا تفضل يف كل األحوال عدم
توقيع عقوبة احلبس ضد الطفل ،إال يف احلاالت القصوى إذا استدعت ذلك املصلحة الفضلى للطفل ،جاء
ذلك يف اتفاقية حقوق الطفل لسنة  1989يف املادة ( )1/9واليت تنص على أنه « :تضمن الدول األطراف
عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما ،إال عندما تقرر السلطات املختصة ،رهنا بإجراء إعادة نظر
قضائية ،وفقا للقوانني واإلجراءات املعمول هبا ،أن هذا الفصل ضروري لصون مصاحل الطفل الفضلى .وقد
يلزم مثل هذا القرار يف حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إمهاهلما له ،أو عندما يعيش
الوالدان منفصلني ويتعني اختاذ قرار بشأن حمل إقامة الطفل».
وتضيف املادة  37من االتفاقية أنه جيب أال حيرم أي طفل من حريته بصفة غري قانونية أو تعسفية وأن
جيري احتجاز الطفل وسجنه وفقا للقانون وكمالذ أخري وألقصر فرتة زمنية ممكنة ،أما املادة  40يف فقرهتا
األخرية فتدعو الدول األعضاء صراحة إىل ضرورة النص يف تشريعاهتا على بدائل غري قضائية جتنب اللجوء
إىل هذا اإلجراء بشأن الطفل حىت يف احلالة االستثنائية.
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كما قضت املادة  46من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث املعروفة مببادئ الرياض« :أنه
من الواجب أال يعهد باحلدث إىل املؤسسات اإلصالحية إال كمالذ أخري وألقصر مدة ممكنة» ،وأضافت
أن يقرتن توقيع هذا اجلزاء بواحدة من احلاالت التالية:
● ●إذا كان احلدث عرضة لالعتداء واإلساءة من الوالدين أو أولياء األمر أو تعرض لالعتداء أو اإليذاء
اجلنسي من هؤالء.
● ●إذا تعرض احلدث لإلمهال واالستغالل من الوالدين أو األولياء.
● ●إذا كان احلدث عرضة خلطر جسماين أو أخالقي بسبب سلوك الوالدين أو األولياء.
● ●إذا ظهر على احلدث خطر جسماين أو نفسي جسيم يهدد حياته أو سلوكه ومل يكن يف وسع الوالدين
أو األولياء أو مجعيات اجملتمع املدين مواجهة هذا اخلطر بوسائل أخرى.
أما قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث املعروفة بقواعد بكني فقد
التزمت هبذا التوجه من خالل القاعدة  19اليت جاء فيها إنه “ جيب دائما أن يكون إيداع احلدث يف
مؤسسة إصالحية تصرف ال يلجأ إليه إال كمالذ أخري وألقصر فرتة تقضي هبا الضرورة” ،وتضيف القاعدة
نفسها أن على السلطات عند اللجوء هلذا التدبري االستثنائي أن تسعى قدر اإلمكان إىل اإلفراج املشروط
عن احلدث املودع يف أقرب وقت ممكن».
يتضح من خالل عرض هذه النماذج من نصوص املواثيق الدولية اخلاصة حبقوق الطفل أن املعايري الدولية
تناهض فكرة سلب حرية احلدث إال على سبيل االستثناء وكمالذ أخري وقد انتقل صدى هذا املوقف إىل
التشريعات الداخلية للدول ،وخبصوص التشريع الوطين يكفي النظر إىل نص املادة ( )69فقرة ( )3من قانون
الطفل املعدل رقم ( )7لسنة  2004للوقوف على الطابع االستثنائي لعقوبة حبس األطفال ،حيث تنص
على أنه »:تُعطى األولوية للوسائل الوقائية والرتبوية ويتجنب قدر اإلمكان االلتجاء إىل التوقيف االحتياطي
والعقوبات السالبة للحرية».
التحويل إلى خارج النظام القضائي:

إن تبين اسرتاتيجية التخلي عن العقوبات السالبة للحرية لألطفال يقتضي منا البحث يف موضوع التحويل إىل
خارج النظام القضائي ،والذي نصت عليه عدد من املعايري الدولية منها قواعد بكني واتفاقية حقوق الطفل
لسنة  ،1989وهذا األمر يقتضي منا بيان مفهوم التحويل خارج النظام القضائي وشروطه.
أو ً
ال :مفهوم التحويل خارج النظام القضائي:

نصت القاعدة  11من قواعد بكني واملادة  40من اتفاقية حقوق الطفل على مبدأ التحويل خارج النظام
القضائي فجاء يف القاعدة  11إنه “ :حيثما كان ذلك مناسبا يُنظر يف إمكانية معاجلة قضايا األحداث
دون اللجوء إىل حماكمة رمسية من قبل السلطة املختصة وحتول الشرطة أو النيابة العامة أو اهليئات األخرى
اليت تعاجل قضايا األحداث سلطة الفصل يف هذه القضايا حسب تقديرها دون عقد جلسات حماكمة رمسية
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وفقا للمعايري املوضوعة هلذا الغرض» ،وجاء يف املادة  40من اتفاقية حقوق الطفل« :إن الدول األطراف
تسعى لتعزيز إقامة قوانني وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على األطفال الذين يُدعى
أهنم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك وخاصة باستصواب اختاذ تدابري عند
االقتضاء ملعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إىل إجراءات قضائية».
يتضح من خالل هذين النصني أن مفهوم التحويل خارج النظام القضائي يتحدد بالنظر إىل عنصرين مها:
استبعاد اللجوء إىل احملاكمات الرمسية واستحسان أو استصواب اختاذ تدابري بشأن احلدث دون اللجوء إىل
اإلجراءات القضائية.
واستبعاد اللجوء إىل احملاكمات الرمسية ،وعرض قضية الطفل املخالف للقانون على خدمة اجلهود اجملتمعية
غري الرمسية عملية مألوفة ومأخوذ هبا يف العديد من النظم القانونية ،ومن مزايا هذه العملية أهنا جتنب احلدث
اآلثار السلبية الناجتة عن املتابعة واحملاكمة وما يرتتب عنهما من وصمة العار واحلكم بالعقوبة ،وهي تقتضي
أن تنظم اجلهود اجملتمعية يف شكل جلان أو جمالس لألطفال ختلو من العنصر القضائي ،وتتخذ ما يلزم
إلصالح احلدث دون اللجوء إىل اجلزاء اجلنائي بشأنه سواء أكان عقوبة أم تدبرياً.
أما العنصر الثاين الذي تقوم عليه فكرة التحويل خارج النظام القضائي فهو استحسان أو استصواب اختاذ
التدابري دون اللجوء إىل إجراءات قضائية ،1وقد عددت املادة ( )40الفقرة الرابعة التدابري اليت ميكن اختاذها
حبق األطفال يف خالف مع القانون خارج النظام القضائي ،حيث نصت على أنه « :تتاح ترتيبات خمتلفة
مثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراف واملشورة واالختيار واحلضانة وبرامج التعليم والتدريب املهين وغريها من
بدائل الرعاية املؤسسية لضمان معاملة األطفال بطريقة تالئم واقعهم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على
السواء» ،ويُفهم من هذا النص أن االتفاقية تفضل يف كل األحوال جتنب عرض الطفل على اإلجراءات
القضائية قدر اإلمكان.
ثانيًا :شروط التحويل خارج النظام القضائي:

يُشرتط لصحة التحويل بدعوى احلدث خارج النظام القضائي الرمسي قبول احلدث أو وليه واحرتام حقوق
اإلنسان والضمانات القانونية ،وقد نصت على هذين الشرطني القاعدة  11فقرة  3من قواعد بكني واملادة
 40فقرة /3ب من اتفاقية حقوق الطفل.
ورد يف القاعدة  11فقرة  3من قواعد بكني لسنة  1985أنه “ :على أن أي حتول ينطوي على اإلحالة
إىل هيئة جمتمعية أو مؤسسة أخرى مناسبة يتطلب قبول احلدث أو قبول والديه أو الوصي عليه شريطة أن
خيضع حتول القضية ملراجعة سلطة خمتصة بناء على تقدمي طلب «.
أما املادة  40فقرة /3ب من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  1989فنصت على “ :استصواب اختاذ تدابري
عند االقتضاء ملعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إىل إجراءات قضائية شريطة أن حترتم حقوق اإلنسان
والضمانات القانونية احرتاماً كام ً
ال .
  1املادة ( )40من اتفاقية حقوق الطفل الدولية لسنة .1989
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ويقتضي الشرط األول إشراك الطفل وأخذ رأيه يف عملية التحويل خارج النظام اجلنائي الرمسي ألنه أول
املعنيني هبا فإذا ما قرر قبول نظر قضيته خارج نظام القضاء من طرف هيئة أو مؤسسة اجتماعية عرض قراره
بعد ذلك على السلطة املختصة ملراجعته ،ألن قرار الطفل هبذا التحويل قد يكون بدافع اليأس أو اهلروب من
اخلضوع لتدخل آليات القضاء اجلنائي مبا فيها املؤسسات اليت تشرف على تنفيذ اجلزاءات السالبة للحرية.
وأشارت املادة  40من االتفاقية بعبارة عامة دون أن تبني ماهية احلقوق اليت ينبغي احرتامها وال نوعية
الضمانات اليت ينبغي توافرها ،والظاهر أن هذا النص يقصد نوعني من احلقوق مها :حقوق األطفال يف
خالف مع القانون وحقوق ضحاياهم املتضررين إضافة إىل ضمانات الدفاع الواجب توافرها لكال الفريقني  ،
وتعود حقوق الطفل يف خالف مع القانون إىل قبول التحويل خارج اإلطار القضائي وقبول نوعية التدابري
اليت قد تتخذ يف شأنه ،أما حقوق الضحية فتتعلق بتمكينه من تعويض مالئم وعادل عن األضرار اليت أصابته
وهذا حىت ال يكون التحويل خارج النظام القضائي على حساب احلقوق األساسية ألطراف الدعوى .
أما عبارة الضمانات القانونية سالفة الذكر فهي تقصد حقوق الطرفني يف الطعن إما يف قرار التحويل وطبيعة
التدبري احملكوم به أو يف مقدار وطبيعة التعويض املقرر للضحية ،والغالب أن تفضي عملية التحويل إىل
إخضاع احلدث إىل بدائل غري جزائية تقوم مقام العقوبة السالبة للحرية وهو منتهى اهلدف الذي تنشده
املعايري الدولية اخلاصة حبماية األطفال يف خالف مع القانون.
المعايير الدولية لبدائل االحتجاز والتدابير البديلة عن التدابير السالبة
للحرية

ال شك أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان ساهم بصورة واضحة يف تطوير فكرة التدابري غري االحتجازية
وعزز العمل هبا ،وقد تناولت جمموعة من الصكوك الدولية موضوع بدائل االحتجاز والعقوبات السالبة
للحرية ،ومن ضمن هذه الصكوك واالتفاقيات الدولية ،واإلعالنات اليت تبنتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة
يف هذا اجملال:
● ●املبادئ األساسية ملعاملة السجناء.
● ●القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
● ●املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم.
● ●قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث (قواعد بكني).
● ●قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم.
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القواعد الخاصة بالتدابير غير االحتجازية (قواعد طوكيو).
قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية
(قواعد طوكيو).١٩٩٠ ،
وهي الصك الدويل األهم املتعلق بالتدابري غري االحتجازية ،وهو حيدد أشكاهلا وضمانات العمل هبا وكيفية
وضعها موضع التطبيق ،كما أهنا تنطوي على عدد كبري من التدابري غري االحتجازية اليت جيوز للسلطات
القضائية أن تستخدمها كعقوبات بديلة عن عقوبة احلبس ،مع مراعاهتا حلاجة اجلاين إىل إعادة التأهيل
وحلماية اجملتمع وملصاحل اجملين عليه الذي ينبغي استشارته كلما كان ذلك ممكناً.
حتتوي قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية ،١٩٩٠ ،املسماة كـذلك بقواعد
طوكيو «على جمموعة من املبادئ األساسية لتعزيز استخدام التدابري غري االحتجازية ،كما حتتوي على
ضمانات دنيا لألشخاص اخلاضعني لبدائل السجن» و»تستهدف التشجيع على زيادة إشراك اجملتمع يف
تدبري شؤون العدالة االجتماعية» وتسعى «إلثارة شعور باملسؤولية إزاء اجملتمع لدى اجلناة» (املبدآن العامان
 ١-١و .)١-٢تغطي القواعد كل املراحل بداية من الفرتة التـي تسـبق احملاكمـة ومـرورا باحملاكمة واحلكم
ومراحل ما بعد احلكم ،كما هتتم ،من مجلة ما هتتم به ،بتنفيذ التدابري غري االحتجازية.
الغرض من التدابير غير االحتجازية وقواعد طوكيو

يكمن الغرض من التدابري غري االحتجازية عموماً وقواعد طوكيو خصوصا يف العثور على بدائل فعالة
للسجن ،ومتكني السلطات من تكييف العقوبات اجلنائيـة حبسب احتياجات الفرد على النحو الذي يتناسب
واجلرمية املرتكبة .ومزايـا احلكـم حبسـب ظروف احلالة على هذا النحو واضحة بالنظر إىل أهنا تسمح للحدث
بالبقاء حراً طليقا ومتكنه من مث من مواصلة العمل والدراسة واحلياة األسرية ،باإلضافة إىل تفريد العقوبات
اجلنائية حبسب احتياجات اجلاين ومن مث تكون هذه العقوبات أكثر فعالية .والتدابري غري االحتجازية أقل
كلفة أيضاً بالنسبة للمجتمع عموما من احلرمان من احلرية .وتفريد العقوبات اجلنائية اليت تنطوي على تدابري
غري احتجازية جيب أن تُدرس يف ضوء الغرض العام لنظام العدالة اجلنائية أال وهو احلد من اجلرمية وضرورة
االعرتاف باحتياجات ومصاحل ضحايا اإلجرام .وجيب أن حيرتم استخدام التدابري غري االحتجازية حقوق
اإلنسان املعرتف هبا دولياً.
إن املرونة املتأصلة يف التدابري غري االحتجازية تعين ضمنا إمكان استخدامها يف أي مرحلة من مراحل
اإلجراءات .وجيب أن تطبق التدابري غري االحتجازية تطبيقا منصفا وموضوعيا؛ وال ينبغي أن يشتمل تطبيقها
على التمييز ،والفروق يف املعاملة قانونية فقط إذا كان مربرها معقوال وموضوعيا.
جيب على السلطات أن تكفل االتساق يف إصدار األحكام عندما تلجأ إىل اإلجراءات غري االحتجازية.
جيب أن تستخدم التدابري غري االحتجازية وفقا ملبدأ التدخل األدىن؛ وكافة التدابري اليت تنطوي على شطط
يف تطبيقها جيب أن تُتجنّب .وعند اللجوء إىل اإلجراءات غري االحتجازية جيب على السلطات املختصة
أن تنظر فيما يلي:
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● ● طبيعة ومدى خطورة اجلرمية.
● ●شخصية وخلفية اجلاين.
● ●محاية اجملتمع (منع اجلرمية).
● ●تفادي استخدام السجن إذا كان هذا االستخدام ال داعي له.
معايير اللجوء إلى التدابير غير االحتجازية والحاجة إلى التقدير الشخصي

توفر قواعد طوكيو إطاراً واضحا الختيار التدابري غري االحتجازيـة ،التـي تراعي مصاحل اجلاين فض ً
ال عن مصاحل
اجملتمع عموما ومصاحل الضحية أو الضحايا .وهذه املعـايري تشكل موضوعا آخر يتكرر وروده يف قواعد
طوكيو كما تنعكس يف القاعدتني  ١-٤و .٢-٣وبالرغم من هذه املعايري األساسية فإن طبيعة التدابري غري
االحتجازية اليت تفـرض متتـع السلطات القضائية املختصة أو غريها من السلطات املستقلة بدرجة كبرية من
ُ
«أن تارس يف مجيع مراحل
الصالحية االستنسابية اليت جيب ،من ناحية أخرى وحبسب القاعدة ،٣-٣
الدعوى وذلك بضمان حتمل املسؤولية كاملة ووفقاً حلكم القانون وحده” .وهذه القاعدة تنطبق على كافة
القرارات املتصلة بالتدابري غري االحتجازية ابتداء من القـرار األصلي القاضي بفرض التدابري وانتهاء بأي قرار
آخر بشأن التنفيذ وجيب أن حيرتم مبدأ الشـرعية يف كامل اإلجراءات املتصلة بالتدابري غري االحتجازية.
شرط الموافقة بالنسبة لألشـخاص المتهمين الذين لم يحاكموا أو لم
يدانوا بعد:

إن اقتضاء موافقة اجلاين على ما يفرض من التدابري غري االحتجازية ميثـل شـرطاً مهمـاً لنجاحه ووفقا للقاعدة
 ٣-٤فإن تلك املوافقة الزمة الختاذ تدابري غري احتجازية «تطبق قبل اإلجـراءات الرمسية أو احملاكمة» .وبناء
على ذلك فإن اقتضاء املوافقة ضمان معني متصل باألشـخاص املتهمني الذين مل حياكموا أو مل يدانوا بعد،
والتعليق يوضح أن من األساسي أن يوافق املشتبه به أو املتهم على التدبري غري االحتجازي حبكم أن تلك
املوافقة ميكن أن تفضي ،حيث تفـرض بـدالً مـن اإلجـراءات الرمسية ،إىل التخلي عن الضمانات القانونية اليت
من شأهنا أن توجد فيما لو بوشرت القضية ،عالوة على ذلك ،جيب إبالغ املتهم بالعواقب احملتملة النامجة
عن رفـض املوافقـة علـى التدابري غري االحتجازية ،وجيب جتنب مجيع الضغوط غري املباشرة على املتهم من
أجل أن يوافق على التدابري.
وأخرياً ال ينبغي أن يؤثر رفض املوافقة على ما يفرض من إجراءات غري احتجازية تـأثرياً ضاراً مبوقف املتهم
بأي شكل من األشكال.
واقتضاء املوافقة على أية تدابري حتويل وارد هو اآلخر يف القاعدة  ١١-٣من قواعد األمـم املتحدة النموذجية
الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث (قواعد بيجني) .ويف ذلك السياق إما «احلدث نفسه ،أو والداه أو
الوصي عليه» هم الواجب أن يبدوا املوافقة على إجراء التحويل املوصى به.
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الحق في المراجعة
تنص القاعدة  ٣-٥على أنه «ختضع القرارات املتعلقة مبا يفرض من تدابري غري احتجازيـة إلعادة النظر من
قبل هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة خمتصة ،بناء على طلب اجلاين» .وهذا احلـق يف االستئناف ضمان
آخر يقي من القرارات التعسفية .وليكون هذا الضمان فعاالً حقاً ،جيـب أن يبلـغ اجلاين هبذا احلق .ويف
هذا الصدد يوجه التعليق النظر إىل ضرورة تزويد اجلاين ،وقت فرض التدبري ،وممثله القانوين -عند االقتضاء
بوثيقة تبني تفاصيل إجراءات املراجعة ،مبا يف ذلـك املعلومـات املتعلقة باهليئة املختصة وكيف االتصالبتلك اهليئة.
واملفروض أن يكون للجاين احلق يف أن ميثـل شخصيا أو يتاح لـه سبيل آخر يف أن تسمع أقواله من قبل هيئة
املراجعة .وينبغي أن تكون املراجعـة يف حد ذاهتا سريعة.
وهذا احلق يف االستئناف ال يتعلق فقط بالتدبري غري االحتجازي األصلي :إذ إن القاعدة  ٣-٦تضمن أيضاً
للجاين احلق «يف تقدمي طلب أو شكوى إىل هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة خمتصـة ،بشأن املسائل اليت
متس حقوقه الفردية يف تنفيذ التدابري غري االحتجازية» ،وحىت بعد أن يكون اجلاين قد قبل فرض تدبري غري
احتجازي فهو قد حيتاج إىل اللجوء إلـى تقدمي شكوى من التنفيذ اجلائر أو التعسفي الذي ينتهك ما لـه من
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
واهليئة اليت تقوم باالستماع إىل الشكاوى ينبغي أن تكون مستقلة عن اهليئة اليت تنفذ التدبري وجيب أن تكون
حمكمة أو جملسا للمراجعة أو أمينا للمظامل خموال سلطة التحري .ويف هذا املقام أيضاً من األساسي أن يبلغ
اجلاين وممثله القانوين بعبارات واضحة وبسيطة بوجود هذا احلق وكيفية إمكـان ممارسته ،وجيب أن تكون
عملية التحري سريعة وأن يبلغ اجلاين بنتائجهـا بعبـارات ميكـن لــه فهمها.
القيود على ما يفرض من التدابير غير االحتجازية:

أوالً :حتظر القاعدة  ٣-٨التدابري غري االحتجازية اليت تنطوي على «إجراء جتارب طبية أو نفسانية على
داع ملخاطر جسمانية أو عقلية» .وعلى أية حال ،ال ينبغي للتدابري غري االحتجازية،
اجلاين ،أو تعريضه بغري ٍ
بطبيعة األمر ،أن تنتهك القواعد امللزمة قانونا القائمة يف قانون حقوق اإلنسان الدويل ،مثل احلق يف عدم
التعرض للمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة.
إن تنفيذ وتطوير التدابري غري االحتجازية جيـب أن حيرتم على الدوام حقوق وحريات اجلناة وهو شرط أبرزته
القاعدة  ٣-٩اليت تنص على «أن تصان يف مجيع األحوال كرامة اجلاين الذي تتخذ بشأنه تدابري غري
احتجازية”.
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ثانيا :عند تنفيذ التدابري غري االحتجازية ال تفرض على حقوق اجلاين أية قيود تتجـاوز مـا رخصت به اهليئة
املختصة اليت أصدرت القرار األصلي» (القاعدة  )٣-١٠وهذه القاعدة تستند إىل مبدأ الشرعية :فأي
تدخل يف حقوق الشخص جيب أن يستند إىل القانون وال ينبغي فرض تقييـدات إضـافية دون قرار تتخذه
سلطة مرخص هلا على النحو الواجب تتصرف وفقاً للقانون.
ثالثا :عند تطبيق التدابري غري االحتجازية ،حيرتم حق اجلاين وحق أسرته يف حرمة حيـاهتم اخلاصة» (القاعدة
 .)٣-١١والتعليق ينصح يف هذا الصدد بعدم استخدام طرق الرقابة اليت تعامل اجلناة بوصفهم أشياء تراقب
ال غري ،وعالوة على ذلك ال ينبغي استخدام أساليب الرقابة دون معرفـة اجلنـاة.
أخرياً ،فإن احلق يف الكرامة واحلق يف احرتام خصوصيات اجلاين حتميهما أيضـا القاعـدة  ٣-١٢اليت تنص
على أن «حتاط سجالت اجلاين الشخصية بالسرية التامة وال تكشف ألطـراف ثالثـة .ويكون االطالع عليها
قاصراً على األشخاص املعنيني مباشرة بالفصل يف قضية اجلاين وغيـرهم مـن األشخاص املرخص هلم بذلك
حسب األصول» .وحيق للجناة وألسرهم أن يعرفوا أن أحـداً لـن يفشـي املعلومات الشخصية املتعلقة هبم
ولن يستخدمها يف إعاقة الفرص اليت تتاح هلم من أجل إعادة االندماج يف اجملتمع .ولذلك من األمهية مبكان
أيضا االحتفاظ بسجالت يف أماكن آمنـة وينبغـي النظـر فـي استصواب تدمريها بعد مدة معقولة من الزمن.
بدائل االحتجاز فـي مختلـف مراحـل العملية القضائية:

ميكن اللجوء إىل التدابري غري االحتجازية يف أي مرحلة مـن مراحـل اإلجراءات القضائية ،سواء يف املرحلة
السابقة للمحاكمة أو أثناء احملاكمة أو أثناء احلكم أو بعد احلكم .ولذلك فإن هذه التدابري تشكل أدوات
مهمة ومرنة يف اختيار اجلزاءات اليت حيتمل أن يكون هلا أكثر من غريها أثر مفيد على اجلاين يف شكل إعادة
إدماجه يف اجملتمع احمللي بوصفه مواطنا حيرتم القانون ويتقيد به.
التدابير غير االحتجازية في المرحلة السابقة للمحاكمة:

إمكانية اللجوء إىل التدابري غري االحتجازية يف املرحلة السابقة للمحاكمة تنظمهـا الشـروط التالية الواردة يف
القاعدة  ٥-١من قواعد طوكيو ،وهي ما يلي:
“ينبغي عند االقتضاء ،ومبا ال يتعارض مع النظام القانوين ،ختويل الشـرطة أو النيابـة العامة أو غريمها من
األجهزة املعنية مبعاجلة القضايا اجلنائية سلطة إسـقاط الـدعوى املقامة على اجلاين مىت رأت أن السري فيها
غري ضروري حلمايـة اجملتمـع أو منـع اجلرمية أو تعزيز احرتام القانون وحقوق اجملين عليهم .وألغراض البت
فيمـا إذا كـان إسقاط الدعوى أمراً مناسباً ،أو يف حتديد اإلجراءات ،ينبغي اسـتحداث جمموعـة مـن املعايري
الثابتة يف كل نظام قانوين .ويف القضايا البسيطة ،جيوز لوكيل النيابة أن يفرض تدابري غري احتجازية حسب
االقتضاء”.

17

واستخدام اإلجراءات غري االحتجازية يف املرحلة السابقة للمحاكمة ينبغي أن ينظر إليه فـي ضوء القاعدة
األساسية اليت تعكسها القاعدة  ٦-١واليت مبوجبها «ال يستخدم االحتجاز السابق للمحاكمـة يف اإلجراءات
اجلنائية إال كمالذ أخري ،ومع إيالء االهتمام الواجب للتحقيق يف اجلرم املـدعى محايـة للمجتمع واجملين
عليه» .والقاعدة  ٦-٢تشجع على استخدام بدائل االحتجاز السابق للمحاكمة يف أبكـر مرحلة ممكنة.
التدابير غير االحتجازية أثناء المحاكمة وفي مرحلة إصدار الحكم

فيما خيص مرحلة إصدار احلكم ،تنص قواعد طوكيو على طائفة عريضة من التدابري غيـر االحتجازية اليت
«جيوز» للسلطات القضائية أن تستخدمها علماً بأنه ينبغي هلا ،عند استخدامها ،أن «تراعي  ...حاجة
اجلاين إىل إعادة التأهيل ،ومحاية اجملتمع ،وكذلك مصاحل اجملين عليه ،الذي ينبغي استشارته كلما كان ذلك
مناسباً (القاعدتان ٨-١و )٨-٢ووفقا للقاعدة (٨-٢أ) إىل (م) جيوز للسلطات اليت تصدر األحكام أن
تبت يف القضايا بالطرق التالية:
● ●العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ واإلنذار.
● ●إخالء السبيل املشروط.
● ●العقوبات اليت متس حالة الفرد القانونية.
● ●العقوبات االقتصادية واجلزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية.
● ●األمر مبصادرة األموال أو نزع امللكية.
● ●األمر برد احلق إىل اجملين عليه أو تعويضه.
● ●احلكم مع وقف التنفيذ أو إرجاؤه.
● ●الوضع حتت االختبار واإلشراف القضائي.
● ●األمر بتأدية خدمات للمجتمع احمللي.
● ●اإلحالة إىل مراكز املثول.
● ●اإلقامة اجلربية.
● ●أي شكل آخر من أشكال املعاملة غري اإليداع يف مؤسسة احتجازية.
● ●أي جمموعة من التدابري املدرجة أعاله.
ومثلما تقدم ذكره ،تتضمن قائمة التدابري غري االحتجازية الواردة أعاله ،جمموعة عريضة من التدابري غري
االحتجازية اليت تالئم شىت الظـروف وحتقـق جمموعة من األهداف ،وعلى سبيل املثال ميكن أن تكون
العقوبات الشفوية كالتحذير والتـوبيخ مالئمـة للجنـاة صغار السن فتمكنهم من إدراك أهنم ارتكبوا خطأً دون
أن يوصموا بأهنم جمرمون.
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والعقوبات االقتصادية كالغرامات ،والغرامات اليومية مستخدمة على نطاق واسع ولكن اجلناة الذين ال
ميلكون من املال إال قليل قد جيدون صعوبة يف تسديد تلك الغرامات .والغرامات اليومية ميكن أن تسوي
هذه املشكلة بربط املبلغ الواجب سداده مبستوى الدخل املتاح للجاين.
وتأدية خدمات للمجتمع احمللي شكل من أشكال رد الشيء إلـى صـاحبه وميكـن أن يفيـد اجملتمع احمللي
بدال من الضحية الفرد ومن ميزته أنه ميكن فرض طلبات على اجلـاين والظفـر فـي الوقت نفسه بنتيجة تتخذ
شكل العمل الذي ينجز لفائدة اجملتمع احمللي.
وهناك تدابري إشرافية شىت ميكن فرضها على اجلاين وميكن بطبيعة احلـال تكييفهـا وفقـا الحتياجات اجلناة
ومساعدهتم على االندماج من جديد يف اجملتمع.
وكمثال على التدابري غري االحتجازية األخرى املمكن أن تكون هلا أمهيتها يف مطالبة اجلناة احملكوم عليهم
بسبب السياقة وهم يف حال سكر مثال باخلضوع للتثقيف يف جمال حركة السري يف الطرقات ،وهناك
إمكانيات أخرى تشمل رفع مستوى اجلزاءات اليت كانت يف األصل جزاءات ثانوية لتصبح حكماً رئيسياً
مثل انتزاع رخصة السياقة وانتزاع املكاسب غري الشرعية.
التدابير غير االحتجازية في المرحلة التالية إلصدار الحكم

تنص القاعدة  ٩-١من قواعد طوكيو على أنه« :تتاح للهيئة املختصة طائفة عريضة من التـدابري البديلة
الالحقة لصدور احلكم لكي يتالىف إيداع اجلاين يف مؤسسة احتجازية ومساعدته علـى االنـدماج الباكر
من جديد يف اجملتمع» ،وهذه القاعدة تستند إىل املبدأ القائل بأن خفض مدة السجن ميكن أن حيـد من
خماطر تكريس ما يفعله اجلناة ومن مث يصبحون غري قادرين على العيش يف اجملتمع عنـدما يـتم اإلفراج عنهم،
وبالتايل ميكن أن تكون هناك فائدة يف اإلفراج املبكر عن اجلناة يف الوقت الذي يتم فيـه إخضاعهم ،عند
الضرورة ،للرقابة ،كما تشجع القاعدة  ٩-٤على فكرة اإلفراج عن اجلناة من مؤسسة لنقلهم إىل برنامج غري
احتجازي يف أبكر مرحلة ممكنة.
وتعد القاعدة  ٩-٢الترتيبات الالحقة لصدور الحكم ،وهي كما يلي:

● ●التصريح بالغياب ،ودور التأهيل.
● ●إطالق السراح من أجل العمل أو تلقي العلم.
● ●إخالء السبيل املشروط مبختلف أشكاله.
● ●إسقاط العقوبة.
● ●العفو.
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والبعض من هذه التدابري بدائل للسجن .فاجلاين يظل خاضعاً لسـلطة إدارة السـجن ولكنـه يقضي أيامه
خارج املؤسسة االحتجازية من أجل العمل أو التدريب .وميزة هذا الرتتيب تكمن يف أن اجلاين ميكنه أن
يكسب ماالً قد يساعده يف الوفاء بالتزاماته األسرية أو يوفره ليساعده يف مرحلة الحقـة إثـر اإلفراج عنه على
االندماج من جديد يف اجملتمع .وعند بقاء احلدث يف بيته يظل من الناحية الفنية مراقبا من قبل السلطات
السجنية ولكنه حييا يف «شبه حرية» تساعده على التكيـف من جديد مع حياة اجملتمع احمللي.

