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الملخص
إ ا كففا االخففت

بففي انح ف ار

األحففداث واة فرام البففالغي قففد بففا

الضرور وةو قيام معامل األحداث على أسس ومبادئ تختل

أم ف ار م كففدا ،فإن ف م ف

ع تلك التي تقوم عليها معاملف

البففالغي ال ف ي يرتكبففو الة فرائم اتهففا التففي يرتكبهففا األحففداث ،ومففا الففك االخففت

إال مظه ف ار م ف

مظاهر تفريد المعامل الة ائي والموضوعي واإلةرائي التي تعتبر مف أهفم مبفادئ السياسف الة ائيف
الحديث  ،وانط قا مف

لفك اهفتم المشفرع األردنفي ب َسف ِّ قفانو ةديفد لفطففال الف ي هفم ففي نف اع مف

القففانو أو المحت ففاةي للحمايف ف والرعايف ف  ،مم ففا يش ففكل نقلف ف نوعيفف  ،بم ففا يتماش ففى مف ف فلس ففف العدالف ف
الةنائي لفحداث ،ولمفا تضفمن مف أحكفام ةديفد تتففق مف المعفايير الدوليف لحقفوق اإلنسفا بشفكل
عام ،وحقوق الطفل بشكل خاص.
ويتمثل لك في إنشاء قضاء متخصص لفحفداث يتفيل للقاضفي سفلط تقديريف ففي التعامفل
مف قضفايا األحففداث ضفم المبفادئ األساسففي للمحاكمفا

العاديف  ،واقفرار لتفدابير ةديففد مثفل القيففام

بعمل ناف للمةتم  ،ويمك تحديد طبيع العمل أو الخدم االةتماعي م قبل القاضي أو بتنسي
م ف م ارق ف

السففلوك باإلضففاف إلففى تع ي ف دور فففي مختل ف

م ارحففل العملي ف القضففائي سففعيا ل رتقففاء

بالعملي القانوني والتنفي ي بما يضم رقاب ورعاي أعلى للمصالل وحقوق الطفل.

ك

وأيضا تسوي الن اع بي الضحي والطففل الف

ففي نف اع مف القفانو ومفا يتضفمن مف ةبفر

الضرر وتعويض الضحي عما لحق ب م ضرر سواء في مرحل ما قبل المحاكم م قبل شرط
األحداث أو م قبل قاضي تسوي الن اع .وأيضا اللةوء إلى المراقب القضائي كأحد أسالي

العدالف

االص حي .
م م حظ أن ية

أ يواك

عملي األخف بأسفالي

العدالف اإلصف حي – عمليف توعيف

اع مي مدروس بعناي لشرح فوائد نظام العدال االص حي بمفهومهفا الةديفد وفوائفدها علفى االسفر
والمةتم ف م ف

و االختصففاص والخبففر علففى أ يففتم لففك ضففم خطففط اسففتراتيةي طويل ف األمففد-

حتى ال يصبل االنطباع أ ه األفكار مفروض أو منقول م الخارج.
الكلمات المفتاحية :العقوب  ،التدابير غير السالب للحري  ،اللوم والتأني  ،تسليم األحداث ،االش ار

القضائي ،قاضي الحكم المتخصص.
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Abstract
Since there is a difference between the deviation of juveniles and adult crimes, it
becomes necessary to treat juveniles based on principles that differ from those of adults
who commit the same crimes. Such difference is an aspect of criminal treatment
individualization which is considered as one of the most significant modern criminal
policy principles. Based on this, the Jordanian legislator has enacted new law for
juveniles who are in conflict with the law or who need protection what forms a quantum
leap that gets on with the philosophy of juveniles criminal procedures, and due to the
new provisions that are consistent with international standards of human rights in
general, and child rights in particular. This is represented by the emergence of a
judicature dedicated for juveniles and that allows the judge to have discretion in dealing
with the issues of the juveniles within the basic principles of regular trials, the adoption
of new measures such as doing useful work for society. Also, the nature of such
community service can be determined by the judge or by behavior supervisor, in
addition to strengthening the role of the judiciary in the various stages of the judicial
process in order to ensure the protection of children's rights, the settlement of the
dispute between the victim and the juvenile including the compensation of the victim
against the damage incurred by the victim, and resorting to judicial control as one of the
methods of restorative justice. It is worth mentioning that the methods of restorative
justice shall be accompanied by media awareness campaigns that explain the benefits of
the new concept of restorative justice system for family and community, provided that
such campaigns shall be executed within long-term strategic plans in order to avoid that
impression that such ideas are imposed or copped from other countries.