تنفيذ التدابير غير االحتجازية
تتناول بقية قواعد طوكيو تنفيذ التدابري غري االحتجازية ،واملوظفني ،واملتطوعني وغري ذلك من املوارد
اجملتمعية فض ً
ال عن البحوث والتخطيط ورسم السياسات والتقييم .ومبا أن البعض من هـذه األحكام ميكن
أن يُرى على أنه يستهدف باألساس أولئك املعنيني بتنفيذ التدابري غري االحتجازية بدال من املهنيني القانونيني
يف حد ذاهتم ،فسيقتصر النظر يف هذا املقام على جمموعة قليلة من القواعد املتعلقـة بالتنفيذ وميكن اكتساب
معرفة أكثر تفصيال من خالل قراءة قواعد طوكيو بكاملها مقرونـة بـالتعليق .واملواضيع املتعلقة بتنفيذ التدابري
غري االحتجازية هي :اإلشراف ،واملدة ،والشروط ،وعملية العالج ،واالنضـباط ،واإلخالل بالشروط.
اإلشراف على التدابير غير االحتجازية

مثلما تشدد عليه القاعدة « ،١٠-١الغرض من اإلشراف على التدابري غري االحتجازية هو احلد من معاودة
ارتكاب اجلرائم ومساعدة اجلاين على االندماج يف اجملتمع على النحو الذي يقلل إىل احلـد األدىن من احتمال
العودة إىل اإلجرام» .وهذا بكل بساطة يعترب إعادة بيان ،من منظور معـني ،للمبـدأ األساسي الذي يقوم
عليه مفهوم التدابري غري االحتجازية عموماً ،والواجب أن تضعه يف اعتبارها علـى الدوام السلطات املسؤولة
عن التنفيذ ،اليت تتوخى مساعدة اجلناة لتفادي العودة إىل اإلجرام بتقويـة روح املسؤولية فيهم فيسهل عليهم
االندماج من جديد يف اجملتمع ،والتدابري غري االحتجازية من قبيل اجلزاءات الشفوية والغرامات ليست حباجة
إىل اإلشـراف إطالقا ولكن غريها من التدابري مثل النقل إىل مراكز احلضور وإطالق السـراح املؤقـت وإطـالق
السراح املشروط واخلدمات املسداة للمجتمع احمللي حتتاج إىل إشراف نظرا ألهنا صممت بغـرض أن توفر
للجناة التوجيه واملساعدة صوب إعادة التأهيل االجتماعي ،والتدابري غري االحتجازية من هذا القبيل تستند
إىل اإلشراف ،والعنصر الرئيسي فيها هو العالقة الشخصية القائمة بني املشرف واجلـاين ،ومن البديهي أن
مثل هذه التدابري ال ميكن أن تنفذ دون موافقة اجلاين وأن جناحها يعتمـد علـى مـدى تعاونه ومشاركته،
واإلشراف ميكن أن يوصف بأن لـه هدفا ذا شقني فهو ،من ناحية ،يركـز علـى مسؤوليات اجلناة جتاه اجملتمع
احمللي يف الوقت الذي تقدم إليهم ،ومن ناحية أخـرى ،املسـاعدة علـى  التغلب على املصاعب اليت ميكن أن
يواجهوها يف التكيف مع احلياة يف اجملتمع احمللي.
ويرتتب على ذلك أن اإلشراف مهمة تنم عن مهارة عالية على حنو ما تعكسه القاعدة  ١٠-٢اليت تنص
على أنه «عندما يستلزم التدبري غري االحتجازي اإلشراف على اجلاين تتوىل هـذا اإلشـراف هيئة خمتصة
مبوجب الشروط احملددة اليت ينص عليها القانون”.
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وتنص القاعدة  ١٠-٣على ما يلي“ :ينبغي تقرير أنسب نوع من اإلشراف والعالج يف إطار التدبري غري
االحتجـازي ،لكـل حالة على حدة مبا يهدف إىل مساعدة اجلاين على معاجلة إجرامه .على أن يُعاد النظـر
دورياً يف هذا اإلشراف والعالج وأن يعدل حسب االقتضاء”.
وتبعا لذلك فإن التدبري الذي يتم االتفاق عليـه ال ينبغي أن يكون أشد مما يلزم بغية مساعدة اجلاين على
االندماج من جديد يف اجملتمع احمللي بوصـفه مواطنا حيرتم القوانني .والتدخل املبالغ فيه قد يقوض ثقة اجلاين
بنفسه ويسفر عن حتوله إلـى عنصـر يعتمد بشكل مفرط على املوظفني املشرفني.
ومن األمهية مبكان أن تظهر السلطات اقتناعا من جانبها بصواب القرارات اليت تتخذها بشأن التدابري غري
االحتجازية وجيب أيضاً أن تكفل معاملة اجلناة على قدم من املساواة لكي تتجنب التمييز اجلائر بينهم.
وجيب أن يشرتك اجلاين إىل أبعد حد ممكن يف صياغة خطة العالج وتقييم كثافة اإلشـراف واملعاملة وإمكانية
تعديلها يف ضوء التقدم الذي حيرزه اجلاين .وهذا ال يعين أن اإلشراف ينبغـي أن يصمم برمته وفقا لرغبة
اجلاين ،بل إن السلطات املسؤولة عن اختاذ القرارات ينبغي أن تضـع فـي االعتبار طبيعة وخطورة اجلرمية
األصلية وشخصية اجلاين وخلفيته والغرض من احلكم عليه وحقـوق الضحايا (القاعدة .)2-3
أما فيما خيص املساعدة اليت ميكن أن حيتاجها اجلناة بغية إعادة إدماجهم يف اجملتمع بشكل ناجح تشري
القاعدة  ١٠-٤إىل تزويد اجلناة باملساعدة «النفسية واالجتماعية واملادية وبغـرض توطيـد روابطهم مبجتمعهم
وتيسري عودهتم إىل االخنراط فيه» ،وقد يواجه اجلناة طائفة عريضة من االحتياجات واملشاكل .البعض منها
قد يتطلب اإلرشاد النفساين الطويل األجل يف حني قد حيتـاج الـبعض اآلخـر العثور على مكان للعيش أو
فرصة للعمل .ومرة أخرى واستنادا إىل القاعدة  ١٠-٤جيـب أن حتتـرم املساعدة املقدمة مبدأ التدخل يف
حدوده الدنيا وينبغي أن تشتمل فقط على ما متس احلاجة إليه ملسـاعدة اجلاين.
مدة التدابير غير االحتجازية

فيما خيص مدة أي تدبري غري احتجازي فال ينبغي «أن يتجاوز املدة اليت قررهتا اهليئـة املختصة وفقا للقانون» (القاعدة
 )١١-١ولكن «جيوز النص على إهناء التدبري غري االحتجازي مبكرا إذاكانت استجابة اجلاين لـه مرضية» (القاعدة
 .)١١-٢على هذا النحو ،تعزز القاعدة  ١١-١مبدأ الشرعية الصارمة لدى البت فـي التـدابري غيـر االحتجازية
الواجب أن تكون حمددة من قبل «سلطة خمتصة» وتتخذ قراراهتا «وفقا للقانون» .ويرتتب على ذلك أن السلطات
املكلفة بتنفيذ التدبري ال متلك ختويال بتمديد مدة اإلجراء بيد أن التدبري اجلاري تنفيذه ميكن متديده من قبل السلطة
املختصة إذا أمكنت الربهنة على أن ذلك التمديد يعود بالنفع على اجلـاين بتمكينه ،على سبيل املثال ،من مواصلة
دورة عالجية ،بيد أن متديداً من هذا القبيل جيب أن يكون طوعيا حبتا وهي نقطة جيب أن توضح متاما للجاين.
وكما هو منصوص عليه يف القاعدة  ١١-٢ميكن إهناء تدبري قبل انقضاء املـدة املتوخـاه أص ً
ال وهذا يعكس من
جديد املبدأ القائل بأن التدابري غري االحتجازية ينبغي أن تقتصر على أقصر مـدة ممكنة ،وهذا ينبغي أن يشجع اجلناة
يف جهودهم الرامية إىل االندماج من جديد يف اجملتمع وينبغي أن تكون اإلجراءات ذات الصلة واضحة ويفهموهنا
فهما جيدا.
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الشروط التي ترتبط بها التدابير غير االحتجازية

وفقا للقاعدة  ١٢-١كلما لزم أن تقرر السلطة املختصة الشروط اليت يتعني على اجلـاين أن يراعيها «توجب
عليها أن تأخذ يف االعتبار احتياجات اجملتمع واحتياجـات اجلـاين واجملنـي عليـه وحقوقهما على السواء» .ويف
هذا املقام أيضاً يتعلق األمر بإجياد توازن منصف بني خمتلف املصـاحل املشروعة ،فإذا أُعريت مصاحل اجلاين وزناً
غري الوزن الذي تستحقه ،فقد ال تلىب احتياجات اجملتمـع واحتياجات اجملين عليه أو اجملين عليهم والعكس
بالعكس .لذا ،يرتك األمر للقاضي الفـرد أو لسـلطة أخرى خمتصة باختاذ القرارات من أجل إجياد توازن
منصف وموضوعي بني هذه املصاحل .ويسـتتبع مبدأ الشرعية أن السلطة املنفذة ال ينبغي هلا أبدا أن تفرض
شروطا تتخطى الشروط اليت حددهتا بالفعل السلطة القضائية ،والشروط الواجب أن يتقيد هبا اجلاين يلزم
أن تكون ،كما هو وارد يف القاعدة « ١٢-٢عملية ودقيقة وقليلة ما أمكن» ويف هذا تعبري آخر عن مبدأ
التدخل األدىن كما هو منصوص عليه يف القاعـدة  .٢-٦عالوة على ذلك فإن الشروط «تستهدف إضعاف
احتمال ارتداد اجلاين إلـى السـلوك اإلجرامـي وتنامي فرص اندماجه يف اجملتمع ،مع مراعاة احتياجات اجملين
عليه» .بعبارة أخـرى مـن األمهيـة األساسية مبكان أن تكون هذه الشروط واقعية ودقيقة يف آن واحد ،وما مل
يكن واضحاً من البداية أن حتقيق الشروط أمر يف متناول اجلاين فإهنا قد تعرقل بدال من أن تسهل التقدم
املمكن أن حيرزه صوب االندماج يف اجملتمع .أما فيما يتعلق بشرط الدقة فهو شرط مهم وذلك ملساعدة
اجلاين من ناحية ولفهـم الشـروط فهمـا واضحا من ناحية أخرى ،وكذلك لتجنب نشوء مصاعب يف العالقة
بني اجلاين وبني املشرف ،والشروط املتوخاه يف قواعد طوكيو ميكن أن تشمل تلك الرامية إىل تعزيز جانب
املسؤولية لدى اجلاين جتاه اجملتمع وجتاه أسرته ومن أجل البقاء يف عمله والسعي للتثقف والعيش يف عنوان
معني واالمتناع عن االشرتاك يف أنشطة جنائية وجتنب أماكن حمددة .وإذا كان الشرط ،على سبيل املثـال،
هو أداء خدمات للمجتمع احمللي فينبغي أن يكون العمل املسند إىل اجلاين مفيدا اجتماعيا فتتعزز بـذلك
حظوظه يف االندماج يف اجملتمع من جديد.
وكما هو منصوص عليه يف القاعدة « ١٢-٣عند بدء تطبيق التدبري غري االحتجـازي يـزود اجلاين بشرح،
شفوي وكتايب ،للشروط اليت حتكم تطبيق ذلك التدبري ،مبا يف ذلـك واجبـات اجلـاين وحقوقه» .ولكي ينجح
التدبري من األساسي بطبيعة احلال أن يكون اجلاين مدركا ملا هـو متوقـع منـه .والعمل على حتديد الشروط
بوضوح مهم هو اآلخر بالنسبة لسلطة التنفيذ من حيث أن ذلك حيدد املعايري لتقييم مدى التقيد بااللتزامات
والشروط.
أخرياً ،جتيز القاعدة  ١٢-٤تعديل الشروط «من جانب السلطة املختصة  ...وذلك وفقا ملـا حيرزه اجلاين
من تقدم» .فإذا كان اجلاين قد حقق بعض التقدم صوب االندماج من جديد فـي اجملتمـع فيمكن جعل
الشروط أقل صرامة ،على حني أن العكس ممكن إذا كـان اجلـاين ال يبـدي االسـتجابة اإلجيابية .وهذه املرونة
متكن السلطات من تفادي الرتاجع عن التدبري غري االحتجازي يف حالة مواجهة بعض املصاعب ،حيث قد
يسفر ذلك الرتاجع عن سجن اجلاين.
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عملية العالج
تنص القاعدة  ١٣-١من قواعد طوكيو على األمثلة التالية ملخططات خمتلفة توضـع ،فـي احلاالت املناسبة
 ...لتلبية احتياجات اجلناة مبزيد من الفعالية:
● ●معاجلة احلاالت االجتماعية كال على حدة.
● ●العالج اجلماعي.
● ●برامج اإلقامة يف دور عالجية.
● ●العالج املختص لفئات خمتلفة من اجلناة.
إن الغرض من هذا احلكم هو االهتداء إىل أكثر أوجه املساعدة فعالية بالنسبة للجنـاة الـذين يعانون
من مشاكل حمددة ،والدعوة إىل وضع برامج جديدة حملاولة التصدي للفئات البالغة الصعوبة من اجلناة
كاألشخاص املدمنني على املخدرات واجلناة ذوي السلوك اجلنسي املنطوي على جتاوزات وهناك مبدأ بديهي
وارد يف القاعدة  ١٣-٢مفاده أنه ينبغي «أن يتوىل العالج فنيـون لـديهم القدر الكايف من التدريب واخلربة
العملية» .ومع ذلك فوفقا للتعليق ،ال ينبغي أن تفهم هذه القاعدة على أهنا حتظر استخدام غري الفنيني يف
برامج املساعدة حيث يكون األشخاص ذوي اخلربة العمليـة بـدال مـن املؤهالت الفنية ،وهم مكمن القوة
األساسية ملثل تلك الربامج.
“وينبغي مىت تقررت ضرورة العالج بذل اجلهود الالزمة لفهم خلفية اجلاين وشخصيته وقدراته وذكائه وقيمه
وال سيما فهم الظروف اليت أدت إىل ارتكابه اجلرمية .ومن الواضح أنه ما مل يتم تقييم سلوك اجلاين واجلرمية
ذاهتا فسوف يكون من الصعب اختيار برنامج عالجي مالئم يكرس لفرد بعينه .ومتشيا مع الغرض املتمثل يف
تعزيز االشرتاك األكرب يف اجملتمع احمللي على صعيد إدارة القضاء اجلنائي وبوجه حمدد عالج اجلناة (القاعدة
 ،)١-٢تبيح قواعد طوكيـو للسـلطة املختصـة «أن تشرك اجملتمع احمللي ونُظم الدعم االجتماعي يف تطبيق
التدابري غري االحتجازيـة» (القاعـدة  ،)١٣-٤وهذا اعرتاف بأن اجلماعة احمللية اجملسدة يف األسرة أو يف احلي
أو يف املدرسة أو يف مكان العمـل أو يف املنظمة االجتماعية أو الدينية على سبيل املثال ميكن أن تُسهم إىل
حد كبري يف اندماج اجلناة من جديد يف اجملتمع بشكل ناجح.
االنضباط واإلخالل بالشروط

مع أن ما يفرض من التدابري غري االحتجازية متوقف على موافقة اجلاين فإن معظـم تلـك التدابري تبقى
جزاءات تعين فرض بعض القيود على حرية الشخص ولذلك فإن اجلناة رمبا ال يتقيـدون بالشروط اليت تفرض
عليهم .وجيوز أن يؤدي إخالل اجلاين بالشروط اليت تتعني عليه مراعاهتا إىل تعديل التدبري غري االحتجازي
أو إلغائه (القاعدة  .)١٤-١وحبسب التعليق ،فـإن حـاالت االخـتالل ال تفضي مجيعها إىل التعديل أو
السحب وميكن للمشرف أو للسلطة املختصة أن تعاجل املخالفات الثانويـة بوسائل تتسم بأدىن صبغة رمسية.
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وبالنظر إىل أن تعديل أو إلغاء تدبري غري احتجازي ميكن أن تكون لـه آثار خطيـرة علـى اجلاين فإن على
السلطة املختصة أن تتخذ قرارا يف هذا الشأن ولكنها ال تقوم بذلك إال «بعد دراسة دقيقة للوقائع اليت يديل
هبا كل من املوظف املشرف واجلاين» (القاعدة  .)١٤-٢وهذا يعين أنـه ينبغـي أن يكون للجاين احلق يف
االطالع على الوثائق اليت ينبين عليها طلب إجراء التعديل أو السحب واحلق يف اإلدالء ببيانات واحلق يف
االستماع إىل أقواله وعند فحص الطلب ينبغي للسلطة املختصة أن تنظـر أيضاً يف مدى امتثال اجلاين بالفعل
للتدابري غري االحتجازية من قبيل حقيقة أنه رمبا يكون قد اضـطلع بالفعل على النحو املرضي جبانب كبري
من ساعات العمل املفروض لفائدة اجملتمع احمللي.
واملبدأ القائل بأن السجن ينبغي أن يكون عقوبة تتخذ كملجأ أخري يف حاالت انتهاك الشـروط املفروضة
فيما يتصل بتدبري غري احتجازي واضح من أحكام القاعدة  ١٤-٣اليت تنص على أنه «ينبغي أال يؤدي
إخفاق التدبري غري االحتجازي تلقائيا إىل فرض تدبري احتجازي .عالوة على ذلك ،فـي حالـة تعديل التدبري
غري االحتجازي أو إلغائه ،تسعى السلطة املختصة إىل أن حتدد تدبريا بديال مناسبا غيـر احتجازي .وال
تفرض عقوبة السجن إال إذا انعدمت البدائل األخرى املناسبة» وإذا ما تبني أن ذلك البديل املالئم اآلخر
مل يتوفر ،عندها فقط ميكن فرض عقوبة االحتجاز (القاعدة  .)١٤-٤ويف الواقع أن فرض السجن بسبب
خرق لتدبري غري احتجازي ميكن أن يكون غري متناسب مع اجلرم األصلي .ولذلك يتعني على السلطات
املختصة أن تتصرف مبنتهى العناية يف البت يف العواقب يف حالة عدم التقيد بالشـروط ذات العالقة باملوضوع.
جيب االنتباه أيضاً لكيال يرتك اجلاين يتحمل تبعات خروقات للشروط ال يالم عليهـا؛ وقـد تكون هناك
على سبيل املثال أسباب عديدة لعدم قدرة اجلاين على تسديد غرامـة والـبعض مـن هـذه األسباب قد يكون
مستق ً
ال عن إرادته وهذا اجلانب جيب أن يُعطى ما يستحقه من الدراسة واالنتباه عندما تقوم السلطة املختصة
ببحث مسألة تعديل أو إلغاء تدابري غري احتجازية.
وتنص القاعدة  ١٤-٥على أن «حتدد بنص قانوين صالحية اعتقال اجلاين اخلاضع لإلشراف واحتجازه
يف حالة إخالله بالشروط» .ويف هذا املقام أيضاً جيب أن يـؤمن االحتـرام الـدقيق ملبـدأ الشرعية ،مبا يف ذلك
الضمانات القانونية األساسية اليت حيق للجاين أن يتمتع هبا عنـدما حيـرم مـن حريته ويشري التعليق إىل أمهية
حتديد مدة قصوى لالحتجاز قبل التحقيق واختاذ السـلطة املختصة لقرار؛ وينبغي أن تكون الفرتة حمدودة
وأن يتخذ القرار يف أقرب وقت ممكن.
أخرياً ،متاشياً مع الضمانة القانونية العامة الواردة يف القاعـدة  ٣-٦تـؤمن القاعـدة  ١٤-٦للجاين «احلق يف
االستئناف أمام هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة خمتصة» عندما يعدل التدبري غيـر االحتجازي أو يلغى.
دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في اختيار بدائل للسجن

للقضاة واملدعني العامني واحملامني دور أساسي يف البت فيما إذا كان ينبغي إخضاع اجلنـاة لتدابري غري
احتجازية بدالً من السجن .ومما ال شك فيه أن السلطات التـي يكتسـبها أصـحاب املهـن القانونية مبوجب
القوانني احمللية حول هذا املوضوع ختتلف اختالفا كبرياً ولكن بـالنظر إلـى اآلثـار الضارة اليت يلحقها السجن
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باجلناة األحداث بوجه خاص وبالنظر كذلك إىل التكاليف االجتماعية الباهظة النامجة عن السجن ينبغي
تقصي كل الفرص إلتاحة اجملال للجناة لكي يعاد تأهيلهم بوسائل أخرى رمبا تكون أكثر فاعلية من السجن.
بيد أن االستخدام املعمم للتدابري غري االحتجازية يقتضي تطوير شبكة هائلة من األشـخاص املهرة ال داخل
اهليئات القضائية وهيئات االدعاء فقط ولكن داخل السلطات اإلدارية واالجتماعية علـى حد سواء .على
هذا النحو يلزم أن تُبذل جهود متضافرة من جانب السلطات على كافة املستويات بغيـة صياغة طائفة من
التدابري غري االحتجازية املمكن تطبيقها مبرونة وتكييفها حبسب االحتياجات احملـددة لكل جان من اجلناة.
والقضاة واملدعون العامون واحملامون ،مبا هلم من روابط وثيقة بشكل خاص وجتارب بشأن اجلناة املشتبه هبم
أو املتهمني ،هلم دور ذو أمهية بالغة يلعبونه يف حتديد املشاكل واحللول املالئمة ويف تنشيط مناقشة مفتوحة
يف اجملتمع خبصوص اإلجرام وسبل معاقبة اجلناة.
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الخالصة
رّكز هذا الفصل على توضيح بعض السمات األساسية لقواعد األمم املتحدة النموذجية الـدنيا بشأن التدابري
غري االحتجازية اليت هي عبارة عن أداة تشجع بشـكل قـوي اسـتخدام التـدابري غيـر االحتجازية كلما كان
حمتمال أن تعزز هذه التدابري حظوظ اندماج اجلاين من جديد فـي اجملتمـع ،مـع مراعاة مصاحل ذلك اجملتمع
والوقاية من اجلرمية واحرتام القانون ومصاحل اجملين عليهم .والتدابري غري االحتجازية ميدان قانوين مل يستكشف
االستكشاف الكامل حىت اآلن ولكنه يبشر بفوائد مجة تعود علـى اجملتمع احمللي وعلى اجلناة يف آن واحد.
والعقوبات الواجب إنزاهلا جزاء جرائم جنائية تشـكل علـى العموم موضوعا لنقاش متواصل وفحص دقيق
بشكل خاص فيما يتصل باجلناة األحداث .ومع ما تشهده جمتمعاتنا من تطور وتغيري كذلك تتطور إىل حد
ما اجلرائم املرتكبة ومسألة العقوبات مبعناهـا العـام ستظل على هذا النحو موضوعا مثار اهتمام كبري بالنسبة
للمجتمع احمللي.
المبادئ التوجيهية المتعلقة بأعضاء النيابة العامة ،لسنة 1990
المبدأ التوجيهي رقم - :18

يويل أعضاء النيابة العامة ،وفقاً للقانون الوطين ،االعتبار الواجب إلمكان صرف النظر عن املالحقة القضائية
ووقف الدعاوى ،بشروط أو بدون شروط ،وحتويل القضايا اجلنائية عن نظام القضاء الرمسي ،وذلك مع
االحرتام الكامل حلقوق املشتبه فيهم والضحايا .وهلذا الغرض ينبغي أن تُستكشف الدول ،بشكل تام،
إمكان اعتماد خطط لالستعاضة عن املالحقة القانونية ،ليس فقط لتخفيف األعباء املفرطة على كاهل
احملاكم ،بل كذلك لتجنيب األشخاص املعنيني وصمة االحتجاز السابق للمحاكمة واالهتام واإلدانة،
وكذلك اآلثار الضارة النامجة عن السجن.

المبدأ التوجيهي - :19

يف البلدان اليت تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصالحيات استنسابية فيما يتعلق بقرار
مالحقة احلدث قضائيا أو عدم مالحقته ،ينبغي إيالء اعتبار خاص لطبيعة اجلرم وخطورته وحلماية اجملتمع
وشخصية احلدث وخلفيته .وينبغي ألعضاء النيابة العامة لدى اختاذ هذا القرار ،أن ينظروا بصفة خاصة
يف بدائل املالحقة املتاحة يف إطار قوانني وإجراءات قضاء األحداث .ويتعني على أعضاء النيابة العامة أن
يبذلوا قصارى جهدهم لالمتناع عن اختاذ إجراءات قضائية أو ضد األحداث إال يف حالة الضرورة القصوى.
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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
ال تقر اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان احتجاز األحداث السابق للمحاكمة.2
المبادئ التوجيهية العملية:

استخدام الكفاالت أو غريه من الضمانات املالية فيما خيص باختاذ القرارات املتعلقة باإلفراج عن األحداث
ال يبدو استخداما مناسبا ألنه يستحيل على األغلبية الساحقة من األحداث توفري الضمانات املالية بغية أن
يُفرج عنه ريثما تتم حماكمتهم ،والتشريعات اليت تشرتط دفع كفالة مالية تبدو غري متوافقة مع املبدأ القائل
3
بوجوب احتجاز األحداث فقط كملجأ أخري.
أن يرم األطفال من حريتهم .فإذا غدا االحتجاز أمراً ال مفر
ينبغي للدول أن حتدد سناً دنيا ال جيوز دوهنا ُ
منه وجب أن تبذل قصارى اجلهود لوضع األحداث يف مؤسسات خاصة مستقلة عن املؤسسات السجنية،
ترعاها سلطات خمتصة وختضع لإلشراف القضائي املالئم .وينبغي أن تتاح الربامج الرتبوية وبرامج التدريب
4
على اكتساب املهارات لألحداث احملتجزين وفقاً لسنهم ونوع جنسهم وشخصيتهم.

قواعد بيكـين
القاعدة ١١-٤

ركزت على أمهية البدائل اجملتمعية يف الفصل يف قضاء األحداث بالنص على أنه «بغية تيسري الفصل تقـديريا
فـي قضايا األحداث ،تبذل جهود لتنظيم برامج جمتمعية ،مثل اإلشـراف واإلرشـاد املـؤقتني ورد حقـوق
الضحايا وتعويضهم» وكما يالحظ يف التعليق على هذا احلكم «زكيت بصفة خاصة الربامج اليت تتضـمن
التسوية عن طريق رد احلق للضحية وكذلك الربامج اليت تسعى لتفادي خمالفة القانون يف املستقبل عن
طريق اإلشراف والتوجيه املؤقتني .ومن مزايا احلاالت الفردية أهنا جتعل التحويل مناسبا حتـى حـني تكون قد
ارتكبت جرائم أشد خطورة (مثل ارتكاب جرمية ألول مرة ،أو حني يكون احلدث قـد ارتكـب عم ً
ال خمالفاً
للقانون حتت ضغط األنداد).

   137 2انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة السادسة واألربعون ،امللحق رقم  ،(A/46/40) 40الفقرات  66و 69و 99وما بعدها (كندا).
   139 3املرجع نفسه ،الفقرة .82
   140 4انظر التوصيات الصادرة عن احللقة الدراسية العربية األفريقية الصفحة .4
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القاعدة 2 -11

“ختول الشرطة أو النيابة العامة ،أو اهليئات األخـرى اليت تعاجل قضايا األحداث ،سلطة الفصل يف هذه
القضايا ،حسب تقديرها دون عقد جلسـات حماكمـة رمسية ،وفقا للمعايري املوضوعية هلذا الغرض يف
خمتلف األنظمة القانونية ،وكذلك وفقا للمبادئ الواردة يف هذه القواعد» .وهذا يعين «أن التحويل ميكن
أن يستخدم يف أي مرحلة من مراحل اختاذ القرارات» من قبل السلطات املسؤولة وميكن أن ميارس من
قبل واحد منها أو عدة أشخاص .عالوة على ذلك ،فـإن اللجوء إىل التحويل فيما يتصل باألحداث «ال
حيتاج إىل االقتصار بالضرورة على القضايا البسيطة وعلى هذا النحو يصبح التحويل أداة مهمة» يف معاجلة
األحداث املخالفني للقانون.
التحويل وموافقة الطفل

تقتضي القاعدة  ١١-٣من قواعد بيكني موافقة احلدث أو أبويه أو وصيه القانوين قبل إحالـة احلدث إىل
خدمة اجملتمع املناسب أو غريه؛ وقرار اللجوء إىل التحويل خيضع مـن ناحيـة أخـرى “للمراجعة من قبل سلطة
خمتصة عند تطبيقه» .ويربز التعليق الشرط اهلام املتمثل يف احلصـول علـى قبول اجملرم احلدث أو قبول والديه
أو الوصي عليه بتدبري أو تدابري التحويل املوصى هبا وواحد مـن أسباب ذلك أن التحويل إىل مؤسسات
جمتمعية دون احلصول على هذه املوافقة جيعل ذلك متناقضا مـع االتفاقية املتعلقة بإلغاء السخرة اليت وضعتها
منظمة العمل الدولية .فموافقة الشخص املعين بالتـدبري التحويلي إذن يعترب أساسياً لنجاح هذا التدبري.
بيد أنه ينبغي أال يكون هذا القبول مبنأى عن الطعن ،إذ إن القبول «قد يتم أحياناً بـدافع مـن اليأس من
جانب احلدث والفكرة اليت تكمن وراء القاعدة بعبارة أخرى قوامهـا ضـرورة مراعـاة احلرص بغية اإلقالل إىل
أقصى حد ممكن من احتمال ممارسة القاصـرين والتخويـف علـى مجيـع املستويات يف عملية التحويل .وينبغي
أال حيس احلدث بأنه واقع حتت الضغط (مثالً ،لتجنب املثول أمام احملكمة) أو ُ
أن تارس عليه الضغوط حىت
يوافق على برامج التحويل”.
وقد عمدت جلنة حقوق اإلنسان بصورة متسقة ،عند نظرها يف التقارير املقدمة مـن الـدول األطراف يف
اتفاقية حقوق الطفل ،إىل حبث البدائل املوجودة للحرمان من احلرية فـي البلـد املعنـي للتصدي للمجرمني
األحداث ودعت مراراً وتكراراً إىل تقوية مثل هذه التدابري.
على أي حال ميكن القول بأن التدابري غري االحتجازية أضحت جزءاً من قانون حقوق اإلنسان الدويل ،وأن
الدول ملزمة بالعمل هبا ضماناً للغايات الكربى اليت جاء هذا القانون لتحقيقها ويف مقدمتها احرتام الكرامة
اإلنسانية وصيانة احلرية الشخصية.
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الفصل الثاني
بدائل التدابير السالبة للحرية

بعد بلوغ احلدث سن الثانية عشر یكون قد جتاوز مرحلة الالعقاب أي اإلخضاع للتدابری اإلصالحیة دون
العقوبات اجلزائية ،حیث املالحظ أن القدرات العقلیة للغالب األعم من األحداث يف مثل هذه السن تنمو
وتتطور بشكل الفت ال میكن معه التغاضي عنها أو إنكارها وإن كانت ال متاثل بطبیعة احلال القدرات
العقلية للشخص البالغ السوي.
تأخذ غالبیة النظم اجلنائیة يف معاملة األحداث يف هذه املرحلة مببدأ املسؤولیة اجلزائية عن اجلنوح ومقابلته
بالعقوبة اجلزائية من نوع العقوبات املقررة للبالغنی يف القانون العام ،لكنها ال جتزم مببدأ املسؤولیة اجلزائية على
إطالقه بالنظر إىل عدم  اكتمال إدراك احلدث وعدم قدرته على حتمل تبعاهتا ملا فيها من القسوة واإليالم،
لذلك جندها متكن القاضي ابتداء من االختیار بنی العقوبة والتدبری وعند االقتضاء تلزمه بتخفیف العقوبة
وتعدیل نوعها ومقدارها حرصا على محایة املصلحة الفضلى للحدث يف هذه املرحلة ما مل یبلغ سن الرشد
اجلنائي .
وتستند فلسفة احلد من سلطة الدولة يف العقاب يف صورة ختفیف العقوبات املقررة جلنوح األحداث إىل
اعتبارات أخالقیة وإنسانیة تعود إىل قوة احتمال إصالح احلدث والرأفة به ومحایته من قسوة العقوبات،
لذلك جند خطة ختفیف العقاب تأخذ يف االعتبار صغر السن كعذر خمفف للمسؤولیة والعقاب وتستبعد
بالنتیجة إخضاع احلدث للعقوبات القاسیة واجلسیمة ،فهي خطة مزدوجة تقوم على التقلیل من مقدار
العقوبة حینا واستبعاد بعض أنواع العقوبات حينا آخر.
تقوم فكرة بدائل العقوبات السالبة للحریة على إقرار جمموعة من اجلزاءات غری السالبة للحریة للحكم
هبا بدال من عقوبة احلبس يف اجلرائم قلیلة األمهیة اليت ال تزید عقوبة احلبس فیها على مقدار معنی حتدده
التشریعات وهو يف كل األحوال مقدار بسیط إذ ال یتصور تطبیق هذه اجلزاءات عن اجلرائم اليت یعاقب
فیها القانون بالسجن املؤبد أو املؤقت نظرا خلطورهتا وحلاجة احملكوم علیه إلصالح أكید وفعال تسعه املدة
الطويلة للعقوبة احملكوم هبا.
للحفاظ على التوازن بني محایة حقوق احلدث اجلاين ومحایة حقوق اجملتمع أقام املشرع آلیة ختفیف العقاب
على ثالثة قواعد رئیسیة هي استبعاد العقوبات اجلسیمة ،واستثنائية اللجوء إىل عقوبات احلبس ،وعند
االقتضاء ختفیف هذا النوع من العقوبات.

29

استبعاد العقوبات الجسيمة:

جتمع التشریعات على استبعاد العقوبة املتناهیة يف الشدة من التطبیق يف حمیط األحداث كاإلعدام واألشغال
الشاقة والسجن املؤبد تأسیسا على أن هذه العقوبات 5ال تالئم حالة احلدث يف شيء ،فعقوبة اإلعدام
هي عقوبة استئصال حتمل يف ثنایاها معىن الیقنی يف الیأس من اإلصالح ما یستدعي التخلص من وجود
الشخص هنائیا ،كما أن عقوبات
األشغال الشاقة والسجن املؤبد فیها من الشدة ما یتطلب قدرة عقلیة وبدنیة معتربة وال ینطبق ذلك على
احلدث يف مجيع األحوال.
ال يكم
ألجل هذه االعتبارات نصت املادة ( )2/7من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016على أنهُ « :
على حدث باإلعدام أو العقوبات املالية».
التدابير غير االحتجازية في مختلف مراحل الدعوى الجزائية:

ميكن استخدام التدابري غري االحتجازية يف سائر مراحل الدعوى اجلزائية حىت مرحلة تنفيذ احلكم اجلزائي،
وذلك على النحو التايل:
أو ً
ال :التدابير غير االحتجازية في المرحلة السابقة للمحاكمة:

مثة مجلة من البدائل املمكنة يف هذا اجملال من بينها:
● ●االلتزام بسلوك معني من قبيل ترك مكان ما أو عدم الذهاب إليه.
● ●عدم االلتقاء بشخص حمدد.
● ●املكوث يف عنوان حمدد.
● ●تقدمي تقرير يومي أو دوري إىل احملكمة ،أو الشرطة أو ألية سلطة أخرى حتددها احملكمة مثل مراقب
السلوك.
● ●إيداع جواز السفر أو أية وثيقة شخصية أخرى لدى احملكمة أو الشرطة.
● ●قبول رقابة من خالل جهة تعينها احملكمة ،مثل مراقب السلوك التابع لوزارة الشؤون االجتماعية.
● ●اخلضوع لرقابة إلكرتونية.
● ●تقدمي كفالة نقدية أو عدلية أو شخصية تضمن حضور احملاكمة.
ثانيًا :التدابير غير االحتجازية في مرحلة ما بعد المحاكمة:

يف املرحلة التالية للحكم؛ فمن بني بدائل االحتجاز اليت ميكن العمل هبا:
  5طه (زهران) ،معاملة األحداث جنائیا  .مرجع سابق  ،ص  233و ما بعدها .
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● ●التصريح بالغياب يف دور التأهيل.
● ●إطالق السراح من أجل العمل أو تلقي العلم.
● ●إخالء السبيل املشروط مبختلف أشكاله .يقوم هذا النوع من العقوبة على خماطبة مراقب السلوك
للقاضي ،مطالبا إياه باإلفراج عن احلدث ،إذا ثبت أن مسلكيته حتسنت ،وتطور يف سلوكه داخل
السجن حنو األفضل .جيري إطالق سراح املسجون تبعا هلذا النوع من العقوبة البديلة ،شريطة حتويله
إىل ضابط مراقبة آخر ،يتابع سلوكه بعد اإلفراج عنه ،على أن يعاد للسجن يف حال خمالفته شروط
إطالق سراحه.
● ●إسقاط العقوبة والعفو.
الموجبات االجتماعية لتطبيق التدابير البديلة على األحداث:

إن العقوبات السالبة للحرية هلا عدة آثار اجتماعية تؤثر على احلدث احملكوم عليه ،فتؤدي إىل نزعه من
نسيجه االجتماعي ،وإىل خلق معتقدات تؤدي إىل زعزعة مبادئه وقيمه وختلق حالة اضطراب نفسي لديه قد
حتمله على االنتحار أو اإلضراب عن الطعام أو اللجوء إىل خمتلف الوسائل اليت تعرب عن حالة االضطراب
النفسي اليت يواجهها ،6فالعقوبات السالبة للحرية تؤثر يف العالقات االجتماعية ما بني احلدث وأسرته
من جهة ،وما بني احلدث وأقرانه احمليطني به من جهة أخرى ،باإلضافة إىل وجود فتور اجتماعي ما بينه
وبني أفراد أسرته تصل يف النهاية إىل القطعية وعدم التواصل وهذا األمر يؤدي إىل شعور احلدث باإلحباط
واملهانة.7
وكذلك تؤثر العقوبات السالبة للحرية يف العالقات االجتماعية بني أسرة احلدث وأفراد اجملتمع ،وتتمثل يف
وصمة العار اليت تلحق بأسرة احلدث حيث أن الصورة الذهنية اليت ترتسخ يف أذهان أفراد اجملتمع عن كل
من يرتبط بنمط من العالقات مع أفراد أسرة احلدث احملبوس هي عالقة مشبوهة دون أي ذنب ،كذلك األمر
بالنسبة لعالقة احلدث مع أقرانه وزمالئه األمر الذي يؤدي إىل انقطاع احلدث عن الدراسة بعد خروجه من
8
السجن هرباً من ازدراء زمالئه له.
مبررات اللجوء إلى التدابير اإلصالحية دون العقوبات الجزائية:

لئن كانت النظرية العامة للتدابري والعقوبات تستند إىل اعتبارات مواجهة اخلطورة اإلجرامية وحتقيق الوقاية
اخلاصة وكفالة عملية اإلصالح والعالج والتقومي ،فإن هذه التدابري يف صورهتا املقررة حلمایة األحداث تستند
إىل اعتبارین متقابلنی يعربان عن خصوصية األحداث ،ومها :طغيان مسؤولية اجملتمع عن خمالفة األطفال
للقانون على حساب مسؤولیة الطفل نفسه ،وقابلیة الطفل املخالف للقانون لإلصالح والتهذیب من جهة
أخرى.
  6الكساسبة ،فهد « ،دور النظم العقابية الحديثة في اإلصالح والتأهيل – ،حبث منشور يف مجلة دراسات الجامعة األردنية ،»2012 ،ص.237
  7مهنا ،عطية« ،العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة» ) ،القاهرة :املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية ،)1992 ،ص.193
  8سعد ،بشرى« ،بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة اإلجرامية»( ،عمان :دار وائل للنشر ،)2013 ،ص.53
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أوال :مسؤولية البيئة االجتماعية عن وجود األطفال في حالة نزاع مع
القانون:

من املعلوم أن” إجرام» البالغنی یعود يف الغالب إىل نزعة ذاتیة تكمن يف نفس اجملرم و تتأصل فيها 9تعود
إىل األنانیة وإرضاء الشهوات واإلثراء على حساب الغری ،على خالف وضعية األطفال يف نزاع مع القانون،
واليت تعود إىل البيئة الفاسدة اليت یعیشون فیها واليت تؤثر سلبا على نفسیاهتم ،وقد یُطرح التساؤل حول
نسبیة التأثر بالعوامل املفسدة ،حیث میكن مالحظة ارتكاب بعض األحداث دون البعض اآلخر ألفعال
خمالفة للقانون ،رغم تشابه عوامل اإلفساد اليت یتعرضون هلا ،وتفسری ذلك أنه من املستحیل  10أن تتطابق
الظروف واملؤثرات احملیطة باثننی من األحداث ومهما تشاهبت العوامل الرئیسیة اليت یصادفها كل منهما
فإنه ال بد أن تكون هناك فروق بسیطة بنی ظروف كل حدث فضال عن اختالف العوامل الداخلیة ،هذه
الفروق هي اليت تؤدي إىل االختالف بینهما يف قوة املقاومة أو قوة االستجابة ،وبالتايل فإهنا تؤثر على درجة
اخلضوع االجتماعي لكل منهما فیظهر أحدمها سویا وینحرف الثاين .
إن وجود األطفال يف حالة نزاع مع القانون ال یعترب ظاهرة منفصلة وحمدودة ومستقلة تتوالها الشرطة وحماكم
األحداث ،بل هي ظاهرة واسعة النطاق تتصل مبختلف جوانب احلیاة االجتماعیة يف األسرة واملدرسة واحلي،
فالعادات األخالقية والسلوكية والعاطفیة للطفل تنشأ من خالل التفاعل مع اآلخرین يف هذه األوساط اليت
تؤثر سلبا على أخالقه وتصرفاته على قدر ما فیها من فساد وسلبية.
هذه املعطيات وغریها تفرض حتما منطقا خمتلفا يف معاملة الطفل املخالف للقانون خاصة إذا أضیف
إلیها نقص مداركه وعدم قدرته على حتمل العقوبة اجلزائية وقابلیته لإلصالح والتهذیب ،وانطالقا من هذه
االعتبارات جند أن اجلزاء اجلنائي عن خمالفة األطفال للقانون حيد ،قدر اإلمكان ،من أغراض الردع واإلیالم
إىل درجة أن ال یبقى منهما إال احلد األدىن الالزم إلصالح الطفل وتأهیله ،11كما تُستبعد منه أغراض الردع
العام وإرضاء الشعور العام بالعدالة ،ألهنا أغراض العقوبة اجلزائية املؤملة اليت ال تالئم الطفل يف شيء وال
حتقق العدالة بشأنه.
ثانيًا :قابلية الطفل للتأهيل واإلصالح:

إن إخضاع الطفل املخالف للقانون للتدابری اإلصالحیة إمنا یهدف إىل إصالحه وتقومیه وتأهیله وإعادة صقل
شخصيته لتعود إىل فطرهتا الطبیعیة ،وهذا اهلدف ترتكز فیه أغراض التدابری يف مواجهة اخلطورة الكامنة يف
شخص الطفل املخالف للقانون ،للقضاء علیها قبل أن تتأصل وتصعب مواجهتها ،وتقتضي املواجهة أن ال
یرتك الطفل املخالف للقانون دون توجیه وتقومی ،بل تقتضي إخضاعه ألسالیب الرتبیة والتهذیب اليت متكنه
من الرجوع إىل النماذج السلوكیة اليت توافق قیم اجملتمع.12

 9عبد الستار ،فوزیة « ،املعاملة اجلنائیة لألطفال» ،مرجع سابق ،ص62
 10جعفر ،حممد علي « ،محایة األحداث املخالفنی للقانون» ،)( ،ص  228وما بعدها.
 11صاحل ،املنتصر حممد ناجي « ،السیاسة اجلنائیة بشأن األحداث» ،مرجع سابق ،ص  113وما بعدها.
 12یوسف ،وهدان أمحد « ،احلمایة اجلنائیة لألحداث» ،مرجع سابق ،ص  109وما بعدها.
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والتأهیل باعتباره أحد أغراض التدابری هو انعكاس لفلسفة الدولة االجتماعیة ومصاحلها املعرب عنها واليت هي
يف النهایة جمموعة من املصاحل املتمثلة يف الوقایة واحلمایة واإلصالح االجتماعي تعكس بدورها فلسفة الدولة
يف عالقتها بالفرد وتعاملها معه والرتكیز علیه باعتباره وسیلة وغایة يف نفس الوقت ،13وسیلة على أساس أنه
عصب التنمیة االقتصادیة واالجتماعية ،وغایة ألن كل عائدات ومكتسبات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
ومثارها تعود بالنفع على هذا اإلنسان يف خمتلف جوانب حیاته.
إن الرتكيز على التأهيل واإلصالح كغرض أساسي للتدابری اإلصالحية بشأن األطفال يف خالف مع القانون
برز على إثر الشكوك اليت أثریت حول نظام العقوبة ومدى قدرهتا على حتقیق هذه األغراض واليت أفضت يف
النهایة إىل استبعادها من حمیط األطفال يف خالف مع القانون والتعویل على التدابری اإلصالحیة والتقومییة
كبدائل للعقوبة اجلزائية بشأهنم.
مساوئ وآثار تطبيق العقوبات السالبة للحرية:

إن العقوبات البديلة تعين إيقاع عقوبات غري سالبة للحرية وذلك هبدف إصالح وتأهيل احلدث ،والسبب
يف تطبيق البدائل يعود بعضها لآلثار السلبية للحبس ويعود بعضها اآلخر ألسباب عامة أخرى.
اآلثار السلبية للحبس:

مما ال شك فيه أن اهلدف األساسي من وراء املالحقة اجلزائية لألطفال يف خالف مع القانون هو الوصول
إىل إصالحهم وتقوميهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع ،وليس إيقاع العقاب الذي يطبق على البالغني ،وذلك
لصغر سنهم وعدم اكتمال نضوجهم اجلسدي والعقلي والنفسي واالجتماعي ،فالذي يفرض على األحداث
هي تدابري هتدف إىل اإلصالح والتأهيل وليس عقوبات هتدف إىل الزجر والردع واإليالم ،وهذا األمر يتطلب
أن تكون إجراءات املالحقة والتحقيق واحملاكمة متفقه مع ذلك الغرض االجتماعي ،وهذا األمر يدفعنا إىل
عما إذا كانت العقوبات السالبة للحرية منسجمة مع هذا الغرض االجتماعي أم ال؟ لذا ال بد لنا
البحث ّ
من دراسة مساوئ العقوبات السالبة للحرية ،مث التدابري البديلة عنها ،وذلك كما يلي- :
مساوئ التدابير السالبة للحرية:

مما ال شك فيه أن العقوبات السالبة للحرية تنطوي على العديد من املساوئ سواء أكان على الكبار أو
الصغار ،وتطبيقها على الصغار جيعل من أثر هذه املساوئ أكرب وأبلغ ،مع ما يرتتب على ذلك من آثار
ضارة ،قد تعيق اجلهود املبذولة إلصالح الطفل املتهم مبخالفة القانون عن طريق إعادة تأهيله تربوياً واجتماعيا
وأخالقياً ،وهذه املساوئ ترتبط جبوانب االحتجاز السلبية ،وبانتفاء مربراته ،وذلك على النحو التايل- :
الجوانب السلبية للتدابير السالبة للحرية- :

يرتتب على العقوبات السالبة للحرية جمموعة من العيوب ،من أمهها :اآلثار النفسية واالجتماعية الضارة
بالطفل ،تنطوي على معىن اإليالم ،يتناقض ،وتفسح اجملال إلساءة االستعمال.
 13فودة ،عبد احلكم «جرائم األحداث»( ،اإلسكندرية ،دار املطبوعات اجلامعیة ، 1997،ص  155وما بعدها.
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اآلثار النفسية واالجتماعية الضارة- :

تعترب العقوبات السالبة للحرية نقيض للحرية الفردية ،فهي حترم الطفل من أن يكون بني أحضان أسرته،
اليت تعترب املكان الطبيعي لوجوده ،ويضعه يف مكان غريب عنه مع ما يثريه ذلك من خوف وقلق يف نفسه،
وينتابه شعور بالوحدة والعزلة وفقدان الطمأنينة ،يف حني أن مصلحته تتطلب إبقاءه يف وسطه العائلي ،ملا
يوفره من محاية ورعاية واهتمام وثقة بالنفس ،فض ً
ال عن تزويده بالنصائح واإلرشادات اليت متكنه من ختطي
حمنته ال سيما إذا كان ضحية لظروف دفعته الرتكاب الفعل املخالف للقانون.
وكذلك فإهنا تؤدي إىل إفساد نفسية احلدث يف أثناء فرتة االحتجاز ،وتدفعه إىل النقمة على اجملتمع بعد
خروجه من السجن ،وخاصة أنه ال يستطيع رد اعتباره أمام اجملتمع الذي يعيش فيه.
باإلضافة إىل ذلك ،من املمكن أن تؤدي العقوبات السالبة للحرية إىل توليد نفسية متزعزعة تسهل على
احلدث خمالفة القانون بعد اإلفراج عنه نتيجة اختالطه مبن هم أكرب منه سناً من املوقوفني املكررين أو
املعتادين ،وأخرياً فإن العقوبة السالبة للحرية تقطع صلة احلدث بنشاطه املدرسي أو املهين ،وتعرضه ألضرار
قد يصعب معها إصالحه أو إعادة تأهيله مستقبالً.
تتعارض مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل- :

نصت املادة الرابعة من قانون الطفل على أنه “ :جيب األخذ يف االعتبار-1 :مصلحة الطفل الفضلى يف
مجيع اإلجراءات اليت تتخذ بشأنه سواء قامت هبا اهليئات التشريعية أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو
مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة-2.حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية واألدبية مبا
يتفق مع سنه وصحته وغري ذلك».
ووفقا هلذه املادة يثور التساؤل هل أن العقوبات السالبة للحرية تراعي مصلحة الطفل الفضلى أم ال؟ لقد
تدخل املشرع الفلسطيين هذه املرة لإلجابة على هذا السؤال مبا أورده يف الفقرة الثالثة من املادة  69من قانون
الطفل الفلسطيين واليت نصت على «  -3تعطى األولوية للوسائل الوقائية والرتبوية ويتجنب قدر اإلمكان
االلتجاء إىل التوقيف االحتياطي والعقوبات السالبة للحرية» باختصار التوقيف االحتياطي هو املالذ األخري
وليس الوحيد وفقا ملا تقتضيه املصلحة الفضلى للحدث ،والقاضي ملزم يف تسبيب قراره باألخذ بعني
االعتبار مصلحة الطفل الفضلى أي حاجاته العقلية والنفسية والتناسب بني سنه واإلجراء املتخذ والفعل
اجلرمي املقرتف.
باإلضافة إىل ما ذكر أعاله فإننا جند أن الفقرة األوىل من املادة  69من قانون الطفل الفلسطيين تنص على
أن« :لكل طفل أسندت إليه هتمة ،احلق يف معاملة تتناسب مع سنه وحتمي شرفه وكرامته وتيسر إعادة
اندماجه وقيامه بدور بناء يف اجملتمع».
إن ما ورد يف املادة السابقة جاء تطبيقاً وتأكيداً ملا ورد يف الفقرة اخلامسة من املادة ( )29من القانون
األساسي الفلسطيين املعدل واليت نصت على أن« :رعاية األمومة والطفولة واجب وطين ،ولألطفال احلق
34

يف :أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغني وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصالحهم
وتتناسب مع أعمارهم» .وهذا النص الدستوري يؤكد على أمهية وضرورة بل وإلزامية متييز معاملة األحداث
عن معاملة البالغني يف كل اإلجراءات والتدابري.
مساوئ عقوبة حبس األطفال في خالف مع القانون

من املنطقي القول إنه ما كان من املمكن التفكری يف بدائل لعقوبة سلب احلریة لو أن هذه العقوبة كانت
قادرة على محایة اجملتمع من خمالفة األطفال للقانون وعلى محایة األطفال أنفسهم ،ولقد بدا عجز عقوبة
حبس األطفال يف خالف مع القانون واضحاً 14بعد أن ظهرت اجتاهات قویة يف السیاسة اجلنائیة املعاصرة
تنادي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية بصورة كلیة أو جزئیة عن طریق احلد أو اإلقالل من اللجوء إلیها حتت
تأثری  واقع اكتظاظ السجون وتزايد أعداد املسجوننی وعدم جدوى برامج اإلصالح والتأهیل يف النهوض
بعملیة إعادة اإلدماج االجتماعي للبالغني بشكل عام ولألحداث بشكل خاص .
ولقد عددت احلركة اإلصالحیة املناهضة لنظام العقوبة السالبة للحرية الكثری من املساوئ والسلبيات األخرى
اليت تشوب عملیة تطبیقها بشأن البالغنی واألحداث على حد سواء.
نتناول فيما يلي أوجه قصور العقوبة السالبة للحرية بشأن األحداث ،وخباصة ما تعلق منها بانعزال احلدث
احملكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية عن اجملتمع وشعوره باالحتقار ،وأخطار السجن على شخصیته يف ظل
ضعف أو انعدام الوسائل احلدیثة للمعاملة العقابية داخل السجون.
أو ً
ال :االنعزال عن المجتمع والشعور باالحتقار وفقد االحترام:

من النتائج املباشرة لعقوبة احلبس أهنا تشكل حائال مادیا یعزل الطفل بروحه وجسمه عن البیئة اليت نشأ
وترىب فیها ویلزمه بالعیش يف بیئة مصطنعة ،ویرتتب على ذلك بعد انقضاء فرتة العقوبة أن یفقد الطفل املفرج
عنه مركزه االجتماعي ویشعر باالحتقار وعدم الثقة يف النفس ،فانعزال الطفل عن اجملتمع يعترب من أخطر
تداعیات عقوبة احلبس ،إذ أهنا تؤدي إىل عزل الطفل عن البیئة االجتماعیة والزج به يف حیاة غری سویة
تفرض علیه فرضا من دون أن یكون له حق تعدیلها فهو مسلوب اإلرادة ،إذ أن كل ما یتعلق بشؤونه داخل
املؤسسة العقابیة جیري التصرف فیه من قبل أشخاص آخرین ما جیعله شبه آلة یتحرك بناء على التوجیه
15
اخلارجي وال سبیل للتصرف يف نفسه بنفسه.
ومن نتائج هذا الوضع أن تنشأ لدى الطفل روح االنتقام والعدوانیة ضد اجملتمع والقانون والسلطة ،وهو
ما یتطلب بذل كافة اجلهود للتخفیف من حدة هذه القطیعة بكل الطرق داخل املؤسسة العقابیة ،16وإال
حتول الطفل بعد اإلفراج عنه إىل شخص منعزل انطوائي ،لذلك جند املشرع أحاط عقوبة احلبس يف هذه
احلالة بالعدید من األحكام اخلاصة املتعلقة مبدهتا ومكان تنفیذها وحقوق الطفل خالهلا ،كل ذلك هبدف
التخفیف من وقع وحدة هذه العقوبة.
 14سلیمان (عبد اهلل) ،النظرية العامة للتدابري االحرتازية ،مرجع سابق ،ص  29وما بعدها.
 15سلیمان موسى (حممود) ،قانون الطفولة اجلاحنة ،مرجع سابق ،ص  356وما بعدها.
 16عبد الرمحن البقلي (هیثم) ،التنظیم القانوين جلرائم األحداث ،مرجع سابق ،ص 192
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ثانيا  :تراجع المركز االجتماعي للطفل وعدم الثقة بنفسه بعد اإلفراج
عنه:

من أهم اآلثار السلبیة اليت ختلفها عقوبة احلبس على نفسیة املفرج عنه أهنا تفقده الثقة واالعتزاز بالنفس
وجتعله یشعر بفقد احرتام اآلخرين له واحتقار النفس ویرتتب عن ذلك شعوره بفقد مركزه االجتماعي ،وقد
تتحول هذه املشاعر جمتمعة إىل خطر كامن يف نفسه ومصدراً للشر واألذى یؤدي باملفرج عنه غالبا ألن
یتخذ موقفا مضادا للقانون واجملتمع فتعمل عقوبة احلبس عندئذ عكس املقصود منها وتصبح عقبة أمام عودة
احملكوم علیه للحياة االجتماعية الطبیعیة .17
   فإذا تعلق األمر حببس األحداث فإن هذه األخطار تكون مضاعفة خاصة بالنظر إىل حساسیتهم املفرطة
يف هذه السن وما یرتتب عليها من سهولة التأثر مبفاسد وسلبیات السجن والشعور بالذنب ووصمة العار
يف نظرات اآلخرین جتاههم مما یعرقل عملیة توافقهم مع قیم اجملتمع من جدید.
آثار السجن على شخصية الطفل:

تؤثر عقوبة السجن على شخصیة الطفل احملكوم علیه بشكل واضح ،فالسجن مرتع للكثري من األمراض
النفسیة واالضطرابات العقلية ،فضال عن النماذج السلوكیة غری املرغوبة والعادات اإلجرامية اليت توفرها فرص
االختالط باجملرمنی اآلخرين ،باإلضافة إىل أن للسجن آثار نفسیة سلبیة واضحة على شخصیة الطفل
احملكوم علیه حتول دون إعادة إدماجه الطبیعي يف اجملتمع وتعیق جهود إعادة تأهیله ،كما أن سوء املعاملة
اليت یتعرض هلا الطفل واألوضاع الشائعة اليت تُفرض علیه كل ذلك یساهم يف فرض أمل نفسي على الطفل
احملكوم عليه خارج نصوص القانون.
كما أن وجود الطفل داخل املؤسسة العقابية يوفر له فرصة االختالط املتواصل بأقرانه ممن هم يف نفس
الوضع ،ومن السهل عليه أن یغتنم هذه الفرصة الكتساب عادات وسلوكيات إجرامية جدیدة واالرتباط
وجدانیاً بغریه من النزالء ،وتظهر اآلثار السلبیة لذلك بعد اإلفراج عنه ،18حیث یظل یضمر املیول اإلجرامية
اليت اكتسبها داخل املؤسسة العقابية واليت تسهل له طریق العودة إىل اإلجرام وخمالفة القانون من جدید يف
غالب األحيان.
ويف واقع املؤسسات العقابية ما یزید من تفاقم اآلثار الضارة لالختالط ،حیث ال تتبع يف الغالب املعایری 
العلمیة للتصنیف والفحص النفسي بسبب انعدام أو ضعف اإلمكانیات املادیة ،وهلذا یكون احتمال العود
إىل خمالفة القانون بعد اإلفراج قویاً ویصدق هذا االحتمال بالنسبة للبالغني واألحداث على السواء.

 17سلیمان موسى (حممود) ،قانون الطفولة اجلاحنة ،مرجع سابق ،ص 358
 18سلیمان موسى (حممود) ،قانون الطفولة اجلاحنة ،مرجع سابق ،ص 359
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فشل العقوبات السالبة للحرية في إعادة التأهيل واالندماج في
المجتمع:

إن القائلنی بضرورة عقوبة احلبس یعلقون علیها أمل إعادة تأهیل احملكوم علیهم وتسهیل عودهتم إىل اجملتمع
من جدید ،ولكن الظاهر يف الكثری من األحیان هو فشل عقوبة احلبس يف حتقیق هذا اهلدف مما جیعلها تفقد
مربر اإلبقاء علیها كوسیلة حلمایة الفرد واجملتمع ،وسبب فشل عقوبة احلبس يف حتقیق األهداف املرجوة منها
یعود إىل ضعف أو انعدام الوسائل احلدیثة للمعاملة العقابیة للمساجنی يف أغلب السجون وذلك لعدم وفرة
اإلمكانیات املادیة والبشریة أو لعدم اقتناع القائمنی على السجون جبدوى برامج رعایة وإصالح املساجنی 
رغم أن القانون تكفل بتنظیمها على املستوى النظري ،19ولعل هذا ما يزيد من نسبة العود إىل خمالفة القانون
بعد اإلفراج وخباصة إذا صادف املفرج عنه نفس الظروف اليت دعته إىل ارتكاب اجلرمیة ابتداء ومل تتكفل
20
برامج الرعایة الالحقة بتسهیل اندماج املفرج عنه وتآلفه مع اجملتمع.
حجج المؤيدين والرافضين للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
لألحداث:

نظراً ملساوئ وسلبيات العقوبات السالبة للحرية على األحداث سالفة الذكر وغریها اليت وجهت لعقوبة
احلبس القصری نشأ رأي فقهي یدعو إىل إلغائها باملخالفة للوضع السائد يف التشریعات الوضعیة اليت جتمع
على األخذ هبا انطالقا من كوهنا احلل األكثر مالئمة لبعض اجلرائم اليت ال میكن العقاب علیها مبا دون
احلبس كالقتل العمد واالغتصاب .إخل ،حیث تكون العقوبة السالبة للحریة ضرورة ال میكن االستغناء عنها،
ولئن كان هذا التوجه التشریعي على قدر كبری من الصحة والصواب حنی یتعلق األمر جبرائم ارتكبها بالغون
فإن أمهیة الرأي القائل بإلغاء عقوبة احلبس تربز من جدید إذا ما تعلق األمر جبرائم ارتكبها أطفال ،لذلك
یكون من املالئم أن نعرض للجدل الفقهي حول مدى إمكان إلغاء عقوبة احلبس عن طریق النظر إىل هذه
العقوبة من زاوية مدى إمكان تطبیقها على وضع األطفال يف خالف مع القانون ،حیث نالحظ بشكل
واضح تراجع حجج القائلنی باإلبقاء علیها ،مقابل وجاهة حجج القائلنی بإلغائها ،واالستعاضة عنها ببدائل
غری سالبة للحرية ملواجهة قضية األطفال يف خالف مع القانون.
أو ً
ال :حجج المدافعين عن اإلبقاء على عقوبة الحبس قصير المدة:

یذهب جانب من الفقه إىل القول بضرورة اإلبقاء على عقوبة احلبس قصری املدة والتقلیل فقط من جمال
اللجوء إلیها ،ویبين موقفه على العدید من احلجج اليت ال تقطع يف جمملها مبالئمة توقیع هذه العقوبة على
األطفال يف خالف مع القانون.
الحبس قصير المدة يحقق الردع العام والخاص:

فهو حیقق الردع العام عن طريق إرضاء الشعور العام بالعدالة ،والردع اخلاص حیث میكن من إخضاع احملكوم
علیه لربامج اإلصالح والتأهیل اليت غالبا ما تنتج أثرها بشأن بعض فئات املساجنی كاألحداث الذین تفید
 19انظر املادة  30وما بعدها من قانون رقم ( )6لسنة  1998بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل (السجون) الفلسطيين.
 20جعفر حممد (علي) ،مكافحة اجلرمیة ،مرجع سابق ،ص 48
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يف إصالحهم جمرد صدمة توقیع عقوبة احلبس ،21والظاهر أن هذه احلجة ال تصدق يف حالة حبس الطفل
املخالف للقانون ،ألن قوام املعاملة اجلنائیة لألطفال املخالفني للقانون ال یقوم على فكرة الردع العام واخلاص
بقدر ما یرتبط حبمایة اجملتمع من وقوع األطفال يف نزاع مع القانون ومحایة األطفال أنفسهم من االحنراف،
وهكذا فإن املوقف یدعو إىل البحث عن وسائل تربویة وهتذیبیة تتجرد من معىن اإلمث والعقاب ،وحىت ولو
سلمنا جدال مبالءمة عقوبة احلبس القصري لتحقيق هذه األهداف فإننا نصادف مشكلة عدم كفایة املدة
احملكوم هبا حىت تنتج برامج اإلصالح والتأهیل أثرها ومن العبث أن نفكر أمام هذا الوضع يف عقوبة حبس
طویلة املدة.
الحبس قصير المدة هو األكثر مالءمة لبعض الجرائم:

إن هناك من اجلرائم ما یستدعي عقوبات سالبة للحرية قصرية املدة ،كمخالفات نظام املرور اليت قد تبلغ
من اخلطورة على السالمة العامة إىل درجة أن املشرع لو جعل للعقاب عنها جمرد الغرامة الستهان املخالفون
هبذه العقوبة وتفاقمت أخطار هذه املخالفات على أمن وسالمة األشخاص 22لذلك أیدت األمم املتحدة
هذا الرأي من خالل مؤمترها الثاين اخلاص مبكافحة اجلرمیة ومعاملة املذنبنی الذي عقد يف لندن سنة 1960
23
كما أیده مؤمتر فینا لسنة  2000شرط أن تكون عقوبة احلبس قصریة من أجل العدالة واملصلحة العامة.
يمكن اإلبقاء على الحبس قصير المدة مع التقليل من مجال اللجوء إليه:

یذهب هذا الرأي ،أیضا ،إىل أنه من املمكن اإلبقاء على عقوبة احلبس القصری مع حماولة تاليف عیوبه
عن طریق التقلیل من جمال اللجوء إلیه بعدة طرق24منها ،إلغاء احلبس القصری يف بعض اجلنح واملخالفات
وختفیض قائمة األفعال اجملرمة حبیث ال تشتمل على األفعال اليت ال تشكل خطراً على املصاحل األساسیة
للمجتمع. 25
ثانيًا :حجج المدافعين عن إلغاء العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة:

یرى جانب من علماء العقاب أنه من غری املالئم اإلبقاء على عقوبة احلبس القصری ویقیمون رأيهم على
نقض حجج الفریق املطالب بإبقاء هذه العقوبة من خالل إبراز العیوب املرتتبة على األخذ بكل حجة
وسوف نرى أن هذه العیوب تصدق أكثر عند تطبیق احلبس القصری ضد األطفال يف خالف مع القانون،
وتعود احلجج العكسیة ألنصار هذا الفريق إىل ما یلي:

 21سلیمان موسى (حممود) ،قانون الطفولة اجلاحنة ،مرجع سابق ،ص 363
 22سلیمان موسى (حممود) ،قانون الطفولة اجلاحنة ،مرجع سابق ،ص 363
 23سبق ملذهب الدفاع االجتماعي احلدیث وأن تبىن هذا الرأي ومفاده أن العقوبة املالئمة قد تكون عقوبة سالبة للحریة قصریة املدة ضروریة لردع املخالف.
 24سلیمان موسى (حممود) ،قانون الطفولة اجلاحنة ،مرجع سابق ،ص 364
 25تثــر فكــرة احلــد مــن التجــرمی الــي یشــر إلیهــا هــؤالء مشــكلة عامــة يف أغلــب التشـریعات اجلنائیــة هــي مشــكلة التضخــم اجلزائــي حیــث یطــال التجــرمی والعقــاب كل
جمــاالت حیــاة اإلنســان بصــرف النظــر عــن املهــم منهــا وقلیــل األمهیــة ،ویعــود ســببها إىل تشــعب املصــاحل واحلقــوق تبعــا لتطــور احلیــاة العصریــة ،ومیكــن خفــض هــذا التضخــم
عــن طریــق اإللقــاء باألضـرار غــر املهمــة علــى عاتــق املســؤولیة املدنیــة.
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الحبس القصير ال يحقق الردع وال يسمح بتطبيق برامج اإلصالح والتأهيل:

سبق القول إن فلسفة عقاب األطفال املخالفني للقانون تقوم على أسس تربویة إصالحیة وال تقصد حتقیق
الردع من حیث األصل ،وحىت لو سلمنا هبذا الغرض عند عقاب األطفال ملا حتقق ،ألن قصر مدة العقوبة
حیول دون ردع العامة
عن ارتكاب اجلرائم وردع احملكوم علیه من العود إلیها بعد اإلفراج عنه ،أما بالنسبة لربامج اإلصالح والتأهیل
اليت یعقد علیها أمل إعادة تأهیل احملكوم علیه فإن قصر املدة احملكوم هبا ال یتیح فرصة تطبیقها ألن جناح
هذه الربامج یتطلب ما یكفي من الوقت ،والواقع أن قصر مدة هذه العقوبة ال یسمح عادة بإجراء الفحص
26
والتصنیف السابق على عملیة إعادة التأهیل واإلصالح.
النتائج الضارة لعقوبة الحبس قصير المدة:

إن إيداع احملكوم علیه السجن لفرتة قصریة ال یعترب إصالحا له بقدر ما فیه من اإلفساد حیث خیتلط هناك
بذوي السوابق اإلجرامية وقد یتعلم منهم ما مل یكن یعلمه من صنوف اإلجرام ،كما أن دخوله السجن
للمرة األوىل یفقده رهبة هذا املكان وال یتهیب الرجوع إلیه مرة ثانیة وهكذا یعتاد على دخوله فتنقلب مهمة
السجن من دار اإلصالح إىل دار لتخریج اجملرمنی ،فضال عن أن احلبس القصری یربك أوضاع احملكوم علیه
فیقطع تعلیمه أو عمله ویسئ إىل مسعته وتضطرب أسرته  ...حىت تنتهي ظروفه إىل درجة من التعقید یصعب
علیه استدراكها ،وإذا كان احملكوم علیه من األحداث ال شك أن هذه األضرار ستحول جمرى حیاته وسلوكه
من السيء إىل األسوأ.
الحبس قصير المدة يؤدي إلى اكتظاظ السجون وعرقلة اإلصالح والتأهيل:

إن التساهل يف توقیع عقوبة احلبس القصری سیؤدي ال حمالة إىل تكدس السجون وزیادة عدد النزالء دون
مراعاة طاقة استیعاب هذه املؤسسات خاصة يف ظل التضخم اجلزائي احلاصل يف نصوص قانون العقوبات
والقواننی املكملة له واليت حتفل مبا ال حیصى من اجلنح واملخالفات قلیلة األمهیة رصد هلا املشرع مثل هذه
العقوبة ،وحىت إذا مل تكن العقوبة قصریة فإن احملاكم عادة ما جتعلها كذلك عند النزول هبا إىل احلد األدىن
بعد تطبیق ظروف التخفيف ،وبالنتیجة نكون أمام ظروف صعبة بداخل املؤسسة العقابية بسبب االزدحام
یصعب يف ظلها تنفيذ برامج لإلصالح والتأهيل الذي تنشده السیاسة اجلنائیة احلدیثة.
وانطالقا من هذه السلبيات واملساوئ اليت تنطوي علیها عقوبة احلبس القصری فإنه مل یعد من املمكن القول
إهنا وسیلة مفضلة ومالئمة لرد الفعل االجتماعي ضد اإلجرام ومواجهة احنراف األطفال ،بل أن األمر
یستدعي النظر إلیه بعنایة فائقة باجتاه إلغائها والتخلي عنها ،وعند االقتضاء على األقل احلد من جمال
اللجوء إلیها بشأن البالغنی والتخلي عنها كلیا بشأن األحداث عن طریق التحول إىل بدائل غری احتجازية
على غرار ما توصي به املعايري الدولية.
 26سلیمان موسى (حممود) ،قانون الطفولة اجلاحنة ،مرجع سابق ،ص 365
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أسباب أخرى تبرر االبتعاد عن العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لألطفال
في خالف مع القانون:

● ●ارتفاع تكاليف السجن وتأثريات ذلك على أوضاع االحتجاز وترديها.
● ●االستخدام املفرط للعقوبات السالبة للحرية وباألخص يف حاالت اجلنح البسيطة.
● ●فعالية التدابري غري االحتجازية يف عدد من احلاالت يف بلوغ الغايات املرجوة من نظام العدالة اجلنائية
باملوازنة مع التدابري االحتجازية.
● ●عجز عقوبة احلبس قصري املدة عن حتقيق أهداف العقاب يف الردع العام واإلصالح أو التأهيل.
● ●العقوبات السالبة للحرية تتعارض مع تطبيق الربنامج اإلصالحي الذي حيتاج إىل مدة زمنية غري قصرية
لتطبيقه وللوصول به إىل النتيجة املرجوة ،وهي إصالح وإعادة دمج احملكوم عليه باجملتمع جمدداً،
فأقصر الربامج اإلصالحية حيتاج إىل مدة ال تقل عن ستة أشهر تقريباً داخل املؤسسة العقابية أو
اإلصالحية ،وكما هو مسلم به قانوناً أن مدة التوقيف أو احلبس االحتياطي على ذمة التحقيق تسقط
من مدة العقوبة احملكوم هبا على الشخص.
● ●إن ضرر العقوبة قصرية املدة أكرب بكثري من فائدة تنفيذها ألهنا تؤدي إىل اختالط احملكوم عليه خالل
هذه املدة القصرية باجملرمني املخضرمني احملرتفني لإلجرام داخل املؤسسات العقابية ،األمر الذي قد
يؤدي إىل انتقال عدوى اإلجرام إىل هؤالء خاصة الصغار أو النساء ،فيتعلمون فنوناً جديدة من
اإلجرام خاصة وأن هؤالء ال ميثلون أية خطورة بأشخاصهم وأفعاهلم ،بدليل أهنم ارتكبوا جرائم غري
جسيمه استحقت عقوبات قصرية األمد ،مما يؤدي يف النهاية إىل تعميق السلوك السليب لديهم.
● ●إن العقوبات السالبة للحرية تكلف خزينة الدولة أمواال باهظة ،األمر الذي جيعل من صرف هذه
األموال على برامج اإلصالح وإعادة اإلدماج يف اجملتمع أكثر جدوى ونفعاً من صرفها على العقوبات
السالبة للحرية واليت ثبت أن مضارها بالنسبة لألطفال يف خالف مع القانون أكثر من فوائدها.
● ●تؤدي العقوبات السالبة للحرية إىل اكتظاظ املؤسسات العقابية أو اإلصالحية مما ينتج عنه تعطيل أو
إعاقة تطبيق الربامج اإلصالحية حبق احملكوم عليه ملدد طويلة واخلاضعة إىل تلك الربامج اإلصالحية
مما يؤدي إىل عدم تأهيلهم يف جمتمعاهتم أو إعاقة هذا التأهيل.
● ●إن زج األطفال يف خالف مع القانون يف مراكز إصالح أو تأهيل أو إصالحيات يشكل بالنسبة
إليهم وصمة عار باإلضافة إىل أنه يؤدي هبم إىل استمراء دخول تلك املراكز اعتياداً منهم عليها غري
مبالني بنظرة اجملتمع غري املنصفة إليهم ،الذي أصبح ينظر إليهم ،بدون وجه حق ،ويصورهم على
أهنم أصبحوا من العتاة اجملرمني.
● ●هذه املربرات وغريها من األسباب دفعت املشرع إىل التفكري بفرض تدابري بديلة عن التدابري السالبة
للحرية ،هذه التدابري هتدف إىل التخفيف من حدة العقوبات السالبة للحرية ،وحتقق بالوقت ذاته
األهداف الرتبوية من وراء املساءلة اجلزائية لألحداث
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بدائل االحتجاز في بعض الدول العربية
مصر

ان املشرع ىف القانون املصري قسم االطفال اىل ثالث حاالت االوىل حاله االمتناع عن املسئوليه اجلنائيه
لألطفال اللذين مل  جياوزا اثنيت عشر سنه ميالديه كامله وقت ارتكاب اجلرميه واستثىن االطفال اللذين جاوزوا
سن سبع سنوات ومل جياوزوا الثانيه عشر وارتكبوا جرميه تشكل جنايه او جنحه فتتوىل احملكمه النظر ىف امره
ويكون هلا ان حتكم باحد التدابري االتيه (التوبيخ – التسليم – االيداع ىف احدى املستشفيات املتخصصه
– االيداع ىف احدى مؤسسات الرعايه االجتماعيه ) وذلك وفقا ملا هو منصوص عليه ىف نص املاده 94
من القانون  12لسنه  1996واملعدل بالقانون  126لسنه ( 2008اخلاص بالطفل )
اما احلاله الثانيه االطفال اللذين مل جياوز اعمارهم وقت ارتكاب اجلرميه مخسه عشره سنه ميالديه كامله
فيحكم عليهم باحدى التدابري املنصوص عليها ىف املاده  101من القانون  12لسنه  1996واملعدل
بالقانون  126لسنه ( 2008اخلاص بالطفل )
اما احلاله الثالثه لالطفال الذين جتاوز اعمارهم  15عام ميالديه كامله ومل جياوزوا  18عام ميالديه كامله
وارتكبوا جرميه عقوبتها االعدام او السجن املؤبد او السجن املشدد فنصت املاده  111من القانون  12لسنه
 1996واملعدل بالقانون  126لسنه ( 2008اخلاص بالطفل ) على االتى حبصر نصه “ الحيكم باالعدام
وال بالسجن املؤبد وال بالسجن املشدد على املتهم الذي مل جياوزو الثامنه عشره ميالديه كامله وقت ارتكاب
اجلرميه ومع عدم االخالل حبكم املاده ( )17من قانون العقوبات (الىت تعطى احلق للقاضى ان ينزل بالعقوبه
لدرجه) اذا ارتكب الطفل الذى جتاوزت سنه مخسه عشره سنه جرميه عقوبتها االعدام او السجن املؤبد او
السجن املشدد حيكم عليه بالسجن واذا كانت اجلرميه عقوبتها السجن حيكم عليه باحلبس مده ال تقل عن
ثالث اشهر وجيوز للمحكمه بدال من احلكم بعقوبه احلبس ان حتكم عليه بالتدابري املنصوص عليه ىف البند
( )8من املاده  101من هذا القانون اما اذا ارتكب الطفل الذى جتاوز سنه مخسه عشره سنه جنحه معاقبا
عليها باحلبس جاز للمحكمه بدال من احلكم بالعقوبه املقرره هلا ان حتكم باحد التدابري املنصوص عليها ىف
البنود ( )5و( )6و( )8من املاده ( )101من هذا القانون”
حاالت الحبس االحتياطى

حيث نصت املاده  119من القانون  12لسنه  1996واملعدل بالقانون  126لسنه ( 2008اخلاص
بالطفل )” الحيبس احتياطيا  الطفل الذى مل جياوز مخس عشره سنه وجيوز للنيابه العامه ايداعه احدى دور
املالحظه مده التزيد على اسبوع وتقدميه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه
على اال تزيد مده االيداع على اسبوع ما مل تامر احملكمه مبدها وفقا لقواعد احلبس االحتياطى املنصوص
عليها ىف قانون االجراءات اجلنائيه وجيوز بدال من االجراء املنصوص عليه ىف الفقره السابقه االمر بتسليم
الطفل اىل احد والديه او ملن له الواليه عليه للمحافظه عليه وتقدميه عند كل طلب ويعاقب عل االخالل
هبذا الواجب بغرامه ال جتاوز مائه جنيه”
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تشرتك الدول العربية يف النصوص اخلاصة ببدائل االحتجاز إال أهنا تتفاوت من حيث التطبيق  
ختتلف الدول العربية من حيث التشريع حول السن الذي يطبق فيه اإلجراء البديل لالحتجاز وهي على
النحو التايل:
● ●مصر :من مل يتجاوز عمره  -  15سن املساءلة يف مصر 7سنوات        .
● ●اليمن :من مل يتجاوز عمره  – 15سن املساءلة يف اليمن  7سنوات.
● ●املغرب :سن املساءلة  12عاما.
● ●األردن :تدرج يف استخدام البدائل وركز على من هم أقل من  15عاما  -سن املساءلة يف األردن
 12عاما.
● ●موريتانيا :سن املساءلة  15عاما .
● ●تونس :سن املساءلة  13عاما  .
● ●العراق :سن املساءلة  9سنوات.
● ●لبنان :سن املساءلة  7سنوات.
دور النيابة العامة في تطبيق اإلجراءات البديلة لالحتجاز في جمهورية
مصر العربية

مت تنظيم دور النيابة للتدخل يف مرحلة التحقيق باختاذ إجراءات بديلة يف كتيب تعليمات النيابة العامة
عرف كتيب النيابة العامة الطفل وفق ما جاء يف قانون الطفل املصري وحدد صالحيات النيابة العامة يف
العمل مع األطفال يف خالف مع القانون ومعرضي خطر االحنراف ،إضافة إىل حتديد سن مساءلة الطفل وأن
أي طفل يقل عن سبع سنوات وقت ارتكاب املخالفة القانونية يعترب معرضا خلطر االحنراف ،وأشار الكتيب
إىل أن قضايا األحداث هي مستعجلة ومن الضرورة ن يطلع وكيل النيابة على ظروف احلدث االجتماعية
مما يساعد يف اختاذ التدبري املناسب .
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اعطى كتيب التعليمات مجموعة من التدابير لوكيل النيابة كبديل
لالحتجاز:

● ●إذا استدعت ظروف التحقيق التحفظ على الطفل جيوز للنيابة إيداعه يف دار املالحظة مدة ال تزيد
عن أسبوع
● ●جيوز بديال لإليداع تسليم الطفل لويل األمر وتقدميه عند الطلب.
● ●إيداعه يف إحدى املستشفيات أو املراكز املتخصصة إذا كان مريضا.
● ●ال يتم إصدار عقوبة الغرامة على األحداث أقل من  15عاما.
● ● من مل يتجاوز سن  15عاما يف التهم البسيطة يسلم إىل  أحد والديه  أو من له الوصاية عليه.
التدابير البديلة لالحتجاز وفق ما وردت في قوانين الدول العربية محل
الدراسة:

● ●مصر ،اليمن ،األردن ،تونس ،املغرب ،موريتانيا ،لبنان.
● ●التوبيخ :اللوم والتحذير من العودة إىل السلوك.
● ●التسليم :وهو أن يسلم الطفل إىل أحد أبويه أو إىل من له الوالية فإذا مل تتوافر يف أيهم الصالحية
للقيام برتبية يسلم إىل شخص مؤمتن يتعهد برتبيته أو إىل أسرة موثوق هبا يتعهد عائلها بذلك.
● ●التدريب والتأهيل :بأن تعهد احملكمة به إىل أحد املراكز املخصصة لذلك أو إىل أحد املصانع أو
املتاجر أو املزارع اليت تقبل تدريبه مدة حتددها احملكمة يف حكمها على أال تزيد مدة بقاء الطفل يف
اجلهات املشار إليها عن ثالث سنوات مبا ال يعيق انتظام الطالب يف التعليم األساسي.
● ●االلتزام بواجبات معينة :وحددها حظر ارتياد أنواع من احملال أو بغرض احلضور يف أوقات حمددة أمام
أشخاص وهيئات معينة أو باملواظبة على بعض االجتماعات التوجيهية أو غري ذلك من القيود اليت
حتدد بقرار من الوزير املختص بالتضامن االجتماعي.
● ●واالختبار القضائي :كتدبري خامس بوضع الطفل يف بيئة حتت التوجيه واإلشراف.
● ●اإللزام باخلدمة للمنفعة العامة يف أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات اجملتمع املدين التطوعي
● ●اإليداع :كتدابري يف املستشفيات املتخصصة ويف املؤسسات االجتماعية.
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التطبيق العملي لبدائل االحتجاز في مصر :

مت استعراض جمموعة من االحصائيات ملدى   لتطبيق بدائل االحتجاز يف حمافظيت القاهرة واإلسكندرية بعد
إقرار قانون الطفل املصري من قبل النيابات العامة واحملاكم – االحصائيات وفق املؤسسة املصرية للنهوض
بأوضاع الطفولة  /فرع احلركة العاملية للدفاع عن األطفال يف مصر
2013- 2012
قضايا جنائية

2015-2014
قضايا جنائية

2015-2014
قضايا سياسية

 4176منهم  727فتاة
 604أحداث بينهم  5فتيات عرضت على
النيابة غري املختصة
 3416عرضت على نيابة الطفل يف عام
 2012و 760عرضت على نيابة الطفل حىت
مارس 2013

 1340حدثا
القاهرة    968طفال
اإلسكندرية  372طفال

القاهرة  167طفال
اإلسكندرية  157طفال
اإلمجايل   324طفال

التحويل في القانون المصري

إن النظام القانوين املصري يف جمال العقوبات البديلة مل يتخذ صورة التحويل (الوساطة) ضمن آلياته رغم أهنا
تتماشى ومسات اجملتمع وثقافته وحتد من تعرض الطفل إىل إشكاليات االحتجاز والنظام القضائي الرمسي.
وجتدر اإلشارة إىل أن العقوبات البديلة مبصر غري مفعلة وأن احملاكم تلجأ يف الغالب للتسليم والتوبيخ ونادراً
ما تلجأ إىل تدابري أخرى.
اليمن

رغم الظروف اليت متر هبا اليمن من صراعات داخلية وأزمات احلرب الدائرة وما يطال حقوق الطفل من
انتهاكات إال أن البناء النظري للتشريعات اجلنائية وعلى األخص القوانني اخلاصة بالطفل يبدو متماسكا
بل ومتطورا.
سن المسؤولية الجزائية

انتهج املشرع اليمين هنج املشرع املصري يف استخدام بدائل االحتجاز لتكون لألطفال أقل من  15عاما مع
سن مساءلة منخفض لألطفال وهو  7سنوات ونصت املادة ( )31عقوبات على أنه (ال يُسأل جزائياً من
مل يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل املكون للجرمية وإذا ارتكب احلدث الذي أمت السابعة،
ومل يبلغ اخلامسة عشرة ،الفعل أمر القاضي بدالً من العقوبة املقررة بتوقيع أحد التدابري املنصوص عليها يف
قانون األحداث ،فإذا كان مرتكب اجلرمية قد أمت اخلامسة عشرة ومل يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه مبا ال
يتجاوز نصف احلد األقصى للعقوبة املقررة قانوناً ،وإذا كانت هذه العقوبة هي اإلعدام حكم عليه باحلبس
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مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عن عشر سنوات ويف مجيع األحوال ينفذ احلبس يف أماكن خاصة
يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم وال يعترب الشخص حديث السن مسؤوال مسؤولية جزائية تامة
إذا مل يبلغ الثامنة عشرة عند ارتكابه الفعل.
التطبيق الفعلي لبدائل االحتجاز في اليمن

إن النيابات ال تتحرى من تلقاء ذاهتا من سن املتهمني الذين يشتبه يف أهنم أطفال أو أحداث ،حيث تقوم
بعض النيابات العادية بالتحقيق مع بعض األحداث أو األطفال يف حني أن االختصاص منعقد لنيابات
األحداث-ولذلك تقوم النيابات العادية بإجراءات التحقيق واالهتام هلؤالء األطفال على أهنم بالغني وبعد
ذلك تقوم النيابات العادية بإحالتهم للمحاكمة اجلزائية أمام القضاة اجلزائيني الذين حياكموهم ويعاملوهم
معاملة البالغني ،وهذا ما يفسر صدور أحكام بإعدام وسجن بعض األطفال.
التحويل في القانون اليمني

ال يعرتف القانون اليمين اال بالقضاء الرمسي يف اإلجراءات ومل ينص القانون على الوساطة إال أن طبيعة
اجملتمع اليمين وثقافته تقوم باألصل على القضاء القبلي ،لذا فهي تأخذ بفكرة حتويل القضايا خارج النطاق
الرمسي ولو مل يقره القانون.
المغرب

أخذ القانون املغريب يف التعامل مع قضايا األحداث منحى ينتهج قواعد القانون الدويل يف محاية األحداث
والذي ترتكز على البعد الوقائي ومنع جنوح األحداث ،إضافة إىل أنه رفع سن املساءلة لألحداث إىل 12
ولكن هذا ال يعين أنه ال يتم أخذ إجراءات على من هم أقل من  12عاما ولكن هي تدابري ترتكز إىل
احلماية والرعاية.
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التطبيق العملي لبدائل االحتجاز في المغرب

● ●متيز القانون املغريب بقصر تدبري التوبيخ يف املخالفات.
● ●تأسيس مراكز لرعاية االحداث مسيت مراكز محاية الطفولة ،مهمتها اإلصالح والتهذيب وال تعترب
مؤسسة سجنية .
● ●يستطيع القاضي تعديل التدبري وفق ما تقتضيه ظروف الطفل والتزامه يف التدبري املفروض.
● ●إلزامية البحث االجتماعي يف اجلنح ما مل يتعارض ذلك مع مصلحة احلدث،
● ●إمكانية طلب صلح مع الضحية.
● ●إمكانية إيقاف سري الدعوى العمومية قبل صدور حكم هنائي يف جوهر القضية إذا سحبت الشكاية
أو تنازل املتضرر أو اقتضت املصلحة ذلك.
● ●يف قضايا املخالفات ويف حال ثبوت املخالفة ،ميكن للقاضي أن يقتصر على توبيخ احلدث أو احلكم
بالغرامة املنصوص عليها قانونا وال يتخذ يف حق احلدث الذي مل يبلغ الثانية عشرة من عمره سوى
التسليم ألبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو املقدم عليه أو كافله أو الشخص أو املؤسسة املعهود
إليها برعايته.
● ●تأجيل البت يف حق احلدث إىل أن يصدر احلكم يف حق الرشداء ما مل يتعارض ذلك مع مصلحة
احلدث بطبيعة احلال ،وذلك عندما يكون هذا األخري متابعا من أجل نفس األفعال ويف نفس القضية
مع متهمني رشداء.
● ●وضع جمموعة حمددات للقاضي تساعده يف اختيار التدبري حبق الطفل املخالف للقانون وحتكم عمله :
● ●مبدأ أولوية منو احلدث داخل وسطه الطبيعي (األسرة).
● ●مراعاة مصلحة احلدث العليا املتمثلة يف محايته وهتذيبه  .
● ●مبدأ التتبع ،فالقاضي ال تنتهي مهمته بإصدار قراره وإمنا بإعادة تأهيل احلدث وإدماجه يف
اجملتمع ،فهذا التتبع هو الذي حيقق الفعالية ويضمن النتيجة.
● ●مبدأ السلطة التقديرية للقاضي ،فهذا املبدأ يعين أن القاضي تكون له سلطة تقديرية واسعة متكنه
من اختاذ التدبري املناسب أو تغيريه يف أي وقت مسرتشدا باألحباث واالقرتاحات املقدمة إليه من
طرف ذوي اخلربة واالختصاص لتحقيق مصلحة احلدث واجملتمع يف آن واحد.
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المعيقات التي تواجه تطبيق بدائل االحتجاز في المغرب:

يرتكز القانون على تدابري احلماية والرعاية الالحقة وال توجد خربات كافية لدى مندويب احلماية يف تتبع
حاالت األطفال يف خالف مع القانون بعد إقرار التدابري من قبل القضاة ،مما جيعل حاالت العود لدى
األحداث كبرية ويفسد الفلسفة اليت يستند هلا قانون األحدث يف املغرب.
األردن

مت تعديل قانون األحداث األردين بقانون األحداث رقم  32لسنة  2014وهو من القوانني احلديثة من
حيث الصدور واملبادئ الواردة فيه وهو قريب للتجربة الفلسطينية يف املبادئ الواردة فيه وكذلك البنية الثقافية
للمجتمع األردين وباستعراض قانون األحداث األردين يتبني أنه يتضمن تدابري بديلة لالحتجاز وكذلك
الوساطة ،إال أنه أيضا استند يف التدابري وكذلك األحكام السالبة للحرية وفقا لعمر الطفل ،إذ فرق بني
التدابري اخلاصة باملراهق وهو من بلغ  12عاما ومل يبلغ  15عاما والفىت الذي بلغ  15عاما ومل يبلغ 18
عاما وهو ما ارتكزت عليه التشريعات العربية يف حتديد التدابري .
النصوص القانونية الخاصة ببدائل االحتجاز في األردن:

تضمن القانون األردين جمموعة من التدابري متت اإلشارة هلا سابقا كوهنا تشرتك والنصوص القانونية اخلاصة
ببدائل االحتجاز يف الدول العربية األخرى حمل الدراسة ،ولكن هناك جمموعة من االنتقادات اليت تنتاب
النص القانوين اخلاص ببدائل االحتجاز والوساطة يف األردن ،وتتمثل يف:
● ●بالرجوع إىل كافة نصوص القانون فلم يرد فيه نص يعاجل حالة اإلخالل بتنفيذ بعض هذه التدابري
(اإللزام باخلدمة للمنفعة العامة ،أو اإلحلاق بالتدريب املهين أو القيام بواجب معني أو االمتناع عن
القيام بعمل معني أو اإلحلاق بربنامج تأهيلي).
● ●تضمن القانـ ـ ــون تدبري اللوم والتأنيب كأحد التدابري اليت تُوجه للحدث ،وحدد املشرع أفعاالً جرمية
يُفرض فيها هذا التدبري دون إعطاء احملكمة صالحية اختيار تدبري أخر ،إذ يف حال ارتكاب أي من
املراهق أو الفىت ملخالفة فإن ذلك يستلزم على احملكمة أن توجه له تدبري اللوم والتأنيب ،فإذا كرر
احلدث ارتكاب املخالفة فما هو جدوى توجيه اللوم والتأنيب يف كل مرة ،وكان األجدى باملشرع أن
يعطي صالحية للمحكمة باختيار تدبري أخر يف حال معاودة احلدث الرتكاب املخالفة.
● ●خال قانون األحداث اجلديد من النص على حالة إذا ما بلغ احلدث احملكوم سن الثامنة عشرة من
العمر وكان ينفذ تدبرياً من التدابري البديلة لالحتجاز ،فالسؤال هل يبقى ينفذ هذا التدبري (رغم بلوغه
سن الرشد) حلني إنتهاء املدة احملددة للتدبري من قبل احملكمة؟ ويف هذا نقرتح تعدي ً
ال تشريعياً يتضمن
بأن ينتهي التدبري حتماً ببلوغ احملكوم عليه الثامنة عشرة من العمر على أن يتم وضعه حتت اإلشراف
القضائي ملدة ال تزيد على سنتني إذا كان اجلرم من نوع اجلناية.
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● ●مل ينص القانون على إلزامية حضور مراقب السلوك لدى الشرطة والنيابة العامة وإمنا أمام احملكمة.
● ●مل ينص القانون على مسؤولية متسلم الطفل يف حال أخل مبسؤولية التسلم من رعاية ومراقبة.
● ●إن إجراءات تسوية النزاع سو ًاء أمام شرطة األحداث أو حىت أمام قاضي تسوية النزاع مل حتدد مبدد
معينة ،وهذا يتناىف مع إعطاء قضايا األحداث صفة االستعجال إال أن هناك مسودة نظام تعد يف
األردن حلل النزاع يف قضايا األحداث تنص على املدد.
● ●مل يبني القانون اجلديد فيما إذا كانت القضايا اليت تنتهي من خالل تسوية النزاع ختضع للطعن.
التطبيق الفعلي لبدائل االحتجاز في األردن

كشف التقرير الدوري السابع حول عدالة األحداث لعام  2015 – 2014أن عدد األحداث غري
األردنيني الداخلني لنظارات األحداث املختلفة يف اململكة مرتفع جدا ،فقد بلغ عددهم يف نظارة الزهور يف
عمان ( )45حدثاً اجنبياً من أصل ( )221لشهر شباط من عام .2015
وقال التقرير الصادر عن املركز الوطين حلقوق اإلنسان إن عملية الرصد لواقع مركز التوقيف ،أظهرت أن عدد
األطفال الداخلني لنظارات األحداث املختلفة يف اململكة ( )5486حدثا يف عام  ،2014منهم ()804
من اإلناث و( )4682من الذكور.
ورصد التقرير انتهاكات تتمثل بتمديد مدة بقاء األطفال يف النظارات عن املدة القانونية احملددة حبسب
القانون وهي ( )24ساعة ،فقد بلغ عدد األطفال اجملدد هلم (اإلعادة إىل النظارة من قبل املدعي العام)
( )61حدثاً من أصل ( )221لنفس الفرتة الزمنية ،ما يعترب وفق التقرير انتهاكا صارخا حلقوق األطفال
احملتجزين وخرقا لضمانات احملاكمة العادلة.
وقال التقرير إن ( )9أحداث اشتكوا من التعرض للتعذيب من قبل كوادر األمن العام (البحث اجلنائي،
إدارة مكافحة املخدرات ،إدارة محاية األسرة) لالعرتاف باجلرم املنسوب هلم ،وذلك من أصل ( )81شكوى
استقبلها فريق املركز الوطين حلقوق اإلنسان أثناء زياراهتم امليدانية لدور األحداث .ووفق ما جاء بالتقرير
فقد بلغ إمجايل عدد األحداث احملتجزين يف فرتة زيارة فريق املركز الوطين حلقوق اإلنسان اليت امتدت من
 2014/12/15ولغاية  )292( 2015/5/15طفال )23( ،طفال منهم حمكومني جبنح وجنايات،
( )123محاية ورعاية ،و( )146موقوفاً بانتظار احملاكمة .وجممل عدد األحداث اجلاحنني للعام  2014بلغ
( )3426حدثا ،منهم ( )3274من الذكور و ( )152من اإلناث ،بينما بلغ عدد األطفال الذين هم
حباجة إىل محاية ورعاية ( )208اطفال ،يضاف إىل ذلك ( )579طف ً
ال من األطفال املتسولني)299( ،
من الذكور و( )208من اإلناث .ومن اإلجيابيات يف التطبيق أنه يوجد جهات خمتصة يف األردن وهناك
إلزامية حضور احملامني مع احلدث إال أن التوقيف ال زال املالذ األول وأنه ال يوجد تطبيق لبدائل االحتجاز
بشكل فعلي باستثناء التوبيخ ،التسليم.
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موريتانيا

تضمن التشريع املوريتاين ضمانات تتعلق برعاية احلدث من خالل تدابري بديلة لالحتجاز تتوافق والقانون
الدويل وكذلك نص القانون على وجود جهات خمتصة يف التعامل مع األطفال يف خالف مع القانون يف كافة
مراحل الدعوى ،ورفع سن مساءلة احلدث إىل  15عاما كما تضمن القانون الوساطة يف قضايا األحداث
يف املخالفات واجلنح ،إال أن التطبيق العملي للقانون ضعيف وبالتايل نستطيع القول إن موريتانيا تتضمن
نصوصا تشريعية مجيلة ولكن ال يوجد هلا تطبيق على أرض الواقع.
تونس

تضمن القانون التونسي نصوصا قانونية عصرية تستند إىل الرعاية واحلماية لألطفال يف خالف مع القانون
وذلك يتوافق مع ما جاء به القانون املغريب من االرتكاز إىل البعد الوقائي واإلجراءات االتفاقية بعيدا عن
التدابري السالبة للحرية ،ولكن ما مييز القانون التونسي يف هذا اجملال هو االهتمام بتجنيح اجلنايات لألحداث
باستثناء القتل وهذا جينب الكثري من األطفال الدخول يف نظام العدالة اجلنائية ،وإعمال الوساطة من قبل
منفذي القانون يف تونس إضافة إىل وجود سن مساءلة غري متدين لألحداث يف تونس وهو  13عاما.
مرفق جدول مبلفات الوساطة وفق ما جاء به فرع احلركة العاملية للدفاع عن األطفال – تونس
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التطبيق العملي لبدائل االحتجاز بعد المحاكمة لألطفال في خالف مع
القانون :

اغلب القضايا الصادرة بثبوت ادانة االطفال يف تونس حوايل  90باملائة منها تقضي ب «تسليم الطفل
لوليه لتوفري الرعاية  له « هكذا حسب منطوق االحكام االّ بالنسبة لبعض حاالت العود واجلنايات اخلطرية
اليت حيكم فيها بااليداع باحدى املراكز املتخصصة او جبناح خاص بالسجن يف حالة عدم وجود ذلك
املركز ،وهذا االجتاه جيد ويدعم خيار بدائل االحتجاز بالنسبة لالطفال  ،ولكن االشكال يتمثل ان التسليم
للويل او العائلة للرعاية والعناية ال يتم  يف كثري من االحيان بناء على دراسة اجتماعية ونفسية عميقة
حيملها اي اعباء،
وذات مصداقية ،وامنا  يعتمد من جهة باعتباره احلل االسهل وال يكلّف الدولة شيئا وال ّ
ومن جهة ثانية يعتمد على معطيان اساسيان االول وهو ان مراكز االصالح والرعاية واملالحظة واعادة
االدماج  قليلة وال توجد مبختلف جهات البالد والثاين هو انه حىت املراكز املتوفرة تعاين اكتظاظا شديدا،
العائلة  مقصرة يف رعايتها للطفل ويف
لذلك فانه حيكم يف كثري من االحيان بالتسليم  للعائلة مثال رغم ان
ّ
قيامها بشؤونه وهي سبب دخول الطفل يف خالف مع القانون ،وهي غري قادرة على رعايته واالحاطة به
واعادة ادماجه ،فنجده عائدا من جديد سواء وهو اليزال طفال او بعد جتاوز سن الطفولة .
العراق

مل يتضمن التشريع  العراقي التدابري البديلة ويبدو أن العقوبات البديلة والتدابري غري االحتجازية ليست ضمن
السياسة التشريعيه واجلنائية  ،إال أنه أفرد فصال كامال عن الوساطة اجلنائية ويبدو أن العدالة التصاحلية تروق
للمجتمع العراقي أكثر من غريها من التدابري ،لذا تدخل املشرع وقننها ولكن أشار يف القانون إىل ضرورة
اللجوء إىل التدابري غري االحتجازية ولكن دون حتديدها ،ولكنه اهتم من خالل نظام الوساطة  يف النص
على بنود الوساطة وأعطى دورا مركزيا ملؤسسات اجملتمع املدين يف إعماهلا ومسح أن يكون الوسيط شخص
طبيعي أو معنوي.
لبنان

تضمن القانون اللبناين جمموعة من النصوص اليت تتعلق ببدائل االحتجاز وهي تتفق مع ما نصت عليه
التشريعات العربية يف التدابري البديلة لالحتجاز وتدرجت يف استخدام هذه التدابري حسب التهم املسندة
للطفل وكذلك العمر ،إال أنه من املالحظ أن سن املساءلة اجلزائية يف لبنان منخفض وهو 7سنوات.
وباستعراض التطبيق العملي للنصوص القانونية يف لبنان يتبني أن هناك تطبيق لبعض التدابري البديلة
لالحتجاز .فاإلحصائيات الرمسية لوزارة العدل اللبناين تدل على توجه القضاء الستخدام تدبري اللوم بتطور
ملحوظ حيث تطورت عدد األحكام اليت تبنت تدبري اللوم من عام  2006إىل :2016
● ●عام  2006مخسة أحكام.
● ●عام  2010مثانية أحكام.
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● ●عام  2011قفز إىل واحد وعشرين حكما.
● ●عام  2014عشرون حكما.
ولعلنا نتلمس يف بعض صور األحكام الصادرة عام  2016منوذجا لبعض اجلرائم أو املخالفات اليت يعاجلها
القضاء بتدبري اللوم.
فباحلكم الصادر يف  2016/1/30حبق أحد األطفال حبيازة عبوة بداخلها رذاذ الفلفل والذي قضى بلوم
الطفل املخالف بعد تعهده بعدم تكرار الفعل ،وكذلك حكم آخر حبق طفل قام بشتم الطائفة املسيحية
والصليب وقضي بلوم الطفل بعد تعهده بعدم تكرار الفعل.
وتنوعت األحكام على األفعال املخالفة يف احملاكم اللبنانية حبق األطفال ،اختذت فيها األحكام عقوبة اللوم
فمنها بإقدام الطفل على التشاجر وآخر باخلروج دون أوراق ثبوتية مجيعهم يف الشهور األوىل لعام ،2016
األمر الذي يبني اجتاه السياسة اجلنائية يف القضاء بالتدابري غري االحتجازية يف األفعال البسيطة وعلى
األخص استخدام اللوم كتدبري يف املخالفات البسيطة اليت تقع من الطفل.
1.1الوضع قيد االختبار

الوضع قيد االختبار وفقاً لشروط حيددها القاضي ويقضي بتعليق اختاذ أي تدبري آخر حبق الطفل املخالف
طيلة فرتة زمنية ترتاوح بني ثالثة أشهر وسنه وخيضع خالهلا للمراقبة من قبل مندوب اجتماعي .إذا خالف
الطفل شروط االختبار احملددة من قبل القاضي أو ارتكب جرماً آخر خالل فرتة االختبار يسقط حكماً
الوضع حتت االختبار فيتخذ القاضي تدبريا أشد.
ويبتني لنا أن اجتاه القضاء اللبناين إىل استخدام هذا التدبري متبع ليس كباقي التدابري إال أنه يكون متداخ ً
ال
ومكم ً
ال لتدابري أخرى ،إال أن احلد الذي تبني استخدام القضاء هلذا التدبري مل يتعد  3أحكام  إىل 5
أحكام خالل السنوات من  2006إىل  ،2014فالثابت يف أحد األحكام الذي اختذ فيها تديرب الوضع
حتت االختبار يرتبط باملخالفات البسيطة مثل عدم محل أوراق ثبوتية .
2.2الحماية
وبالنظر إىل األحكام الصادرة حبق األطفال املخالفني للقانون املتخذ حبقهم حكم بتدبري احلماية جند أن
القضاء اللبناين ينصرف حثيثا من هذا التدبري رغم قلة األحكام ،فمن عام  2006كانت األحكام  4أحكام
تشمل احلماية وقل عدد األحكام عام  2014إىل حكم واحد.
3.3الحرية المراقبة
وتكون مدة احلرية املراقبة من سنة إىل مخس سنوات ،وتبعاً إلحصائيات وزارة العدل يتخذ هذا التدبري يف
األحكام القضائية يف قضايا تعاطي املخدرات وتبعاً آلخر حصر لألحكام القضائية ،وصل عدد األحكام
عام  2014إىل  7أحكام متخذة احلرية املراقبة كتدبري يف األحكام الواردة.
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4.4العمل للمنفعة العامة

وهو العمل ملنفعة عامة أو العمل تعويضا للضحية ويكون ملهلة زمنية ولعدد من الساعات اليومية اليت
حيددها ،وبالنظر إىل اجتاه القضاء الختاذ هذا التدبري نرى أن القضاء قد اختذ من هذا التدبري مبراعاة سن
الطفل ونوع اجلرم املرتكب ،وبالنظر إىل التدابري غري االحتجازية يف القانون اللبناين ،يتبني لنا أن القانون خال
من فكرة الوساطة يف أي من مراحل االحتجاز ،سواء سابقة على احلكم أو خالل فرتة احملاكمة.
بدائل التدابير السالبة للحرية في التشريع الفلسطيني:

إن فكرة التدابري الرتبوية واإلصالحية نتجت عن أن الطفل يف خالف مع القانون هو ضحية الظروف
والعوامل املختلفة اليت أملت به ،وفرضت عليه سلوكا غري اجتماعي وأجربته على ارتكاب الفعل املخالف
للقانون ،وهلذا جيب اعتباره جمنيا عليه وليس جانيا ،وهذا يقتضي أن تتم معاملته ومعاجلته وفقا ألساليب
إنسانية ختلو من اإليالم واالنتقام وهتدف إىل الرعاية واإلصالح.27
تعريف بدائل العقوبات السالبة للحرية:

أي قرار تتخذه سلطة خمتصة بإخضاع شخص مشتبه فيه أو متهم أو حمكوم عليه يف جرمية لبعض الشروط
وااللتزامات اليت ال تشمل السجن ،وميكن أن يتخذ مثل هذا القرار يف أي مرحلة من مراحل إقامة العدالة
28
اجلنائية.
خصائص العقوبات البديلة:

إن نظام العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يتميز بعدة خصائص نوردها على النحو التايل:
أوال :تحقيق العقوبات البديلة ألغراض العقوبة.

وهي إصالح الطفل املخالف للقانون وتأهيله إلعادة االندماج يف اجملتمع من جديد ،باإلضافة إىل العمل
على عدم تكرار السلوك املخالف للقانون مستقبالً .إال أن هناك جانباً من الفقه مييل للتشكيك يف فعالية
العقوبة البديلة يف حتقيق الردع ،حيث أن حتقيق العقوبة البديلة للردع ،يأيت من خالل غرس يقني راسخ يف
نفس اجلاين ،بأن العقوبة ستطوله ال حمالة إذا ما ارتكب هذا اجلرم ،فعلى الرغم من أن العقوبة اليت ستوقع
عليه ال حتدد قبل اقرتافه للجرمية ،إال أنه جيب أن يدرك إدراكا يقينيا وراسخا يف نفسه حلقيقة أكيدة أنه
لن يفلت من العقاب ،وأنه سيلقى عقابا على جرمه ال حمالة ،وإن كان حتديد منط العقوبة سيخضع ملعايري
29
أخرى ستحدد بناء على دراسة حالته.

 27موسى ،حممود سليمان « ،علم العقاب :معاملة املذنبني ،قواعده ونظرياته وتطبيقاته»( ،اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة ،)2004 ،ص.179
 28القاعــدة رقــم ( )1/2مــن التعليــق علــى قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة الدنيــا للتدابــر غــر االحتجازيــة (قواعــد طوكيــو) ،وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم 22ST/
. /CSDHA
 29سعد ،بشرى ،مرجع سابق ،ص .10
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ثانيًا :شخصية العقوبات البديلة.

وتعين أال يتم احلكم بالعقوبة البديلة ،إال على من اقرتف السلوك اجملرم دون غريه.
ثالثا :شرعية العقوبات البديلة.

وتعين أهنا ال تتقرر إال مبوجب نص قانوين حيدد نوعها ومقدارها أو مدهتا ،فالشرعية ال تشمل شرعية التجرمي
فقط ،ولكنها تشمل كذلك شرعية العقاب ،فكما أنه ال جيوز جترمي أي سلوك إال مبوجب نص قانوين ،فإنه
ال جيوز فرض عقوبة مل ينص عليها القانون 30.حيث يستعني القاضي يف هذا الصدد مبلف احلالة ،الذي يتم
إعداده مبعرفة خرباء متخصصني لكل حالة (مرشد محاية الطفولة) ،فمفهوم شرعية العقوبة يف هذه احلالة
جيب أن يتخذ مفهوماً متسع األفق ،ال يتم فيه حتديد عقوبة حمددة لكل جرمية ،بعد أن ثبت فشل هذا
النظام يف إصالح اجلاين وتأهيله وإعادة إدماجه يف النسيج االجتماعي.
فتحديد عقوبة لكل منط سلوكي جمرم وإن متيز بتحقيقه ملعرفة اجلاين مسبقاً لنمط العقوبة اليت ستوقع عليه إذا
ما ارتكب سلوكاً جمرماً ،فإنه من ناحية أخرى ال يسري على درب العدالة ،لتجاهله شخصية اجلاين وظروفه
وظروف ارتكابه جلرميته ،خاصة بالنسبة لألمناط السلوكية اليت تتميز بقلة خطورهتا فاجلاين يف هذه احلالة
يدرك مسبقاً مدى اجلرم يف سلوكه قبل ارتكابه ،ويدرك مسبقاً كذلك أن هذا السلوك يستوجب العقاب،
وأن خضوعه للعقاب مسألة يقينية ال شك فيها إذا ما اقرتف هذا السلوك ،وهو ما يكفي لتحقيق الشرعية،
إال أنه والعتبارات تتعلق بالعدالة وفاعلية العقوبة يف إصالح اجلاين وتأهيله إلعادة االندماج يف اجملتمع مرة
أخرى ،فإن حتديد منط العقوبة ومقدارها ومدهتا خيضع للسلطة التقديرية للقاضي يف ضوء دراسته مللف حالة
اجلاين ،والعقوبة البديلة من هذا املنطق تتفق مع قواعد العدالة من حيث تناسبها مع جسامة اجلرم املرتكب،
31
ومراعاهتا لشخصية اجلاين وظروفه.
رابعا :قضائية العقوبة البديلة.

وتعىن عدم جواز عقاب أي فرد إال مبوجب حكم قضائي ،ووفقاً لإلجراءات والشروط اليت ينص عليها
القانون ،وحتقق قضائية العقوبة البديلة ضمانة هامة للجاين ،وهي عدم احلكم بعقوبة بديلة عليه إال مبوجب
حماكمة عادلة ،ميكنه من خالهلا إبداء أوجه دفاعه وإثبات براءته إذا ما كان هلا حمل ،وتفنيد أدلة االهتام
املوجهة إليه ،وحتديد األسباب والوقائع الكامنة وراء ارتكابه جلرميته واليت ميكن أن تكون حمل اعتبار ،سواء
عند حتديد القاضي لنمط العقوبة البديلة أو ملدهتا.

 30يعيش ،عوض حممد حيىي « ،دور التشريع يف مكافحة اجلرمية من منظور أمين»( ،اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث ،)2006 ،ص.113
 31عقيدة ،حممد « ،اجملين عليه ودوره يف الظاهرة اإلجرامية”( ،القاهرة :دار الفكر العريب ،)1991 ،ص.132
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بدائل العقوبات السالبة للحرية وفق أحكام القرار بقانون رقم ( )4لسنة
2016
1.1التوبيخ

وهو عبارة عن لوم رمسي يوجه للحدث لوضعه عند حده من قبل القاضي يف احملكمة ،وهذا التوبيخ الرمسي
ميكن أن يكون مناسباً يف القضايا البسيطة اليت يكفي فيها لتحميل احلدث املسؤولية عن اجلرمية ،إخضاعه
إلجراءات احملكمة وتوبيخه ،وميكن أن يعزز التوبيخ لدى املعتدي إدراكه أن سلوكه كان خاطئاً ،كما أن
التوبيخ يعترب وسيلة ذات أثر ف ّعال يف تقومي وهتذيب احلدث ،ويعترب تدبريا هتذيبيا ،ألن كثرياً من األحداث
يشعرون عند توبيخهم من احملكمة بفداحة اخلطأ الذي وقعوا فيه ،وقد نص القرار بقانون رقم ( )4لسنة
 2016بشأن محاية األحداث الفلسطيين يف املادة ( )36منه على التدابري اليت تطبق على األحداث ما
دون سن اخلامسة عشرة يف حال ما قام أحدهم بارتكاب فع ً
ال جمرماً سواء أكان هذا الفعل يُشكل جنحة
أو جناية ،ومن هذه التدابري ،التوبيخ ،وقد عرفته املادة ( )37على أنه« :يكون التوبيخ بتوجيه احملكمة اللوم
والتأنيب إىل احلدث على ما صدر منه ،وحتذيره بأال يعود إىل مثل هذا السلوك مرة أخرى».
كما يتعني أن يصدر التوبيخ وينفذ يف اجللسة وأن يصدر التوبيخ حبضور احلدث ،وال يتصور أن يكون
احلكم بالتوبيخ غيابيا ،32وال يشرتط يف التوبيخ صيغة معينة ،إال أنه جيب أن يتضمن وضع اللوم وتأنيب
احلدث على ما صدر منه وحتذيره بأن ال يعود إىل مثل هذا الفعل ،ويثبت كاتب اجللسة ما يتم من ذلك
يف احملضر ،كما جيب أن ال يتسم التوبيخ بالعنف أو بعبارات قاسية قد تؤدي إىل عكس النتائج املرجوة
منه ،باإلضافة إىل ضرورة أن يتم يف نطاق تربوي إرشادي وبصورة ال متس كرامة احلدث أو مشاعره ،وذلك
بأسلوب يستهدف تبصري احلدث بالنتائج الضارة املرتتبة على السلوك الذي ارتكبه وحثه على السلوك القيم
أو إنذاره بأنه سيكون عرضة لتدبري أشد إذا ارتكب جرمية أخرى يف املستقبل  ،كما أنّه ميكن أن يتبع التوبيخ
بتسليم احلدث إىل والديه أو وصيه أو متويل أمره.
2.2العمل للنفع العام كأحد بدائل العقوبات السالبة للحریة في
التشريع الفلسطيني.

إذا كان جزاء العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحریة نظام حديث يف التشریع املقارن فإنه ال زال
قید التجربة يف التشریع الفلسطيين ،حیث نص عليه املشرع يف قانون اإلجراءات اجلزائية رقم  3لسنة 2001
يف املادة  399منه ،33وكذلك مبناسبة إصدار القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن محاية األحداث،
ولعله تأثر يف ذلك بالفوائد والنجاحات الكبریة اليت حققها هذا النظام يف التشریعات املقارنة.
والواقع أن األخذ هبذا النظام قد فتح أفقا جدیدا يف جمال تفرید املعاملة العقابیة يف التشریع الفلسطيين ،حیث
كان القضاة یتكلون يف الغالب على ظروف التخفیف واالختیار بنی احلبس والغرامة أو وضع احلدث حتت
إشراف مراقب السلوك ملدة معينة ،ويف أحسن األحوال وقف التنفیذ ،وعلى الرغم من أن الفوائد العملیة هلذا
 32أبو سعد ،حممد شتا « ،الوجيز يف قانون الطفل وجرائم األحداث»( ،اإلسكندرية :دار الفكر العريب ،)1999 ،ص .97
 33نصــت املــادة ( )399مــن قانــون اإلجـراءات اجلزائيــة الفلســطيين علــى أنــه « :لــكل حمكــوم عليــه باحلبــس ملــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر أن يطلــب مــن النيابــة العامــة
تشــغيله خــارج مركــز اإلصــاح والتأهيــل (الســجن) بــدالً مــن تنفيــذ عقوبــة احلبــس عليــه ،مــا مل ينــص احلكــم علــى حرمانــه مــن هــذا اخليــار.
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النظام مل تتضح بعد يف فلسطني بسبب حداثة إصدار وتطبيق القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن
محاية األحداث الفلسطيين ،وعدم تطبيق املادة  399من قانون اإلجراءات اجلزائية على أرض الواقع ،إال أن
القانون املقارن فقها وقضاء یشهد له بالكثری من احملاسن لذلك سوف نبحث يف شروط تطبیق جزاء العمل
للنفع العام ،واألمهیة العملیة هلذا اجلزاء على ضوء تطبیقاته يف التشریع املقارن .
شروط تطبيق جزاء العمل للنفع العام في قضايا األحداث:

اليت يكم هبا على األحداث مبوجب
أصبح تدبري العمل للنفع العام جزءاً من منظومة العقوبات والتدابري ُ
القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن محاية األحداث الفلسطيين ،والذي صدر ونُشر يف الوقائع
الفلسطينية بالعدد  ،118ص ،8بتاريخ  ،2016/2/28حيث نص على تدبري اخلدمة للمصلحة العامة
يف الفقرة ( )2من املادة  ،46وقد تضمنت هذه الفقرة شروط تطبیق هذا التدبري ،واليت میكن إرجاعها إىل
فئتنی :شروط تتعلق بالفعل املرتكب (اجلرمية) والعقوبة املقررة هلا واحلدث ،وشروط تتعلق باحلكم هبذا اجلزاء
وتنفیذه ،فحصرت تطبیق تدبري العمل للمصلحة العامة عن اجلرائم اليت ال تزید العقوبة املقررة هلا قانونا عن
ثالث سنوات حبس ،وإذا تعلق األمر حبدث أمت اخلامسة عشرة من عمره ومل يتم الثامنة عشرة وقت ارتكاب
الفعل اجملرم ،أما كيفية تنفيذ احلكم الصادر باخلدمة للمصلحة العامة ،فلم ينص القرار بقانون على ذلك
وأحال معاجلة هذه املسألة إىل القوانني النافذة ،مع اإلشارة إىل عدم النص على كيفية تنفيذ اخلدمة للمصلحة
العامة مبوجب أي تشريع نافذ لغاية كتابة هذه السطور ،كما مل يرد يف أحكام القرار بقانون بشأن محاية
األحداث أي نص يعاجل حالة اإلخالل بتنفيذ هذا التدبري ،ويف هذا الصدد ندعو املشرع للتدخل إلصدار
التعليمات واللوائح التنفيذية اخلاصة بتطبيق هذا التدبري وبيان جزاء اإلخالل به وذلك من خالل إعطاء
الصالحية حملكمة األحداث باستبدال التدبري بتدبري آخر.
أهمية تطبيق جزاء العمل للنفع العام في قضايا األحداث:

لئن كنا ال نستطيع تقدير وتقييم مدى الفائدة العملیة جلزاء العمل للنفع العام يف الوقت الراهن بسبب
حداثة هذا النظام يف فلسطني ،فهذا ال یعين التشكیك يف جناعته ،وقد أظهرت تطبیقاته يف التشریع املقارن
الكثری من املزايا واحملاسن اليت طاملا أشاد هبا الفقه هناك ،نورد فيما يلي أهم مزايا وحماسن تطبيق نظام العمل
للمنفعة أو املصلحة عامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية:
● ●ينسجم جزاء العمل للنفع العام مع اجتاه حركات الدفاع االجتماعي احلدیثة من حیث أنه حیمي
احملكوم علیه من خماطر دخول السجن ،ویوفر له فرصة االندماج يف اجملتمع من جدید عن طریق حرفة
أو مهنة جدیدة یتعلمها يف مرحلة التنفیذ متكنه بعد ذلك من تنظیم شؤون حیاته بسهولة وهكذا
34
یتخلص من أسباب االحنراف ویبتعد عن طریق اإلجرام.
● ●يتم جتنب مساوئ العقوبة السالبة للحرية وأثرها السليب يف نفسية احملكوم عليهم وشخصيتهم داخل
السجن.
 	34مقدم ،مربوك« ،العقوبة موقوفة التنفیذ»( ،اجلزائر :دار هومة ،)2008 ،ص.82
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● ●یدعم احلكم بالعمل للنفع العام وتطبیقه سیاسة التنمیة البشریة واالستثمار يف اإلنسان على أنه ثروة
املستقبل فهو خیدم احملكوم علیه ویزید من قدراته املهنیة ویبعث فیه روح املبادرة وحب العمل ویشجعه
على االندماج يف اجملتمع ،كما خیدم اجملتمع الذي یستفید من جهود أبنائه يف العمل والتنمية ،واليت
كان سیحرم منها لو نفذت عقوبة احلبس اليت تعطل طاقة قطاع واسع من الشباب داخل مباين
35
السجون .
● ●إن العمل للصاحل العام حیقق أهدافا نفسیة یستفید منها احملكوم علیه الذي یتعلم االنضباط والتوازن
وضبط النفس ومراقبتها وحتمل املسؤولیة عن أفعاله فیصحح أوضاعه بنفسه وبذلك یسهل اندماجه
36
يف اجملتمع من جدید.
● ●إن العمل للمنفعة العامة ميثل طريقة أكثر إنسانية لتسهيل جهود إعادة التأهيل االجتماعي للمحكوم
عليهم ،ألنه يبقي الفرد يف جمتمعه الطبيعي الذي سيعود إليه حتماً فيما لو نفذ عقوبته داخل أسوار
املؤسسة العقابية املغلقة.37
● ●يسعى العمل للمنفعة العامة إىل تنمية شعور احملكوم عليه بإمكانياته ،وقدرته على تأدية عمل نافع
ومفيد ملصلحة اجملتمع الذي خرق قوانينه ،فنمو هذا الشعور لديه ،واندفاعه لعمله برغبة يعربان عن
انعدام خطورته ،وعودته إىل حالته الطبيعية يف اجملتمع كعضو منتج وفعال.
● ●إن عمل احملكوم عليه ضمن إطار العمل للمنفعة العامة يبقي صلته باجملتمع ،ويعزز من ثقته بنفسه،
وبفاعلية دوره اإلجيايب يف اجملتمع ،وكل ذلك يسهم يف تأهيله.
● ●جينب احملكوم عليه املشكالت االجتماعية والشخصية اليت قد يتعرض هلا يف حال تنفيذه عقوبة سالبة
للحرية ،وخباصة عندما يتعذر عليه متابعة حياته الطبيعية وعمله ،بسبب وصمة السجن اليت تلتصق
به.
● ●أثبتت التجارب والدراسات أن نسبة العودة للجرمية «التكرار» ،أقل عند من حكم عليهم بالعمل
للمنفعة العامة ،مقارنة باحملكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصرية املدة نفذت يف الوسط العقايب
38
املغلق.
● ●العمل ملنفعة العامة حيد من ظاهرة اكتظاظ السجون كونه ينفذ يف الوسط احلر ،ويقلل من أعداد
السجناء مما جيعل ميزانية السجن ختصص لتحسني شروط احلياة اليومية داخل املؤسسات العقابية.

 35مقدم ،مربوك« ،العقوبة موقوفة التنفیذ»( ،مرجع سابق) ،ص.83
 36سید كامل ،شریف « ،احلماية اجلنائیة لألطفال»( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،)2001 ،ص.235
 37مؤمتــر األمــم املتحــدة الســابع ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اجملرمــن املنعقــد يف ميالنــو مــن  26آب 6 -أيلــول ، 1985وقــد اعتمــدت ،اجلمعيــة العامــة قواعــد هــذا املؤمتــر
بقرارهــا رقــم  22/40بتاريــخ .1985/11/29
 38من الدراسات اليت أكدت هذه النتيجة دراسة أجرهتا وحدة البحوث يف وزارة العدل يف هولندا بني عامي –  ،19811983ومن مث عام ، 1988حيث وجدت
أنــه مل حيصــل عــود إىل اإلجـرام بــن فئــة مــن حكــم عليــه بعمــل للمنفعــة العامــة الذيــن تراوحــت أعمارهــم مــا بــن  24 -18ســنة سـواء أكانـوا مبتدئــن أم مكرريــن ،أشــار
إىل هذه الدراســة العوجي ،مصطفى« ،التأهيل االجتماعي يف املؤسســات العقابية»( ،بريوت :مؤسســة حبســون ،ط ،)1993 ،1ص .179181-
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أشكال العمل للمنفعة العامة :يمكن تحديد نطاق العمل للمنفعة
العامة بأعمال يستفيد منها المجتمع على النحو التالي:

من األعمال اليدوية اليت ميكن تنفيذها يف إطار العمل للمنفعة العامة واملتعلقة حبماية الطبيعة وبتحسني
البيئة :االشرتاك يف محالت النظافة ،واحملافظة على البيئة ،وجتديد مقاعد احلدائق العامة ،وأعمال التشجري،
وقلع األشجار اليابسة ،وتنظيف األحراج بعد عطلة هناية األسبوع ،وصيانة احلدائق العامة واملالعب ،ومن
األعمال كذلك ما يتعلق بصيانة وجتديد املباين العامة (الطالء ،النجارة ،أعمال الكهرباء ،تصليح وجتديد
األثاث املدرسي وأثاث رياض األطفال) ،وكذلك أعمال نقل وتفريغ البضائع ،والعمل يف املطاعم املدرسية.
ومن األعمال اليت حتمل طابع التضامن االجتماعي :القيام حبفالت ترفيهية لصاحل مجعية خريية تعىن بشؤون
املعوقني ،والقيام بتقدمي املساعدة يف قسم اإلسعاف يف املشايف العامة ،واخلدمة يف مكاتب املساعدة
االجتماعية ،وتقدمي خدمات اجتماعية وإنسانية يف مؤسسات األحداث واأليتام واملسنني ،واملناوبة يف مراكز
الدفاع املدين ...وغريها.
من هنا ميكننا القول :إنَّه ال يكفي إلجناح العمل للمنفعة العامة أن تقبل عليه احملاكم ،فنجاحه ليس مرهوناً
بصدوره عن احملكمة ،بل مبدى توافر الفرص واجملاالت اليت ميكن أن ميارس وينفذ العمل من خالهلا ،فكون
هذا النظام يقوم على تأدية منفعة عامة ال بد من أن يقع على عاتق اإلدارات واملرافق العامة مهمة توفري
هذه الفرص وهذه األعمال ،وذلك من خالل إعداد جداول بنوعية وكمية األعمال الالزمة هلا بشكل دوري
وعرضها على احملاكم ،لتتمكن من خالهلا من التوفيق بني أحكامها حني تقرر هذا النظام وبني الفرص
واألعمال املتاحة لتطبيقه ،وبذلك يسهل عليها يف ضوء املعطيات واملعلومات املتوافرة لديها من أن توزع
احملكوم عليهم على األعمال اليت تراها مناسبة حلاالهتم ومهاراهتم ،وذلك ضمن اإلدارات واملرافق اليت حتتاج
مثل هذه األعمال.
طبيعة جزاء العمل للمنفعة العامة أهو عقوبة أم تدبير؟
تختلف المواقف الفقهية في تحديد الطبيعة القانونية لهذا النظام،
هل هو عقوبة أم تدبير؟

الواقع أن لنظام العمل للمنفعة العامة طبيعة خاصة جتمع بني طبيعة العقوبة والتدبري ،فهو كإحدى العقوبات
البديلة عن العقوبة السالبة للحرية حيمل يف طياته بعضا من صفات العقوبة:
فهو ميثل إلزاماً وتكليفاً وإجباراً (جسدياً ونفسياً) للمحكوم عليه ،كونه يعد تقييداً حلريته ،ومن مث فإن
هذا النظام ينذر اجلميع بسوء عاقبة اإلجرام ،وحيقق بذلك وظيفة الردع العام ،فهو يتطلب انضباطاً ذاتياً
من جهة ،واحرتام اآلخرين من جهة أخرى ،وكما أن احملكوم عليه هبذا النظام ترتب عليه القيام بعمل قد
يستغرق وقتاً طوي ً
ال وجهداً وعناء ،كما يواجه حاالت ،ويقوم مبهام تتطلب منه توظيف خربته ومقدرته،
ال عن ذلك يقدم عم ً
وهو فض ً
ال جمانياً ،وحسن أدائه يدل على ندمه ورغبته يف التكفري عن جرميته وعدم
الرجوع إليها ثانية.
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كما أن العمل للمنفعة العامة يسعى إىل إرضاء الشعور اجلمعي بالعدالة ،فالفعل املخالف للقانون (اجلرمية)
هو «عدوان» على العدالة كقيمة اجتماعية ،وهي كذلك عدوان على الشعور هبا املستقر يف ضمري اجلماعة،
ومن مث يسعى نظام العمل للمنفعة العامة إىل حمو هذا العدوان بشقيه :إذ يعوض احملكوم عليه عن الضرر
الذي سببه بأداء عمل نافع ومفيد للمجتمع ودون مقابل.39
ولكن ما مييز العمل للمنفعة العامة عن العقوبة أنه يسعى إىل حتقيق أغراض متميزة عن أغراض العقوبة،
فالعقوبة جزاء وجوهر اجلزاء اإليالم ،ويتحقق هذا اإليالم عن طريق املساس حبق من حقوق من تفرض عليه
العقوبة ،يف حني العمل للمنفعة العامة يسعى بشكل أساسي إىل حتقيق هدفني:
الهدف األول :هو إصالح ضرر اجلرمية ،أما اهلدف الثاين فهو إعادة تأهيل احملكوم عليه اجتماعياً ،فمن
املؤكد أن الغاية من العمل للمنفعة العامة ليست جمرد إجناز عمل أو تأدية خدمة ،وإمنا يعد تكليف احملكوم
عليه بالعمل للمنفعة العامة معاملة عقابية من نوع خاص ،ال تستوجب سلب احلرية ،وتؤدي يف الوقت ذاته
إىل تعميق الشعور باملسؤولية لديه ،وتعزيز التضامن االجتماعي جتاهه ،واملسامهة يف اندماجه االجتماعي
من جديد.
كما أن هذا النظام حيمل بعضاً من صفات التدبري ألنه ذو طابع تأهيلي وقائي ،فهو يفرض العتبارات
تتعلق مبصلحة الفرد واجملتمع معاً ،إذ يسعى إىل جتنيب الفرد خماطر جمتمع السجن الفاسد ،ويرمي إىل احلد
من ظاهرة العود عن طريق تأهيل الفرد من خالل العمل ،ويهدف كذلك إىل محاية اجملتمع كونه حيمل يف
طياته فلسفة التعويض.
إال أن العمل للمنفعة العامة خيتلف عن التدبري ،إذ يفرض التدبري ملواجهة اخلطورة اإلجرامية اليت عرب عنها
اجملرم بارتكابه الفعل غري املشروع ،فالتدبري ال يرتبط بالركن املعنوي للجرمية ،وال يعرب عن اللوم ،ويتجرد من
املضمون األخالقي ،وال يقصد به اإليالم ،وهي أسس ختتلف عن تلك األسس اليت يقوم عليها نظام العمل
للمنفعة العامة ،40ولعل أهم ما مييز العمل للمنفعة العامة هو اشرتاك من ميثل املنفعة العامة كرئيس البلدية
مث ً
ال يف حتديد معامل النظام املتخذ ،ورسم صورته ،ويف عملية التأهيل االجتماعي إىل جانب مرشد محاية
41
الطفولة أو االختصاصي االجتماعي .
جتدر اإلشارة إىل أن القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن محاية األحداث الفلسطيين اعترب العمل
للمنفعة العامة أو للمصلحة العامة هو تدبري يُتخذ حبق األحداث الذين يرتكبون أفعاال خمالفة للقانون من
نوع جنح.

  39للتوسع يف أغراض العقوبة :حسين ،حممود جنيب« ،علم العقاب»( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،) 1967،ص .107-98
 40للتوســع يف تعريــف التدبــر وأغراضــه وشــروطه :انظــر :الس ـراج ،عبــود« ،علــم اإلج ـرام والعقــاب :دراســة حتليليــة يف أســباب اجلرميــة وعــاج الســلوك اإلجرامــي»،
(الكويــت :منشــورات جامعــة الكويــت ،دار ذات السالســل ،) 1990،ص .515-511
  41العوجي ،مصطفى« ،التأهيل االجتماعي يف املؤسسات العقابية»)،مرجع سابق) ،ص.175
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خصائص العمل للمنفعة العامة

يتميز نظام العمل للمنفعة العامة خبصائص مهمة ،حترص التشريعات العقابية على مراعاهتا ،بعض من هذه
اخلصائص يشرتك فيها مع العقوبة ،وبعضها اآلخر يتميز هبا وحده.
الخصائص المشتركة بين العمل للمنفعة العامة وبين العقوبة
التقليدية:

ميكن إمجال اخلصائص اليت يشرتك هبا العمل للمنفعة العامة والعقوبة مبا يأيت:

42

أو ً
ال :خضوع العمل للمنفعة العامة لمبدأ الشرعية:

كما بالنسبة لسائر العقوبات األخرى ،يهدف مبدأ الشرعية إىل محاية حقوق األفراد من احتمال تعسف
القضاة يف حتديد هذا النظام ،أو جتاوز احلدود اليت وضعها املشرع ،مبعىن أن املشرع هو الذي حيدد القواعد
الناظمة للعمل للمنفعة العامة ،وحيدد احلاالت اليت يفرض فيها ،وكذلك شروط تطبيقه ،وترتك التشريعات
عادة للمحكمة سلطة تقديرية واسعة يف حتديد طبيعة العمل وشروطه ،وعدد الساعات ،وجهة العمل.
ثانيًا :صدور العمل للمنفعة العامة بحكم قضائي:

املقصود بذلك أنه ال جيوز فرض العمل للمنفعة العامة إال من قبل حمكمة خمتصة (حمكمة األحداث) وفقاً
للقانون الذي ينظم أحكام هذا النظام ،فال جيوز فرضه من قبل سلطات الدولة اإلدارية ،وال من قبل اهليئات
العامة اليت سيتم تنفيذ العمل لصاحلها.
ثالثًا :خضوع العمل للمنفعة العامة لمبدأ الشخصية

ال يقع نظام العمل للمنفعة العامة إال على من تثبت إدانته عن ارتكاب جرمية معينة ،فال ينفذ العمل للمنفعة
العامة إال املسؤول عن اجلرمية ،وضمن قواعد املسؤولية اجلزائية ،فال جيوز أن ميتد لينال أحداً غريه من أفراد
أسرته.
رابعًا :خضوع نظام العمل للمنفعة العامة لمبدأ المساواة

مبقتضى هذا املبدأ يفرض هذا النظام دون أي متييز بني األفراد ممن تنطبق عليهم شرط فرضه ،وهو مبدأ ال
يتعارض مع ما يرتك املشرع للمحكمة من سلطة تقديرية يف حتديد طبيعة العمل املفروض على احملكوم عليه،
نظراً ملؤهالته ،وكذلك احلرية يف حتديد عدد ساعات العمل ،ما دام املشرع يرتك للمحكمة حرية إعمال
السلطة التقديرية يف حتديد عدد الساعات بني حدين أعلى وأدىن ،43وذلك حسب جسامة الفعل املرتكب،
وإمكانية التأهيل يف شخصية الفاعل وظروفه.
 42السراج ،عبود« ،شرح قانون العقوبات-القسم العام»( ،دمشق :منشورات جامعة دمشق ،)2007 ،ص .588-586
 43مل ينظــم القـرار بقانــون رقــم ( )4لســنة  2016بشــأن محايــة األحــداث الفلســطيين موضــوع العمــل للمنفعــة العامــة ومل يضــع لتطبيقــه حــد أعلــى أو أدىن ،وقــد أحــال
تنظيــم هــذا األمــر للقوانــن النافــذة ،علمـاً بأنــه ال يوجــد قوانــن نافــذة لغايــة اآلن تعــاجل هــذا املوضــوع.
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الخصائص المميزة للعمل للمنفعة العامة:

إىل جانب اخلصائص املشرتكة بني العمل للمنفعة العامة والعقوبة ،ينفرد هذا النظام خبصائص مميزة هي:
1 .1خضوع المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لفحص شامل ودقيق:
تتطلب مجيع التشريعات الناظمة هلذا النظام ضرورة أن يسبق احلكم بنظام العمل للمنفعة العامة فحص
شامل ودقيق للمحكوم عليه ،وحتقيق اجتماعي عن شخصيته ،وشروط حياته ،ووضعه العائلي واملعيشي
واملهين ،وماضيه السلوكي ،وطبيعة وظروف ارتكابه للجرمية ،حبيث يؤخذ باحلسبان ضرورة كونه حسن السرية
والسلوك ،وبأن ال يكون يف ماضيه ما ينبئ عن ميول إجرامية بأن يكون جرمه ظرفياً .والغاية من هذا اإلجراء
حتقيق األهداف اآلتية:
● ●التأكد من أن احملكوم عليه أهل للعمل من الناحية اجلسدية والسلوكية واملهنية.
● ●التأكد من أن وجوده يف اجملتمع ال يشكل اضطراباً أو خطراً على اآلخرين.
● ●متكني احملكمة من فرض العمل األكثر مالءمة لشخصية احملكوم عليه وظروفه االجتماعية واألكثر
قدرة وفعالية يف إعادة تأهيله.
● ●إبراز الصعوبات اليت يواجهها احملكوم عليه يف االتصال اإلنساين واالجتماعيَ ،
ومن ث اإلفادة من هذه
44
املعطيات يف عملية إعادة االندماج االجتماعي.
ويربر هذا الفحص حبرص التشريعات العقابية اليت تبنت هذه النظام على جناحه ،حىت ال يسهم بصورة
غري مباشرة يف خلق شعور لدى الرأي العام بأن هناك تراخياً من قبل السلطات القضائية يف ردة الفعل
االجتماعي على اجلرمية ،أو أن الدولة مل تعد قادرة على وقايته من اجلرمية ،والتصدي ملن يعبث بأمنه،
بوسائل رادعة وفعالة  45.من هنا نرى دقة عمل القاضي يف هذا النظام وخطورته يف آن ٍمعاً ،ألن عليه
مراعاة ضرورات األمن والسالمة العامة ،وعليه كذلك حفظ التوازن بني حقوق اجملتمع يف احلفاظ على أمنه
واستقراره ،وحقوق األفراد ،فال يضحي بأحدها يف سبيل اآلخر.
وميكننا أن نستخلص أن جناح العمل للمنفعة العامة يف حتقيق أغراضه مرهون بتوافر عدد من املعطيات
الضرورية حلسن تطبيقه ،ومن أهم هذه املعطيات وجود النص التشريعي التفصيلي الذي يسمح حبسن تنفيذ
وتطبيق هذا النظام ،ووجود مؤسسات ميكن االعتماد عليها يف تنفيذه ،ووجود املختصني االجتماعيني ملد
القضاة بالتحقيقات االجتماعية الالزمة لتقرير مدى مالءمة العمل للمنفعة العامة للمحكوم عليه.
2 .2ضرورة رضاء وموافقة المحكوم عليه بالخضوع له قبل الحكم به:
يف مجيع التشريعات اليت تبنت العمل للمنفعة العامة ال ميكن النطق هبذه العقوبة إال يف حال حضور احملكوم
َ
ومن ث ال
عليه جلسة النطق باحلكم ،ورضاه باخلضوع هلذا النظام ،ألنه يتطلب منه القيام بعمل طوعي،
ميكن ضمان حسن تنفيذه إال إذا كان موافقاً عليه وقاب ً
ال لتنفيذه.
 44العوجي ،مصطفى“ ،التأهيل االجتماعي يف املؤسسات العقابية» )،املرجع السابق) ،ص.184
 45العوجي ،مصطفى“  ،التأهيل االجتماعي يف املؤسسات العقابية» )،املرجع السابق) ،ص.190
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وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن الربملانيني الفرنسيني قد وجهوا انتقاداً كبرياً لشريطة حضور احملكوم عليه،
وذلك يف أثناء مناقشة مشروع قانون العمل للمنفعة العامة يف عام ، 1983وقد تلخصت حججهم يف أن:
“الرأي العام لن يكون متجاوباً مع هذا الشرط ،فالعدالة بني املتهمني ستمس مساً خطرياً يف حال رفض
أحد املتهمني عم ً
ال ماَ ،وقبِله متهم آخر ،كما أنه ليس من املقبول قانوناً أن يرتك للمتهم االختيار –على
46
الالئحة -للعقوبة اليت سيخضع هلا».
وقد كان الرد على هذه االنتقادات بأن رضاء احملكوم عليه مطلوب نفسيا ً ،إذ يعد ضماناً لتعاون احملكوم عليه
مع اجلهات املشرفة على سلوكه ،وتلك اليت يعمل لديها ،وكما أن الرضا دليل الوفاء بإخالص لاللتزامات
املفروضة عليه ،والسيما أن طبيعة العمل للمنفعة العامة تفرتض االستجابة التلقائية وتأىب اإلكراه ،كما أن
فكرة الرضاء بالعمل ال تتعارض مع كونه إلزامياً ومفروضاً ،والرضاء كذلك مطلوب قانوناً ،وذلك مبوجب
املعاهدة األوروبية حلقوق اإلنسان اليت تنص يف مادهتا الرابعة على أنه »:ال ميكن إخضاع أي شخص لعمل
شاق أو جربي».
التشكيك في نجاعة العمل للمنفعة العامة بتحقيق األهداف المرجوة
منه:

قد يشكك البعض يف قدرة هذا النظام على أن حيل حمل دور الرعاية واملالحظة االجتماعية لألحداث ،وال
َ
ومن ث ال جيسد صورة العقوبة الزاجرة ،واليت حتقق احلرمان والردع ،فقد يبدو أنه يهدر
ميثل سلباً للحرية،
اعتبارات العدالة ،ويفرط بقواعد حفظ أمن اجملتمع ،كما أهنا ال تواجه اخلطورة اليت يتعرض هلا اجملتمع جبدية
وباآللية اليت تكفل إزالتها ،وسيشكك كذلك يف مالءمته للبيئة العربية وللظروف اخلاصة باجملتمع الفلسطيين
من جهة أخرى.
يف الواقع إن ثقافة الشعوب تبقى جامدة فيما يتعلق بالنظام العقايب أو اإلصالحي لألحداث ،وقد ينظر
للعمل للمنفعة العامة كعقوبة أو تدبري خفيف ،والسبب يف ذلك أن السجن كمؤسسة يبقى بالنسبة للغالبية
العظمى من الرأي العام النظام األكثر حتقيقاً لألمن ،واألكثر مالءمة للوقاية من العود.
ونرى أن هذا التشكيك يف غري حمله ،ففكرة العمل للمنفعة العامة تقوم على إجياد نوع من التجانس بني
محاية اجملتمع من جهة (من خالل معاقبة اجلاين) ،وإعادة ربط هذا األخري مع اجملتمع ،مبعىن أنه يف العمل
للمنفعة العامة تبقى صورة العقوبة أو التدبري اإلصالحي حاضرة متاماً ،وغاية هذا النظام تكمن يف جعل
احملكوم عليه (احلدث) يشعر بقيمة الفرصة اجليدة اليت منحت له ،دون أن يشعر باإليالم ،والقهر واجلرب.
أما بالنسبة للتشكيك يف مدى مالءمة العمل للمنفعة العامة للبيئة العربية يشكل عام ،وللنظم واألوضاع
السائدة يف فلسطني بشكل خاص ،فإننا نرى أن فلسطني وأمام متطلبات التنمية والتطوير من جهة ،وبسبب
فشل أو قصور النظام العقايب أو اإلصالحي التقليدي السائد فيها من جهة أخرى ،نراها أحوج ما يكون
إىل تبين جمموعة من اإلصالحات والتدابري يف نظامها العقايب ،وأهم تلك اإلجراءات االعتماد على العمل
 46أوتــاين ،صفــاء « ،العمــل للمنفعــة العامــة يف السياســة العقابيــة املعاصــرة :دراســة مقارنــة»( ،جملــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصاديــة والقانونيــة– اجمللــد  - 25العــدد
الثــاين( ،2009ص.439
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للمنفعة العامة للتخفيف من النفقات ،ولتدارك عدم وجود دور للمالحظة والرعاية االجتماعية يف كافة
حمافظات الوطن ،باإلضافة إىل الوقاية من العود والتخفيف من الضغط اليت تعاين منه دار األمل للمالحظة
والرعاية االجتماعية وهي الدار الوحيدة يف الضفة الغربية املخصصة الستقبال األحداث ،كما أن هناك عدد
من التشريعات العربية تبنت هذا النظام كالتشريع األردين 47واملصري ،والواقع أن البيئة والنظم والظروف
االجتماعية يف تلك الدول ليست أكثر مالءمة أو تطورا من تلك السائدة يف فلسطني.
لذلك ال بد قبل تفعيل نظام العمل للمنفعة العامة من هتيئة اجملتمع الفلسطيين لتقبل هذا النظام ببيان
حماسنه ،والفوائد اليت ميكن جنيها من خالله ،كما أنه من الضروري األخذ بعني االعتبار عدد من األمور
اليت ستساعد على قبوله اجتماعياً وقيامه بدوره على الوجه املطلوب ،ومن أمهها :ضرورة أن تكون األعمال
املنفذة ضمن إطار هذا النظام  متوافقة مع حقوق اإلنسان األساسية ،فال تلحق مساساً مبكانته يف اجملتمع،
وكذلك ضرورة احلصول على موافقة احملكوم عليه على إخضاع نفسه للعمل للمنفعة العامة قبل اخلضوع له،
َ
ومن ث فال ميكن أن يؤديه األداء الصحيح ،إال إذا كان موافقاً عليه.
ألنه يطلب منه القيام بعمل شخصي،
العمل للمنفعة العامة في التشريعات المقارنة
أو ً
ال :العمل للمنفعة العامة في التشريعات الغربية

أدخل العمل للمنفعة العامة إىل التشريعات العقابية أول مرة يف إجنلرتا عام ،1972ويدعى هذا النظام
 « ”community service ordersوقد مسحت أحكام هذا القانون للمحكمة أن حتكم على من
بلغ السابعة عشرة من عمره وما فوق القيام بإمتام عمل ملنفعة اجملتمع ،جمانا ً،وذلك خالل مدة حمددة ،على
أال يتجاوز عدد الساعات  240ساعة وال يقل عن  40ساعة ،وينفذ خالل اثين عشر شهرا على األكثر.
مث صدر يف عام  1983قانون أجاز للمحكمة احلكم على من هو دون السابعة عشرة من عمره بالعمل
48
للمنفعة العامة  عدد ساعات من  20إىل  120ساعة تنفذ خالل سنة على األكثر .
يف عام  1976أدخلت والية كيبك الكندية نظام العمل للمنفعة العامة كتجربة أولية يف بعض املقاطعات،
إال أن جناح التجربة دفع بالوالية إىل تعميم النظام على كامل الوالية يف عام .1980
يف فرنسا أدخل هذا النظام من خالل القانون رقم  466 -83بتاريخ  10حزيران عام  ،1983ويُدعى هذا
القانون «قانون لتضامن» ألنه ميثل تضامناً مع احملكوم عليه من خالل فرض العمل للمنفعة العامة ،وجییز
التشریع الفرنسي للقاضي تغیری نوع العمل مبا یتماشى واملصلحة العامة وحالة احملكوم علیه كما جییز له أن
 47تبــى املشــرع األردين العمــل للمنعــة العامــة كإحــدى التدابــر غــر الســالبة للحريــة يف املــادة ( )24فقــرة (ج) ،حيــث نــص علــى أن« :مــع مراعــاة أحــكام املادتــن 
( )25و( )26مــن هــذا القانــون للمحكمــة اختــاذ أي مــن التدابــر غــر الســالبة للحريــة التاليــة( :ج) :اإللـزام باخلدمــة للمنفعــة العامــة يف أحــد مرافــق النفــع العــام أو إحــدى
مؤسســات اجملتمــع املــدين التطوعــي ملــدة ال تزيــد عــن ســنة».
 48ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن قانــون  1972نــص علــى أحــكام تقييميــة علميــة هلــذا النظــام ،إذ نــص علــى تطبيقــه علــى ســبيل التجربــة بدايــة يف ســبع مقاطعــات خــال
عــام ، 1973وبــدءاً مــن األول مــن نيســان ، 1975قامــت احملاكــم بتقييــم النتائــج ،والــي أظهــرت مــدى جناحــه ،ممــا مســح بتعميــم تطبيقــه ،ومــن احلــاالت الــي قيمــت
علــى أهنــا ناجحــة :حالــة شــخص ســبق احلكــم عليــه  32مــرة ،وهــو يعــاين مــن داء الصــرع ،وقــد ُكلــف بالعمــل علــى إعــادة إصــاح  األلعــاب يف مؤسســة تعــى باألطفــال
املعوقــن ،ودهــان قــارب يســتخدمونه يف رحــات هنايــة األســبوع ،وقــد أدى العملــن بنجــاح ،أشــار إليــه :أوتــاين ،صفــاء« ،العمــل للمنفعــة العامــة يف السياســة العقابيــة
املعاصــرة :دراســة مقارنــة»( ،جملــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصاديــة والقانونيــة– اجمللــد  - 25العــدد الثــاين( ،2009ص.448
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 یأمر بوقف تنفیذ العمل ذو النفع العام مؤقتا لسبب جدي یتعلق باحملكوم علیه أو لقوة قاهرة كأن یرتكب
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هذا األخری جرمیة تالیة.
ويف اليونان أدخل هذا النظام مبوجب قانون تنظيم املؤسسات العقابية اليوناين الصادر مبوجب القانون رقم
 1851لسنة  ،1989والذي دخل حيز النفاذ بدءا من األول من كانون الثاين عام  ،1990مبوجب الفقرة
األوىل من املادة  61من هذا القانون ميكن لكل حمكوم بعقوبة سالبة للحرية ال تتجاوز   18شهراً أن يتقدم
بطلب إىل حمكمة تنفيذ العقوبة يطلب فيه أن يقوم بعمل للمنفعة العامة كبديل عن العقوبة السالبة للحرية،
وحسب الفقرة الثالثة من املادة  61يكون هذا العمل لدى إحدى اجلهات العامة ،أو اهليئات احمللية أو
شخص من أشخاص القانون العام ،وبطبيعة احلال فإن هذا العمل غري مأجور.
ويف الربتغال أجاز القانون الصادر يف الشهر األول من عام  1983للمحكمة فرض العمل للمنفعة العامة،
ولكن لعدد من الساعات ترتاوح ما بني  180-90ساعة ،على أن تنفذ خارج أوقات العمل العادي ،وذلك
كعقوبة بديلة ،يف حال كانت العقوبة األصلية احلبس مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر.
ويف لوكسمبورغ أجاز القانون الصادر يف  13حزيران  1994يف املادة ( )22منه ،للمحكمة فرض هذا
النظام على كل حمكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ال تتجاوز مدهتا  6أشهر ،وذلك مقابل عدد من الساعات
ترتاوح من  240-40ساعة.
ويف الدامنارك والنرويج ميكن للمحكوم عليه أن يعاين العمل قبل قبوله ،وله أن خيتار العمل املناسب من
جمموعة األعمال املختارة.
واعتمدت أملانيا هذا النظام ليكون أحد االلتزامات املفروضة يف نظام االختبار مع الوضع قيد التجربة (املادة
 56من قانون العقوبات األملاين).
يف إيطاليا ميكن أن يفرض نظام العمل للمنفعة العامة كبديل عن الغرامة غري املدفوعة.
أما يف هولندا فقد أجاز القانون الصادر يف الثاين من شباط عام  1981اختاذ العمل للمنفعة العامة إما يف
أثناء املالحقة ،مما يشكل ختفيفاً ألعباء احملكمة ،وإما مبوجب قرار يقضي بوقف املالحقة من قبل احملكمة
على أن يقوم املدعى عليه بالعمل املطلوب منه مدة ترتاوح بني  150-30ساعة عمل ،كما أجاز فرض
هذا النظام كأحد الواجبات املفروضة مع تقرير العفو اخلاص ،وقد نص القانون الصادر يف األول من شباط
 2001على أن العمل للمنفعة العامة ميكن أن يكون على شكل القيام بتدريب مهين ،أو لصاحل مجعية
اجتماعية.
أما يف الواليات املتحدة األمريكية فيدعى هذا النظام « ،»travaux communautairesومبوجبه
ميكن للقاضي أن يفرض على احملكوم عليه العمل عدداً حمدوداً من الساعات يرتاوح بني  80-40ساعة
وحىت  400ساعة ،وذلك حسب جسامة الفعل اجلرمي املرتكب ،شريطة أن يوافق احملكوم عليه مسبقاً على
 49سید كامل (شریف) ،احلمایة اجلنائیة لألطفال  ،مرجع سابق  ،ص 235
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اخلضوع للعمل للمنفعة العامة ،وأن يكون جرمه من النوع البسيط كمخالفات السري ،أو التعاطي العلين
للكحول ،أو الصدامات مع اآلخرين.
ومن الدول األفريقية اليت تبنت نظام العمل للمنفعة العامة يف تشريعاهتا مجهورية بوركينا فاسو وذلك من
خالل قانونني ،القانون األول هو القانون رقم ( )AN/2004-006الذي ع ّدل قانون العقوبات وأدخل
العمل للمنفعة العامة كبديل عن عقوبة احلبس يف مواد اجلنح ،أما القانون الثاين فهو القانون رقم (-007
 )AN/2004الذي تضمن قواعد تنظيم العمل للمنفعة العامة ،ومبوجب هذين القانونني فإنه ميكن فرض
العمل للمنفعة العامة مدة ترتاوح بني  300-40ساعة ،على كل شخص ارتكب جنحة وحكم عليه بعقوبة
احلبس ،وإذا كان احملكوم عليه حدثاً فاملدة تكون من   150 -20ساعة.
وقف تنفيذ العقوبة كإحدى بدائل العقوبات السالبة للحرية:

أخذ املشرع الفلسطيين بوقف تنفيذ العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصرية املدة يف املادة  284من
قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم  3لسنة  2001واليت جاء فيها (جيوز للمحكمة عند احلكم يف
جناية أو جنحة بالغرامة أو باحلبس مدة ال تزيد على سنة أن تأمر يف نفس احلكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا
رأت من أخالق احملكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف اليت ارتكبت فيها اجلرمية ما يبعث على االعتقاد
بأنه لن يعود إىل خمالفة القانون وجيب أن تبني يف احلكم أسباب إيقاف التنفيذ ،وجيوز أن يكون اإليقاف
شامال ألية عقوبة تبعية وجلميع اآلثار اجلزائية املرتتبة على احلكم).
ووقف التنفيذ والذي يقال له أيضا (تعليق تنفيذ العقوبة على شرط) هو نظام يرمي إىل هتديد احملكوم عليه
باحلكم الصادر بالعقوبة؛ ذلك أنه خيول للقاضي السلطة يف أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة اليت يصدر هبا
حكمه مدة معينة من الزمن تكون مبثابة فرتة للتجربة ،وقد حدد املشرع الفلسطيين هذه املدة بثالث سنوات
فقد جاء نص املادة ( )285من ذات القانون على النحو التايل (يصدر األمر بإيقاف تنفيذ العقوبة ملدة
ثالث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه احلكم هنائيا وجيوز إلغاء وقف التنفيذ:
● ●إذا صدر ضد احملكوم عليه خالل هذه املدة حكم باحلبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل األمر
باإليقاف أو بعده.
● ●إذا ظهر خالل هذه املدة أن احملكوم عليه صدر ضده قبل اإليقاف حكم كاملنصوص عليه يف الفقرة
السابقة ومل تكن احملكمة قد علمت به).
ووفقا هلذا النص فإن وقف التنفيذ هو مطالبة للمحكوم عليه بأن ال يعود خالل مدته إىل ارتكاب جرمية
جديدة إذا أراد أن يفلت هنائيا من العقوبة احملكوم هبا عليه وأن يعترب احلكم الصادر هبا كأن مل يكن وإال
نفذت عليه هذه العقوبة فضال عما قد حيكم عليه من عقوبة جراء اجلرمية اجلديدة .وال شك أن املشرع
الفلسطيين والعريب على وجه العموم قد وضع هذا النظام كي تستفيد منه فئة من احملكوم عليهم تبعث
حالتهم وظروفهم على االعتقاد بأهنم لن يعودوا إىل ارتكاب األفعال املخالفة للقانون ،أي هو نظام قصد به
تقرير معاملة ممتازة لفئة من األشخاص دفعتهم ظروف معينة الرتكاب أفعال خمالفة للقانون ،وهذه الفئة هي
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فئة األطفال يف نزاع مع القانون (األحداث) ،ولتطبيق هذا النظام على هذه الفئة قليلة اخلطر فائدة مزدوجة
يف إصالحهم وتقومي حاهلم فهو من جهة حيث احملكوم عليه احلدث على حتسني سريه وسلوكه وعدم العودة
إىل ارتكاب أفعال خمالفة للقانون ،على أمل اإلفالت من العقاب احملكوم به عليه ويف إزالة كل أثر للحكم
الصادر به ،وهو يؤدي من جهة أخرى إىل جتنيب احلدث خطر عدوى اإلجرام فيما لو نفذت عليه العقوبة
داخل السجن وأتيحت له  فرصة خمالطة غريه من البالغني يف السجن.
ووقف التنفيذ هبذه الصفة يعترب من أخص ما تضمنته نظرية تفريد العقاب كما يعترب من أخص ما حيقق
آمال أنصار النظرية الوضعية اإليطالية يف عالج بعض فئات األشخاص غري اخلطرين ممن ال حتتمل عودهتم
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إىل ارتكاب أفعال خمالفة للقانون وجيدي نفعا معهم إيقاف تنفيذ العقوبة.
ولقد أفرد املشرع الفلسطيين ملعاجلة نظام وقف تنفيذ العقوبة الفصل السابع من الباب الثاين من قانون
اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم  3لسنة  ،2001باإلضافة إىل أنه أورد أحكاما خاصة باألحداث يف
حال مت احلكم عليهم بوقف تنفيذ العقوبة ،حيث نص يف الفقرة الثالثة من املادة ( )46من القرار بقانون
رقم ( )4لسنة  2016بشأن محاية األحداث الفلسطيين على أنه« :يف حال احلكم بوقف تنفيذ العقوبة،
فعلى قاضي األحداث أن يقرن ذلك بإحدى التدابري املنصوص عليها يف املادة ( )36من هذا القرار بقانون،
أو احلكم عليه بتدبري باخلدمة للمصلحة العامة وفقاً للقوانني النافذة».
أما عن التدابري اليت نصت عليها املادة  36املذكورة أعاله ،واليت حيكم ،بإحداها ،قاضي األحداث على
احلدث الذي أمت اخلامسة عشرة من عمره ومل يتجاوز الثامنة عشرة ،وكان قد أدين بارتكاب جناية ،وقد
ارتأى قاضي األحداث احلكم عليه بوقف تنفيذ العقوبة املقررة فهي:
● ●تسليم احلدث إىل أحد والديه أو إىل من له الوصاية أو الوالية عليه.
● ●اإلحلاق بالتدريب املهين.
● ●اإللزام بواجبات معينة.
● ●االختبار القضائي.
● ●وضع احلدث حتت إشراف مرشد محاية الطفولة ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد على  5سنوات.
● ●اإليداع يف إحدى دور الرعاية االجتماعية.
● ●اإليداع يف إحدى املشايف املتخصصة.
● ●احلكم على احلدث بتدبري اخلدمة للمصلحة العامة وفقاً للقوانني النافذة.
وعودة إىل نص املادة  248من قانون اإلجراءات اجلزائية ،فإنه ال بد من توافر شروط معينة لتطبيقه ومن مث
األمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية مؤقتة املدة ويتعلق بعض هذه الشروط باجلرمية موضوع احملاكمة،
وبعضها يتعلق بالعقوبة احملكوم هبا ،والبعض األخر حبالة احملكوم عليه وذلك على التفصيل اآليت:
 50راشد ،علي امحد « ،املوجز يف العقوبات ومظاهر تفريد العقاب»( ،د.م :مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر ،)1949 ،ص .136
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من حيث الجريمة :ال جتيز املادة  284إجراءات جزائية األمر بإيقاف التنفيذ إال عند احلكم يف جناية أو
جنحة أو الغرامة ،ومن مث فإنه ال جيوز إيقاف التنفيذ يف املخالفات.
من حيث العقوبة المقضي بها :ال جتيز املادة  284األمر بإيقاف التنفيذ إال يف حالة احلكم بالغرامة أو
احلبس مدة ال تزيد على سنة ،وجتيز كذلك وقف تنفيذ أي عقوبة تبعية وحينئذ يشرتط لألمر بإيقاف التنفيذ
أن تكون العقوبة املقضي هبا ،واليت ينصب عليها اإليقاف ،هي احلبس الذي ال تزيد مدته عن سنة أو
الغرامة أيا كان مقدارها ،واملربر الذي ابتغاه املشرع من وقف تنفيذ الغرامة ذلك أنه ليس من اإلنصاف إذا
حكم يف قضية واحدة على أحد املتهمني بالغرامة وعلى اآلخر باحلبس أن يستفيد احملكوم عليه باحلبس من
إيقاف التنفيذ دون احملكوم عليه بالغرامة (علما أن األول يكون هو األخطر من الثاين الذي مل حيكم عليه
إال بالغرامة) ،ومع ذلك فقد حيكم على أحدهم باحلبس والغرامة معا فيتم توقيف العقوبة باعتبار أن هذه
العقوبة هي اليت حكمت هبا احملكمة .فمن اجلائز وقف تنفيذها أي وقف تنفيذ احلبس مع الغرامة؛ ألنه
ال جيوز وقف تنفيذ جزء من العقوبة دون اجلزء اآلخر ،فإما أن يقدر القاضي أن هناك وجها لتطبيقه فيأمر
بإيقاف تنفيذ العقوبة بتمامها ،وإما أن يقدر عكس ذلك فال يأمر باإليقاف أصال بالنسبة لكال العقوبتني.
من حيث حالة المحكوم عليه :املشرع قرر نظام وقف التنفيذ لفئة أو شرحية معينة من احملكوم عليهم
املبتدئني الذين ارتكبوا الفعل املخالف للقانون ألول مرة أو على األحداث حتديداً ،وهي فكرة ال زالت
تسود غالبية التشريعات اليت أخذت هبذا النظام .غري أن املشرع الفلسطيين يف قانون اإلجراءات اجلزائية رقم
 3لسنة  ،2001رأى أن يطلق وقف التنفيذ من عنانه وأن جييز تطبيقه على احملكوم عليه بغض النظر عن
سوابقه تاركاً األمر يف ذلك لتقدير القاضي وما يراه من أخالق احملكوم عليه وماضيه أو سنه أو الظروف
اليت ارتكبت فيها اجلرمية وما إذا كانت حالة احملكوم عليه املستخلصة من هذه الوجهات مجيعا تبعث على
االعتقاد لدى القاضي بأنه لن يعود إىل ارتكاب األفعال املخالفة للقانون ،املادة ( 284إجراءات جزائية).
والواقع أن مسلك املشرع يف هذا اخلصوص يتماشى مع هدف املالحقة اجلزائية لألحداث وهي إعادة
تأهيلهم وإصالحهم وإدماجهم يف اجملتمع ،وهنا يكون الرأي من قبل ومن بعد لقاضي األحداث وما يقدره
حبسب ما يتبني له من ظروف كل حمكوم عليه وحالته .وعليه فإن كل ما يشرتطه املشرع لوقف تنفيذ العقوبة
يف احملكوم عليه من أجل األمر بإيقاف تنفيذ العقوبة احملكوم هبا عليه هو كما جاء يف املادة ( )284من
قانون اإلجراءات اجلزائية اليت مل تشرتط أن يكون احملكوم عليه عائدا أو غري عائد ،فقط ،أن يقدر القاضي
من أخالقه وماضيه وسنه أو الظروف اليت ارتكبت فيها اجلرمية ما يبعث على االعتقاد بأنه لن يعود إىل خمالفة
القانون مرة أخرى ،ويالحظ أنه ال خطر من إطالق السلطة للقاضي يف تطبيق نظام وقف التنفيذ على هذا
الوجه ألن املادة  284بعد أن أوضحت الظروف اليت يستخلص منها القاضي رأيه يف هذا الشأن استلزمت
أن يبني القاضي يف حكمه أسباب وقف التنفيذ ،وال شك أن يف هذا ضمانا كافيا ملراعاة االعتبارات اليت
أوضحها النص يف تقدير جدارة احملكوم عليه أو عدم جدارته بإيقاف التنفيذ.51وال يتعارض ذلك مع نص
املادة  285إجراءات جزائية اليت جعلت من إلغاء وقف التنفيذ بسبب جرمية سابقة أو الحقة على هذا
األمر مسألة جوازيه لقاضي املوضوع ؛ إذ جيوز للمحكمة وفقا هلذا النص أن تستخدم صالحيتها اجلوازيه
 51راشد ،علي امحد « ،املوجز يف العقوبات ومظاهر تفريد العقاب»( ،د.م :مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر ،)1949 ،ص .138
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وحتكم بوقف التنفيذ أو متتنع عن إلغائه بالرغم من توافر أسباب إلغائه مبوجب نص املادة  285اليت أشرنا
إىل نصها آنفا.
هذا ،وقد أشرنا أعاله إىل أنه يف حال ارتأى قاضي األحداث احلكم بوقف عقوبة حدث جتاوز سنه  15سنة
وكان قد أدين بارتكاب جناية فيجب على القاضي أن يقرن حكمه بوقف التنفيذ باحلكم بأي من التدابري
الواردة يف مادة  36املذكورة أعاله ،باستثناء التوبيخ ،أو بتدبري اخلدمة للمصلحة العامة.
معايير اختيار التدابير البديلة عن العقوبات السالبة للحرية ومعايير
تحديد مدتها

إن غاية احلكم القضائي الذي يصدره قاضي األحداث يكون هدفه هو إعادة تأهيل احلدث عن طريق
اختياره للتدبري املناسب وفقا ملعايري معينة ،وملدة حمددة.
نسلط الضوء فيما يلي على معايري اختيار قاضي األحداث للتدبري ،ومعايري حتديد مدة التدبري.
أو ً
ال :معايير اختيار قاضي األحداث للتدبير:

قام املشرع الفلسطيين بالنص على جمموعة من التدابري اليت من شأهنا أن تساعد قاضي األحداث يف اختيار
التدبري املالئم حلالة كل حدث ،وقد منح القاضي سلطة كاملة الختيار أي منها  ،تبعا لفهمه اخلاص
خلطورة اجلرمية ،ولشخصية احلدث ،ولطبيعة التدابري ،إذ أنه من الناحية القانونية ال يوجد ما ميكن أن يعيب
حكم أو قرارات احملكمة إذا قضت بتطبيق أحد التدابري حىت يف أشد اجلرائم ،بغض النظر عن خطورهتا أو
طبيعتها سواء كانت خمالفة أو جنحة أو جناية ،املهم هو مالءمة التدبري لشخصية احلدث ،ويف هذا اإلطار
يفرتض يف قاضي األحداث أن يكون مؤمناً مبجموعة من املبادئ األساسية يف تعامله مع احلدث ،حيث أن
اجلرمية ليست مؤشرا ميكن االعتماد عليه يف حتديد التدبري املناسب ،فقاضي األحداث عليه أن يغلب املعيار
املوضوعي عن طريق فحص شخصية احلدث ،52لذا فإن البحث يف الشخصية ال يعين اإلحاطة بالظروف
اخلارجية للجرمية والسوابق اليت ارتكبها احلدث ،وإمنا يعين أعمق من ذلك وهو اإلحاطة بتكوينه البيولوجي
وحالته النفسية وتارخيه الشخصي ووضعه االجتماعي وهو ما يقتضي حبثا علميا بالشخصية ،فمن خالل
البحث االجتماعي جيمع القاضي املعلومات عن حالة احلدث العائلية كما يسعى ملعرفة شخصية احلدث
وسلوكه يف األسرة واملدرسة وخارجهما.
فباإلضافة إىل البحث االجتماعي الذي يقوم به مرشد محاية الطفولة ،ميكن لقاضي األحداث أن يأمر
بإجراء فحص طيب عقلي ونفسي على احلدث ،53وميكنه اللجوء إىل هذه األحباث مجيعها كما ميكن له
 52كان أول مــن نبــه بفحــص الشــخصية كل مــن لومــروزو وفريي.لكــن هــدا التنبيــه مل يكــن ينظــر اىل اجملــرم بوصفــه كائنــا اجتماعيــا وإمنــا كان يعاملــه بوصفــه كائنــا بيولوجيــا
نســبيا ال ميلــك حريــة االختيــار ،امــا حركــة الدفــاع االجتماعــي فتعتــر فحــص الشــخصية حجــر الزاويــة الن اجلــاين هــو عضــو يف اجملتمــع حيتــاج اىل تأهيلــه اجتماعيا.انظــر:
خمتــار ،عامــر أمحــد ،حبــث بعنـوان « :حبــث شــخصية املتهــم يف ضــوء مفهــوم الدفــاع االجتماعي»(،املغــرب :اجمللــة العربيــة للدفــاع االجتماعــي عــدد ,21ســنة ،)1986
ص.56
 53نصــت املــادة ( )32مــن القـرار بقانــون رقــم ( )4لســنة  2016بشــأن محايــة االحــداث الفلســطيين علــى أنــه « :إذا رأت احملكمــة أن حالــة احلــدث البدنيــة أو العقليــة
أو النفســية تســتلزم فحصــه قبــل الفصــل يف الدعــوى هلــا أن تقــرر وضعــه حتــت املالحظــة يف أحــد االماكــن املناســبة واملعتمــدة املــدة الــي تلــزم لذلــك ويوقــف الســر يف
الدعــوى إىل أن يتــم هــذا الفحــص».
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االكتفاء ببعضها حسب ما تقتضيه مصلحة احلدث الفضلى 54مما يساعد على تفهم مشكلة احلدث ،حيث
إن اقرتافه للجرمية قد يكون سببه التوتر الناتج عن اختالل يف احلياة االجتماعية هلذا األخري ،ويف هذه احلالة
لن حيتاج سوى إىل عناية صحية ومعاجلة نفسية.
وتشكل التقارير اليت يعدها مرشد محاية الطفولة أساساً قوياً لتقدير مصلحة احلدث خالل احملاكمة،55
فهي اليت تنري الطريق لقاضي األحداث للتعرف على احلالة االجتماعية واالقتصادية والصحية والنفسية هلم.
واجلدير بالذكر أن تقرير مرشد محاية الطفولة هو عبارة عن رأي استشاري بالنسبة للقاضي يستأنس به ،دون
56
أن يكون له حق االشرتاك يف احلكم أو املداولة بشأنه.
إن أهم ما يقوم به قاضي األحداث عند النطق باحلكم هو تفريد التدابري ،فدور قاضي األحداث حيتل
مكانة بني الوظيفة القضائية والدور الرتبوي .فهو دور اجتماعي وإنساين من جهة ،وقضائي وقانوين من
جهة أخرى ،فعند اختيار قاضي األحداث للتدبري يكون عليه إقصاء فكرة تسبيق أو تفضيل بعض التدابري
على األخرى ،إذ ينبغي إلغاء كل ترتيب تفاضلي للتدابري  ،فاالختيار يتم حسب مالءمة الوسيلة لشخصية
احلدث وليس حسب شدهتا ،ولقد ترك املشرع لقاضي األحداث حرية معتربة الختيار الوسيلة املالئمة فال
يتقيد القاضي يف اختياره هلذه الوسيلة بنوع اجلرمية وال خطورة األفعال املقرتفة من األحداث ،فهناك العديد
من العوامل من شأهنا أن تعني القاضي على حتديد التدبري املالئم :كعمر احلدث ،جنسه ،وطباعه ،مزاجه،
درجة نضجه ،حالته العائلية  واألشخاص الذين خيالطهم وخطورة اجلرمية ،وإن كان احلدث عائدا أو ارتكب
الفعل املخالف للقانون بالصدفة ،وإمكانية إصالحه ...إخل .وبناء على ما سبق قد تقتضي مصلحة احلدث
الفضلى يف أغلب األحيان بقاؤه يف وسطه الطبيعي واختاذ التدابري اليت حترص على ذلك كالتوبيخ والتسليم
واالختبار القضائي ،فإذا كان فساد املناخ األسري يؤثر على احلدث ،فإنه يتعني على القاضي قبل التفكري
يف إيداع هذا احلدث يف مؤسسة للرتبية أن يبذل قصارى جهده إلجياد وسط عائلي بديل للحدث .كما أن
جلوء قاضي األحداث لوضع احلدث مبؤسسة للرعاية االجتماعية ال يكون يف الغالب إال يف صورة العود،
وبصورة عامة يف مجيع احلاالت اليت يتبني فيها أن فصل احلدث عن عائلته ضروري ملعاجلته ،واحلالة اليت
تتطلب تدخل خمتصني اجتماعيني ونفسيني بصورة مستمرة.
ومهما يكن فإن طبيعة اجلرمية وحدها ال ميكن أن يربز اعتماد تدبري دون آخر ،بل أن شخصية احلدث حتتل
مركز الصدارة يف تشكيل قناعة قاضي األحداث يف التوصل إىل حتديد الوسائل املناسبة إلصالح احلدث
ومحايته.

 54فيصــل اإلبراهيمــي :الســلطة التقديريــة لقاضــي األحــداث بــن التدابــر والعقوبــة «حبــث لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا املتخصصــة «وحــدة التكويــن «قضــاء األحــداث
«ســنة  2008-2007فــاس ,ص.34-33
 55تنــص املــادة ( )2مــن القـرار بقانــون رقــم ( )4لســنة  2016بشــأن محايــة األحــداث الفلســطيين علــى أن « :تقــدر احملكمــة مصلحــة الطفــل الفضلــى بنــاء علــى تقريــر
مرشــد محايــة الطفولــة ومــا تنظــره مــن بينــات ،علــى أن يتضمــن ذلــك احـرام حقــوق الطفــل املرعيــة وســبل اصالحــه وســرعة اندماجــه يف اجملتمــع».
 56تنــص املــادة ( )6/30مــن القـرار بقانــون رقــم ( )4لســنة  2016بشــأن محايــة االحــداث الفلســطيين علــى أن « :تســمع احملكمــة تقريــر مرشــد محايــة الطفولــة ،وجيــوز
للحــدث أو متــويل أمــر باإلضافــة حملاميــه أن يناقــش مرشــد محايــة الطفولــة وأن يفنــد تقريــره ،كمــا جيــوز ذلــك للمحكمــة».
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ثانيًا :تقدير مدة التدبير للحدث:

يؤكد بعض الفقهاء أال يتوىل القاضي حتديد مدة التدبري عند النطق به ،وأن يُرتك ذلك للسلطة املختصة
بتنفيذ هذا التدبري لتأذن بانقضائه حني يثبت هلا أن الغرض منه قد حتقق .أما العلة يف ذلك فهي تعود إىل
أن التدبري ال يقاس جبسامة اجلرمية أو درجة مسؤولية احلدث وإمنا يقاس بقدر خطورة املعين باألمر ومبدى
حاجته إىل التهذيب والعالج ،وهذا ما ال يستطيع القاضي أن حيدده مسبقا.
وقد تبنت هذا التحليل العديد من القوانني املقارنة مثل القانون الفرنسي ،املصري ،السوري ،لكن أغلب
هذه القوانني حرصت يف املقابل على إلزام القاضي ببعض الضوابط القانونية عند اإلذن بالتدبري ،ويتعلق
األمر بوضع حدود دنيا وقصوى ال جيوز النزول عنها لكي حيقق التدبري هدفه التقوميي والعالجي ،كما ال
جيب جتاوزها حىت ال يستمر تطبيقه أكثر مما هو ضروري .وبالرجوع إىل القرار بقانون رقم ( )4لسنة 2016
بشأن محاية األحداث الفلسطيين فإننا جنده قد اتبع هنجا يقضي بضرورة تعيني مدة التدبري عند النطق به،
فاملواد من ( )39ولغاية ( )44نصت على املدة اليت ينبغي أن حيددها القاضي للتدبري املتخذ من قبله حبق
احلدث املدان مبخالفة القانون ،إال أنه أعطى لقاضي األحداث صالحية إهناء التدبري أو تعديل كيفيته أو
إبداله بتدبري آخر ،حيث نصت املادة ( )1/53من القرار بقانون على أنه« :فيما عدا التدبري املنصوص عليه
يف املادة  3757من هذا القرار بقانون ،للمحكمة أن تأمر بإهناء التدبري أو بتعديل كيفيته أو بإبداله ،بعد
بناء على طلب نيابة األحداث أو احلدث
إطالعها على التقارير املقدمة إليها من مرشد محاية الطفولة أو ً
أو متويل أمره».
ومن جهة أخرى ،فإننا نالحظ أن املشرع قد نص يف أغلب التدابري على حد أدىن وحد أقصى ملدة التدبري،
وهذا األمر يُعطي جماالً إلجناح أية عملية تربوية أو تقوميية ميكن اختاذها مع احلدث ،باإلضافة إىل إمكانية
قيام احلدث باستيعاب الربامج العالجية اليت يضعها املشرفون عليه باملؤسسات الرتبوية أو اإلصالحية.
اإلشراف القضائي على تنفيذ التدابير المقررة لألحداث:

أخضع القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن األحداث الفلسطيين عملية تنفيذ التدابري املقررة
لألحداث إلشراف قاضي األحـداث الذي جيري التنفيذ يف دائرة اختصاصه ،واإلشراف القضائي يكون
ضمانا ألن يسري تنفيذ التدبري على الوجه املطابق للقانون وإعطاء السلطة التقديرية لقاضي األحداث اليت
ختول له تعديل التـدبري كلما اقتضت مصلحة احلدث ذلك متاما مثل ما هو احلال يف عالج املريض.58

 57املادة  37تتعلق بالتدبري اخلاص بالتوبيخ وهو توجيه احملكمة اللوم والتأنيب إىل احلدث على ما صدر منه ،وحتذيره بأال يعود إىل مثل هذا السلوك مرة أخرى.
 58قوامسية عبد القادر« ،جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري»( ،اجلزائر :املؤسسة الوطنية للكتاب١٩٩٢ ،م( ،ص.167
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وهذا ما نصت عليه املادة ( )53القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن األحداث الفلسطيين بقوهلا:
«فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة  3759من هذا القرار بقانون ،للمحكمة أن تأمر بإنهاء
التدبير أو بتعديل كيفيته أو بإبداله ،بعد إطالعها على التقارير المقدمة إليها من مرشد حماية الطفولة
أو بنا ًء على طلب نيابة األحداث أو الحدث أو متولي أمره».
غري أن هذه اخلاصية قد أثارت التساؤل حول الطبيعة القانونية للتدابري هل تدخل ضمن اجلزاء اجلنائي أم ال؟
قضت حمكمة النقض املصرية بأنه رغم عدم النص على التدابري يف الباب اخلاص بالعقوبات إال أهنا يف الواقع
عقوبات حقيقية نص عليها القانون لصنف خاص مـن اجلنـاة هـم األحداث ،وإن كانت األحكام الصادرة
هي أحكام اختص هبا قانون األحداث ملا رآه مـن أهنا أكثر مالءمة ألحواهلم وأعظم أثرا يف تقوميهم ،وإذا
كان القانون مل ينص على هذه األحكـام يف باب العود ومل يعتربها من السوابق اليت جتيز تشديد العقوبة ،فإن
ذلك ال يفقدها صفة العقوبات ،بل كان مؤداه من ذلك هو أن ال تكون عقبة يف مستقبل هؤالء األحداث،
60
ومن مث جيوز الطعن يف  األحكام الصادرة بالتدابري باالستئناف والنقض.

 59املادة  37تتعلق بالتدبري اخلاص بالتوبيخ وهو توجيه احملكمة اللوم والتأنيب إىل احلدث على ما صدر منه ،وحتذيره بأال يعود إىل مثل هذا السلوك مرة أخرى.
 60الشواريب عبد احلميد« ،جرائم األحداث» ( ،االسكندرية :دار املطبوعات اجلامعية٢٠٠٣ ،م) ،ص.82
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دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في
بدائل االحتجاز لألطفال في خالف مع القانون
ان العمل االهلي والطوعي يف األراضي الفلسطيين  له جذور عميقة نظرا لتعاقب االحتالالت على األراضي
الفلسطينية  ،مما خلق أدوارا جمتمعية حتل حمل الدولة لغياهبا يف مرحلة قبل نشوء السلطة الفلسطينية وهي
احدى مقومات صمود الشعب الفلسطيين  ،من خالل اللجان الشعبية وجلان املخيمات  ،ومؤسسات
العمل األهلي واالئتالفات الشعبية  ،والوجهاء والذين كان هلم أدوار يف فض النزاعات اجملتمعة  ،ويف الوقت
الذي نعمل فيه لوجود دولة مؤسسات نستطيع االستثمار يف املوارد اجملتمعية لتعزيز منهج احلماية املبنية على
اجملتمع  ،النه وفق معظم التجارب يف العامل للعديد من الدول حمدودة املوارد ترتكز احلماية على املقومات
اجملتمعية وليس فقط على الدولة  ،ونظرا للخصوصية الفلسطينية بوجود احتالل يصادر حقوق وموارد
الشعب الفلسطيين من الضرورة البحث عن مصادر متعددة لغايات حماصرة ظواهر جمتمعية مثل جنوح
االحداث  ،التسول  ،عمالة األطفال .
ونظرا لحداثة التجربة الفلسطينية في بدائل االحتجاز لألطفال في
خالف مع القانون تعد هذه الورقة رؤية مستقبلية لتعزيز الحماية
المبنية على المجتمع .

● ●توجيه املسامهة اجملتمعية للقطاع اخلاص بتبين مبادرات جمتمعية وحقوقية تسهم إلعادة تأهيل أطفال
يف خالف مع القانون وخلق افاق جديدة هلم .
● ●التنسيق ما بني اطراف العدالة ومؤسسات اجملتمع املدين لغايات حتويل أطفال للحصول على خدمات
التأهيل  ،بناء القدرات  ،العمل للنفع العام  ،تنمية املواهب  ،التدريب املهين .
● ●البحث عن فرص جديدة تسهم يف إعادة تاهيل أطفال من خالل تدريبهم لدى مصانع وشركات مبا
يتوافق وقانون العمل الفلسطيين .
● ●ان تعطى أولوية يف حتويل أطفال للعمل للنفع العام يف  بلديات  مراكز جمتمعية وان تكون جزء من
عملية التاهيل ويرافقها الدعم النفسي االجتماعي .
● ●توجيه التدابري يف القضايا البسيطة ملن هم يف اعمار اقل من  15عام وانقطعوا عن التعليم لتنمية
مواهبهم ومهاراهتم مبا يتناسب وتوجهاهتم الرياضية  ،الفنية او احلرفية .
● ●حتفيز األطفال املخالفني للقانون بعد جناح التدابري وعدم العود من خالل استيعاهبم يف جماالت التطوع
 ،العمل مبكافئات مبا يتوافق مع سنهم وقانون العمل .
● ●البحث عن اليات لتوفري الرعاية اجملتمعية ملواهب بعض األطفال يف خالف مع القانون .
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الخاتمة:
إن الطفل ولد ضعيفا ال يعلم شيئا عما يدور حوله ،وقد تدفعه ظروف األسرة اليت يعيش فيها إىل اخلروج
عن احلدود اليت رمسها املشرع ملخالفة القانون فينحرف مسلكه ويرتكب جرمية ليس عن قصد وإدراك ولكن
عن حاجة ملحة ورغبة يف احلياة وخوفا من اجلوع ،فلم تكن األسس اليت نشأ هبا صاحلة ألن متده مبتطلبات
احلياة وأن جتعل منه إنسانا صاحلا يعتمد عليه يف بناء هذا اجملتمع ،ومن هنا كان لطبيعة التدابري اليت يتم
اختاذها حبقه أمهية بالغة يف حتديد طريق إصالحه وجعله فرداً منتجاً يف جمتمعه ،كما أن حماوالت حتسني
ظروف االحتجاز مرحب هبا ،إالّ أن هناك حاجة أكرب وأهم لتطوير عدالة أحداث متمحورة حول األطفال
ومبنية على احلقوق تتجنب التبعات اهل ّدامة لالستخدام غري املدروس للتجريد من احلرية ،وتبحث – عوضاً
عن ذلك – عن تدابري بديلة لتأمني السالمة العامة والتعامل مع األطفال املعتدين بطريقة حترتم حقوقهم
ومصاحلهم الفضلى.
إن أهم مرتكزات السياسة اجلنائية احلديثة إصالح وإعادة إدماج األحداث بإبعادهم ما أمكن عن العقوبة
مبفهومها التقليدي ،وعدم مؤاخذهتم بالعقوبات الزجرية والرادعة ،واألخذ مبا يؤدي إىل هتذيبهم وإصالحهم.
فالعقوبة باملفهوم التقليدي هتدف إىل إنزال األمل بالفرد من قبل السلطات املختصة ،جزاء ملا ارتكبه من
جرائم .ولذلك فهي وفق هذا املفهوم رد فعل اجتماعي على عمل خمالف للقانون ،أي اجلزاء الذي يوقعه
اجملتمع على اجملرم مؤاخذة له عما اقرتفه من جرم ،وبناء عليه فإن العقوبة واجلرمية هلما ارتباط وثيق ،فال عقوبة
بدون جرمية سابقة وال جرمية بدون عقوبة الحقة ،واخلروج على هذا املبدأ يؤدي حتما إىل اجلور والظلم
والتعسف ،ومن هنا جاءت دراستنا ملوضوع بدائل االحتجاز والتدابري البديلة عن العقوبات السالبة للحرية
يف التشريع الفلسطيين ووفق أحكام القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن محاية األحداث الفلسطيين،
حيث مت اخلروج مبجموعة من النتائج والتوصيات هبذا اخلصوص على النحو التايل:
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النتائج والتوصيات:
● ●ال يوجد تفعيل   لبدائل االحتجاز نظرا حلداثة تطبيق القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016يف فلسطني
وعدم حتديد برامج لتطبيق   تدابري بدائل االحتجاز .
● ●إن استخدام التدابري البديلة بدالً من العقوبة السالبة للحرية قد تؤيت بثمار ونتائج أفضل لألطفال
خاصة يف حاالت اجلنح البسيطة واملخالفات حيث الزالت نسبة املكررين من األطفال مرتفعة مما
يؤيد النهج اإلصالحي عن النهج العقايب للعدالة اجلنائية.
● ●ان احلاجة أصبحت ملحه أكثر من أي وقت مضى لالهتمام بإصالح منظومة العدالة اجلنائية
لألطفال من خالل إقرار اللوائح التنفيذية للقرار بقانون على بدائل للعقوبات السالبة للحرية ،وتفعيل
وتطبيق هذه البدائل على أرض الواقع وخباصة بعد انضمام فلسطني التفاقية حقوق الطفل وإقرار
قانون محاية االحداث.
● ●ضرورة إعطاء القاضي الصالحيات الواسعة واملرنة اليت ختوله اللجوء إىل أسس وقواعد العدالة
اإلصالحية واستخدام منظومة بدائل االحتجاز أو العقوبات السالبة للحرية.
● ●اجراء مسح ميداين حول  الربامج واملؤسسات اليت قد تنفذ فيها بدائل االحتجاز وتزويد اطراف
العدالة يف هذه الربامج .
● ●انشاء قاعدة بيانات لتوحيد اليات توثيق قضايا األطفال يف خالف وحتليل تاثري تطبيق القانون على
ارض الواقع .
● ●إن تطبيق بدائل االحتجاز تتطلب وجود نوع من التوعية والتثقيف للمجتمع بأسره حىت يتقبل تلك
األفكار اجلديدة وأن يكون هناك نوع من املشاركة والتشبيك بني اجلهات املختلفة للوصول إىل اهلدف
املنشود مع عدم إغفال دور األسرة واملدرسة ودور العبادة ووسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة.
● ●تدريب وتأهيل كوادر بشرية لإلشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
● ●تعيني عدد من مرشدي محاية الطفولة ،من محلة شهادات جامعية يف علم االجتماع أو النفس،
معززين بدورات متخصصة يف جمال تطبيق العقوبات البديلة.
● ●التأكيد على ضرورة وجود نظام قضاء أحداث متخصص ومتكامل ،يشمل وجود حماكم وقضاة
متخصصني بقضايا األحداث ،ونيابة متخصصة ،وشرطة خاصة بالتعامل مع األطفال املتهمني
مبخالفة القانون.
● ●ضرورة وجود وإشراك مرشد محاية الطفولة أو األخصائي االجتماعي عند البدء يف إجراءات التحقيق.
● ●إصدار نظام مستقل حتدد مبوجبه بدائل التدابري  السالبة للحرية بالنسبة لألطفال مبا ينسجم مع
املعايري الدولية ،على أن يتم إعداد النظام مبشاركة من قبل كافة اجلهات ذات العالقة ووفق منهجية
علمية مدروسة ومعدة سلفا.
● ●تفعيل أساليب الرعاية الالحقة للحدث مبا يضمن تنفيذ أوامر املراقبة.
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● ●التنسيق مع بعض اجلهات لتنفيذ التدابري غري السالبة للحرية ،كأن يتم إبرام مذكرات تفاهم وتعاون
مع تلك اجلهات لقيام احلدث بعمل نافع للمجتمع كبديل للعقوبة املفروضة ومن ضمن املقرتحات
املطروحة هبذا الصدد أن يتم التنسيق مع مؤسسة التدريب املهين أو املراكز احلرفية أو البلديات أو
بعض مؤسسات القطاع اخلاص كاألندية الرياضية ،على أن يتم ذلك حتت إشراف ومراقبة القاضي أو
مرشد احلماية  وأن يتم تقييم التجربة مقابل ضمانات تؤخذ على ذوي احلدث ،األمر الذي يهدف
إىل حتقيق مصلحة مزدوجة تتمثل يف احملاولة اجلادة إلصالح احلدث وتضمن حق اجملتمع الذي حلق
به الضرر.
● ●ينبغي أن تكون الضمانات املتعلقة ببدائل االحتجاز صارمة بقدر الضمانات املطبقة يف حاالت
االحتجاز ،مبا يف ذلك كفالة أن التدبري البديل حمدد يف إطار القانون ،وأنه غري متييزي يف هدفه وأثره،
وخيضع للمراجعة القضائية.

74

قائمة المصادر والمراجع:
أو ً
ال :المصادر
 .1االتفاقيات واملواثيق الدولية:
 .2اتفاقية حقوق الطفل الدولية لسنة .1989
 .3العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
 .4قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث (بقواعد بكني).
 .5قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم.
 .6القواعد اخلاصة بالتدابري غري االحتجازية ( قواعد طوكيو) .1990
 .7مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث (مبادئ الرياض).
 .8مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املنعقد يف ميالنو من  26آب 6 -أيلول.1985
 .٩تحليل الواقع القانوني في الدول العربيه محل الدراسة و االحصائيات بالتعاون مع فروع الحركة العالمية للدفاع
عن االطفال /البرنامج االقليمي
 .1القوانني والتشريعات:
 .2قانون الطفل الفلسطيين املعدل.
 .3قانون االجراءات اجلزائية الفلسطيين قم ( )3لسنة .2001
 .4القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن محاية االحداث الفلسطيين.
 .5قانون األحداث األردين رقم ( )32لسنة .2014
ثانيًا :المراجع

 .1أحمد الخمليشي" ،شرح القانون الجنائي العام"( ,د.م :د.ن ،ط  ,3سنة .)1989
 .2بشرى سعد" ،بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة اإلجرامية"( ،عمان :دار وائل للنشر.)2013 ،
 .3جندي عبد الملك( ،الموسوعة الجنائية ،المجلد الخامس ،الطبعة االولى ،مطبعة االعتماد.)1942 ،
 .4حسن الخوجدار" ،قانون األحداث الجانحین"( ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.)1992 ،
 .5صفاء أوتاني " ،العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة :دراسة مقارنة"( ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية– المجلد  - 25العدد الثاني(.2009
 .6عامر أحمد مختار ،بحث بعنوان " :بحث شخصية المتهم في ضوء مفهوم الدفاع االجتماعي"(،المغرب :المجلة العربية
للدفاع االجتماعي عدد ,21سنة .)1986
 .7عبد الحميد الشواربي" ،جرائم األحداث" ( ،االسكندرية :دار المطبوعات الجامعية٢٠٠٣ ،م).
 .8عبد القادر قواسمية" ،جنوح األحداث في التشريع الجزائري"( ،الجزائر :المؤسسة الوطنية للكتاب١٩٩٢ ،م(.
 .9عبود السراج" ،علم اإلجرام والعقاب :دراسة تحليلية في أسباب الجريمة وعالج السلوك اإلجرامي"( ،الكويت :منشورات
جامعة الكويت ،دار ذات السالسل.) 1990،
 .10عطیة مهنا" ،بدائل العقوبات السالبة للحریة"( ،القاهرة ،المجلة الجنائیة القومیة ،د.ن ،د.س(.
 .11فهد الكساسبة " ،دور النظم العقابية الحديثة في اإلصالح والتأهيل – ،بحث منشور في مجلة دراسات الجامعة األردنية."2012 ،
 .12فيصل اإلبراهيمي:السلطة التقديرية لقاضي األحداث بين التدابير والعقوبة "بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة
"وحدة التكوين "قضاء االحداث "سنة  2008-2007فاس -المغرب".
 .13كامل،شریف سيد " ،الحماية الجنائیة لألطفال"( ،القاهرة :دار النهضة العربية.)2001 ،
 .14مبروك مقدم" ،العقوبة موقوفة التنفیذ"( ،الجزائر :دار هومة.)2008 ،
 .15محمد عقيدة " ،المجني عليه ودوره في الظاهرة اإلجرامية"( ،القاهرة :دار الفكر العربي.)1991 ،
 .16محمد يحيى عوض " ،دور التشريع في مكافحة الجريمة من منظور أمني"( ،اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث،
.)2006
 .17محمود جالل" ،أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة"( ،القاهرة :دار النهضة العربية.)2005 ،
 .18محمود نجيب حسني" ،علم العقاب"( ،القاهرة :دار النهضة العربية.) 1967،
 .19مصطفى العوجي" ،التأهيل االجتماعي في المؤسسات العقابية"( ،بيروت :مؤسسة بحسون ،ط.)1993 ،1

75

3

2

1

الرقم

بيت حلم

بيت حلم

بيت حلم

املنطقة

31/05/95

31/05/95

تاريخ امليالد

2011/10/17

الشروع بالسرقة
خالفا للمادة 407
و 70ع60

الشروع بالسرقة
خالفا للمادة 407
و 70ع60

السرقة

2007/11/25

2007/11/25

تاريخ ارتكاب
الفعل اجملرم

التهمة

جنحة

جنحة

جنحة

نوع
اجلرمية

احلكم باحلبس مدة ثالثة أشهر ونظراً لصغر سنه والعتقاد احملكمة
بأنه لن يعاود مبخالفة القانون مرة أخرى وعمال بأحكام املادة
284و 285من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3لسنة2001
إيقاف تنفيذ العقوبة ملدة ثالث سنوات

ربط احلدث بكفالة حسن سلوك ملدة عام لقاء مبلغ مئيت دينار
وتغرمي ويل أمره مبلغ عشرين دينارا

ربط احلدث بكفالة حسن سلوك ملدة عام لقاء مبلغ مئيت دينار
وتغرمي ويل أمره مبلغ عشرين دينارا

خالصة احلكم

30/10/2011

2009/12/09

2009/12/09

تاريخ احلكم

مقتطفات مختارة من خالصة أحكام قضائية صدرت بحق األحداث في الضفة الغربية

ملحق
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6

5

4

الرقم

بيت حلم

بيت حلم

بيت حلم

املنطقة

12/01/95

تاريخ امليالد

2011/11/20

2011/11/20

17/10/2011

تاريخ ارتكاب
الفعل اجملرم

السرقة

السرقة

السرقة

التهمة

جنحة

جنحة

جنحة

نوع
اجلرمية

وعمال بأحكام املادة  274فقرة  2من قانون اإلجراءات اجلزائية
النافذ تقرر احملكمة إدانة املتهمني بالتهمة املسندة إليهم وتبعا هلذه
اإلدانة وعمال بأحكام املادة  13/4من قانون األحداث رقم 16
لسنة  1954تقرر احملكمة ربط املتهمني بكفالة حسن سلوك ملدة
عام بقيمة  200دينار أردين ومصادرة املضبوط وإعادته ملن كان
حبيازته قبل وقوع اجلرمية.

وعمال بأحكام املادة  274فقرة  2من قانون اإلجراءات اجلزائية
النافذ تقرر احملكمة إدانة املتهمني بالتهمة املسندة إليهم وتبعا هلذه
اإلدانة وعمال بأحكام املادة  13/4من قانون األحداث رقم 16
لسنة  1954تقرر احملكمة ربط املتهمني بكفالة حسن سلوك ملدة
عام بقيمة  200دينار أردين ومصادرة املضبوط وإعادته ملن كان
حبيازته قبل وقوع اجلرمية.

احلكم باحلبس مدة ثالثة أشهر ونظراً لصغر سنه والعتقاد احملكمة
بأنه لن يعاود مبخالفة القانون مرة أخرى وعمال بأحكام املادة
284و 285من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3لسنة2001
إيقاف تنفيذ العقوبة ملدة ثالث سنوات

خالصة احلكم

2011/12/05

2011/12/05

30/10/2011

تاريخ احلكم
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9

8

7

الرقم

بيت حلم

بيت حلم

بيت حلم

املنطقة

24/07/96

تاريخ امليالد

28/2/2015

28/2/2012

20/11/2011

تاريخ ارتكاب
الفعل اجملرم

السرقة باالشرتاك

السرقة باالشرتاك

السرقة

التهمة

جناية

جناية

جنحة

نوع
اجلرمية

إدانة املتهمني بالتهم املسندة إليهم واحلكم على املدانني احلدثني كل
من حممد عواد موسى عواد 16عاما وقت مقارفة الفعل ومالك فايز
إبراهيم جعيوي باحلبس مدة سنة لكل واحد منهما وإلزام ويل أمر
كل واحد منهما بدفع مبلغ  300دينار أردين نفقات حماكمة .

إدانة املتهمني بالتهم املسندة إليهم واحلكم على املدانني احلدثني كل
من حممد عواد موسى عواد  16عاما وقت مقارفة الفعل ومالك فايز
ابراهيم جعيوي باحلبس مدة سنة لكل واحد منهما وإلزام ويل أمر
كل واحد منهما بدفع مبلغ  300دينار أردين نفقات حماكمة.

وعمال بأحكام املادة  274فقرة  2من قانون اإلجراءات اجلزائية
النافذ تقرر احملكمة إدانة املتهمني بالتهمة املسندة إليهم وتبعا هلذه
اإلدانة وعمال بأحكام املادة  13/4من قانون األحداث رقم 16
لسنة  1954تقرر احملكمة ربط املتهمني بكفالة حسن سلوك ملدة
عام بقيمة  200دينار أردين ومصادرة املضبوط وإعادته ملن كان
حبيازته قبل وقوع اجلرمية.

خالصة احلكم

26/5/2015

26/5/2015

2011/12/05

تاريخ احلكم
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12

11

10

الرقم

بيت حلم

بيت حلم

بيت حلم

املنطقة

21/09/97

تاريخ امليالد

2014/12/21

20/7/2014

20/7/2014

تاريخ ارتكاب
الفعل اجملرم

السرقة 407

التهديد بالقتل

التهديد بالقتل

التهمة

جنحة

جنحة

جنحة

نوع
اجلرمية

حبس  3شهور

إدانته بالتهمة األوىل بربطه كفالة حسن سلوك  200دينار ملدة عام

إدانته بالتهمة األوىل بربطه كفالة حسن سلوك  200دينار ملدة عام

خالصة احلكم

2014/12/21

2015/06/21

2015/06/21

تاريخ احلكم
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15

14

13

الرقم

بيت حلم

الظاهرية

بيت حلم

املنطقة

17/04/98

20/12/96

19/10/97

تاريخ امليالد

2011/08/16

السرقة باالشرتاك
407

الشروع بالسرقة

16/3/2013

2013/10/24

تصنيع اسلحة نارية

تاريخ ارتكاب
الفعل اجملرم

التهمة

جنحة

جنحة

جنحة

نوع
اجلرمية

إدانة املتهم واحلكم عليه بإيداعه لدى دار األمل ملدة شهرين

احلبس ملدة سنة

الغرامة  100دينار أردين

خالصة احلكم

16/5/2012

2014/04/15

2015/04/16

تاريخ احلكم
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18

17

16

الرقم

بيت حلم

بيت حلم

بيت حلم

املنطقة

تاريخ امليالد

2013/12/09

2011/04/24

احلاق الضرر مبال
الغري

السرقة

السرقة

2011/08/14

تاريخ ارتكاب
الفعل اجملرم

التهمة

إدانة املتهم وربطه بكفالة مبلغ  500دينار ملدة  3سنوات

احلبس  3شهور

إدانة املتهم وربطه بكفالة حسن سري وسلوك ملدة ثالث سنوات
بقيمة ثالثة آالف دينار أردين.

14/1/2015

2014/11/24

28/10/2014

جنحة

جنحة

جنحة

نوع
اجلرمية

خالصة احلكم

تاريخ احلكم

81

21

20

19

الرقم

بيت حلم

بيت حلم

بيت حلم

املنطقة

تاريخ امليالد

2011/09/18

السكر املقرون
بالشغب

حتقري موظف حبكم
تأدية وظيفته

السرقة

2013/09/22

2013/10/29

تاريخ ارتكاب
الفعل اجملرم

التهمة

جنحة

جنحة

جنحة

نوع
اجلرمية

بربطه بكفالة حسن سلوك مببلغ  200دينار ملدة عام

غرامة  10دنانري أردين

احلكم بربطه بكفالة حسن سلوك بقيمة  200دينار ملدة عام واحد

خالصة احلكم

2015/05/27

19/4/2015

17/1/2015

تاريخ احلكم

82

24

23

22

الرقم

بيت حلم

بيت حلم

بيت حلم

املنطقة

تاريخ امليالد

2013/08/25

2013/01/17

2015/08/16

تاريخ ارتكاب
الفعل اجملرم

حيازة سالح أبيض

التدخل بالسرقة

اإلزعاج

التهمة

جنحة

جناية

جنحة

نوع
اجلرمية

ربطه بكفالة حسن سلوك بقيمة  200دينار ملدة عام

كفالة حسن سري وسلوك

غرامة  5دنانري

خالصة احلكم

2016/03/27

2016/03/22

2015/08/16

تاريخ احلكم

83

27

26

25

الرقم

يطا

رام اهلل

بيت حلم

املنطقة

06/02/97

02/06/00

04/04/97

تاريخ امليالد

2013/02/19

قيادة دراجة بشكل
ال يؤمن سالمته
وسالمة عابري
الطريق

السرقة

2013/08/15

2014/01/09

أحداث ضوضاء

تاريخ ارتكاب
الفعل اجملرم

التهمة

حبس  3شهور

إدانة املتهم وربطه بكفالة حسني سرية وسلوك ملدة ستة شهور لقاء
تقدميه كفالة مالية بقيمة مخسني دينارا

2013/03/05

2/12/2014

جنحة

جنحة

جنحة

غرامة  5دنانري

2015/02/19

نوع
اجلرمية

خالصة احلكم

تاريخ احلكم

84

30

29

28

الرقم

يطا

يطا

يطا

املنطقة

06/02/97

06/02/97

06/02/97

تاريخ امليالد

2014/03/13

2013/11/26

2013/02/20

تاريخ ارتكاب
الفعل اجملرم

السرقة

السرقة

السرقة

التهمة

حبس  3شهور ،ومت استبداهلا بغرامة

حبس  3شهور

تقرر إدانة املتهم واحلكم بإرساله إىل إصالحية األحداث (مركز
األمل) يف رام اهلل ملدة سنة

25/3/2013

2014/02/23

27/2/2013

جنحة

جنحة

جنحة

نوع
اجلرمية

خالصة احلكم

تاريخ احلكم

85

33

32

31

الرقم

بيت حلم

بيت حلم

يطا

املنطقة

26/08/95

26/08/95

06/02/97

تاريخ امليالد

2011/08/15

2011/02/27

2014/10/12

تاريخ ارتكاب
الفعل اجملرم

اإليذاء

التواجد يف أماكن
تثري الشبهة

السرقة 404

التهمة

حبس شهر

احلكم عليهم باحلبس مدة ثالثة شهور وحتويل احلبس إىل غرامة بواقع
دينار عن كل يوم

2014/11/03

27/2/2011

جنحة

جنحة

جناية

احلبس سنة ونصف

6/7/2015

نوع
اجلرمية

خالصة احلكم

تاريخ احلكم

86

36

35

34

الرقم

بيت أمر

بيت حلم

بيت حلم

املنطقة

21/04/95

26/08/95

26/08/95

تاريخ امليالد

2012/09/02

إطالة اللسان على
أرباب الشرائع
السكر املقرون
بالشعب

املشاجرة

2013/05/19

2012/08/07

التهديد

تاريخ ارتكاب
الفعل اجملرم

التهمة

الغرامة  10دنانري

إدانة املتهم احلدث واحلكم عليه ربطه كفالة حسن سلوك بقيمة
 200دينار ملدة عام

باحلبس مدة شهر وحتويل عقوبة احلبس إىل غرامة بواقع نصف دينار
عن كل يوم

2/9/2012

2015/09/20

7/8/2012

جنحة

جنحة

جنحة

نوع
اجلرمية

خالصة احلكم

تاريخ احلكم

87

40

39

38

37

الرقم

حلحلول

الظاهرية

صوريف

اخلليل

املنطقة

30/06/00

22/05/97

09/07/00

30/12/98

تاريخ امليالد

2015/01/26

12/5/2013

7/12/2014

2013/09/29

تاريخ ارتكاب
الفعل اجملرم

السرقة 404

إحداث عاهة دائمة

السرقة 404

السرقة

التهمة

جناية

جناية

جناية

إشراف مراقب السلوك ملدة سنة  +إلزام ويل أمر احلدث بتقدمي كفالة
شخصية موقعة من قبله بقيمة ألف دينار أردين لضمان حسن سري
وسلوك املدان وعدم تكرار ارتكابه ملثل هذه األفعال

حبس سنة مع وقف التنفيذ  +إشراف مراقب السلوك ملدة  6شهور
 +تضمني والد احلدث  100دينار مصاريف حماكمة

كفالة حسن سلوك بقيمة  1000دينار ملدة  3سنوات

27/4/2015

9/2/2016

إدانة املتهم مبا أسند إليه واحلكم عليه باحلبس مدة ثالثة أشهر
ولوجود مصاحلة استبداهلا بالغرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم
حبس

2013/09/29

28/12/2015

جنحة

نوع
اجلرمية

خالصة احلكم

تاريخ احلكم

88

تأسســت الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال  -فلســطني عــام  ،1991ويعتــر الفــرع
الفلســطيني جــزءا مــن االئتــاف الــدويل للحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال التــي
تأسســت يف جنيــف عــام  ،1979وتتمتــع الحركــة بصفــة استشــارية يف املجلــس االقتصادي
واالجتامعــي يف األمــم املتحــدة ،ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)
ومنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) ،ومنظمــة العمــل
الدوليــة ،واملجلــس األورويب ،وهــي املنســق ملنظــات األمــم املتحــدة واملؤسســات
الدوليــة التــي تعنــى بالطفولــة يف مجــال عدالــة األحــداث.
وبالرغــم مــن االئتــاف مــع شــبكة دوليــة ،فــإن الفــرع الفلســطيني للحركــة يعتــر
جمعيــة فلســطينية غــر حكوميــة مســتقلّة ،تطــ ّور برامجهــا وأنشــطتها بنــاء عــى
حاجــات وأولويــات األطفــال الفلســطينيني واملجتمــع الفلســطيني.
تســعى الحركــة إىل الدفــاع عــن األطفــال وحاميــة حقوقهــم اســتنادا إىل اتفاقيــة
حقــوق الطفــل الدوليــة ،والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وتعمــل الحركــة عــى
إنشــاء وتطويــر برامــج مختلفــة ،تتمحــور يف مجــاالت املســاندة القانونيــة والحقوقيــة
لألطفــال ،كــا تعمــل مــع األطفــال مــن أجــل متكينهــم وتفعيــل مشــاركتهم يف كافــة
متــس حقوقهــم يف املجتمــع الفلســطيني ،كــا وتعمــل مــع املؤسســات
القضايــا التــي ّ
القاعديــة لخلــق بيئــة حاميــة لألطفــال.
واســتنادا إىل مراقبتهــا وتوثيقهــا النتهــاكات حقــوق األطفــال يف فلســطني ،ويف ســعيها
لتوضيــح االنتهــاكات الخاصــة بهــم ،تعمــل الحركــة عــى تنظيــم فعاليــات توعيــة
ومنــارصة شــاملة ،بالتعــاون مــع املؤسســات املحليــة والدوليــة املعن ّيــة بالطفــل ،بهــدف
تعميــق الوعــي واإلدراك املجتمعــي لحقــوق األطفــال ،وتقويــة الشــعور باملســؤولية
الجامعيــة لدعــم وحاميــة هــذه الحقــوق.