Key words : sanctions, Blaming and Reprimand, Turrning in the Juvenieles,
Procedurs un-depriving the freedom, Juridical supervision.
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الفصل التمهيدي
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة:
تعففد ق فواني األحففداث م ف الق فواني الخاص ف  ،وا تض فمن

ةوان ف

التففدابير والعقوبففا

التففي

تهفتم بهفا قفواني الةف اء ويفدور نطففاق تطبيقهفا فففي فلفك فئف عمريف معينف ح ّفددها القففانو ففي معظففم
األح فوال ش ففهد

تش فريعا

األح ففداث فففي األرد تط ففو ار ملحوظففا ،فق ففد تففم وضف ف أول قففانو خ ففاص

باألحداث في عام  0592وتحف

مسفمى قفانو اإلصف ح .وثفم صفدر

لس ففن  0591وطف ف أر عليف ف ع ففد تع ففدي
األحففداث رقففم ( )69وفففي عففام 3113

()2

()1

قفانو األحفداث رقفم ()32

لع ففل أبر ه ففا ف ففي ع ففام  0512الق ففانو المع ففدل لق ففانو
صففدر القففانو المعففدل لقففانو األحففداث رقففم ( .)93و ارفففق

ه ف ا التطففور هففو إلغففاء المففاد ( )52م ف قففانو العقوبففا

األردنففي التففي كان ف

تحففدد بففدء المس ف ولي

الة ائي بالنسب للصغار في العمر واسفتعيض عنهفا ففي المفاد ( )29مف قفانو األحفداث رقفم()32
لسن .0591ثم تم تعديل القانو حيث صدر قانو األحداث المعدل رقم ( )23لعام .3102
عندما نتحدث ع المعامل التفضيلي للحدث في مرحل التدابير والعقوبا
األحداث المنحرفي  ،فم أولى األمور الواة

()3

التفي توقف علفى

التأكيفد عليهفا عفدم إةفا ففرض عقوبف اإلعفدام علفى

الحدث أو الطفل أو الحبس مدى الحيا وهفو مفا أكفد المشفرع األردنفي والمواثيفق الدوليف ( .)4وتطبيقفا
ل ف لك إ ا م فا ارتك ف

الحففدث ةناي ف تسففتل م عقوب ف اإلعففدام أو ارتك ف

الشففاق الم بففد  ،أو أرتك ف

ةناي ف تسففتل م عقوب ف األشففغال

ةناي ف تسففتل م عقوب ف األشففغال الشففاق الم قت ف أو االعتقففال ف فيحكم علففى

( )1قانو األحداث رقم ( )32لسن 0591

( )2القانو األحداث رقم ( )69وفي عام 3113

( )3قانو األحداث المعدل رقم( )23لعام 3102

( )4فقد أقر ه ا المبدأ في الماد  3/29م قانو األحداث األردني والماد  26م إتفاقي حقوق الطفل لسن .0515

1

الفتى باالعتقال مد تتراوح بي  03-9سن فيما يتعلق باألولى وم  01-9سفنوا
ومف ف  9-3سف فنوا

بالنس ففب للثالثف ف  ،و ل ففك اس ففتنادا للم ففاد (/01أ،

بالنس ففب للم اره ففق ف ففيحكم علف فيهم باالعتق ففال مف ف  01-2س ففنوا
بالنس ففب للثانيف ف ومف ف  2-0س ففنوا

بالنسفب للثانيف

،ج) مف ف ق ففانو أألح ففداث أم ففا

بالنس ففب لفولف فى ومف ف  5-2س ففنوا

بالنس ففب للثالثف ف و ل ففك اس ففتنادا للم ففاد /05أ،

 ،ج مف ف ق ففانو

االحداث رقم  32لسن  0591والمعدل بالقانو رقم  29لسن  .3116أما بالنسب للولد ،ف عقا
ا

علي ف م ف أةففل األفعففال التففي ارتكبهففا إال أن ف تفففرض علي ف تففدابير الحماي ف وفقففا للمففاد  30م ف

القانو وهي تسليم إلى أحد والدي أو إلى ولي الشفرعي أو إلفى أحفد أففراد أسفرت أو إلفى غيفر ويف ،
وم مراعا ه التدابير يةو لقاضي األحداث أ يض الولد تحف

إشف ار

م ارقف

السفلوك مفد ال

تقففل عف سففن وال ت يففد علففى خمففس سففنوا  ،وال ضففير مف التف كير بففأ الفقف والقضففاء األردنفي يففرى
ضففرور تقيففد محكمف األحففداث فففي أثنففاء فرضففها التففدابير علففى الولففد بالتسلسففل والترتيف

ال ف

أورد

المشرع .وفي ه ا السياق يتوة اإلشار إلى أن ال يةو للنياب العام أو المفدعي العفام ،وففق مفا ةفاء
فففي أحففد ق ف ار ار محكم ف التميي ف  ،تقريففر عففدم مس ف ولي الول فد ،بففل يتوة ف إحالت ف إلففى محكم ف األحففداث
ليكففو لهففا ال ف أر الفصففل فففي ه ف ا الشففأ وايقففاع الت فدبير ال ف

نففص علي ف القففانو رقففم ( )69وفففي عففام

 ،3113بينما حدد قانو االحداث لسن  3102في الماد  39العقوبا التي تق على الحدث بأن :
أ .إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة اإلعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهي ل األح داث
مدة ال تقل عن ثماني سنوات وال تزيد على اثنتي عشرة سنة.
ب .إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار
تأهيل األحداث مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد على عشر سنوات.
ج .إذا اقترف الفت ى جناي ة تس توجب عقوب ة األش غال الش اقة المؤقت ة أو االعتق ال ف يحكم علي ه
بوضعه في دار تأهيل األحداث مدة ال تقل ثالث سنوات وال تزيد على خمس سنوات.
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د .إذا اقترف الفتى جنحة تستوجب الحبس يوضع في دار تأهي ل األح داث م دة ال تتج اوز ثل ث
مدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وفي ضوء ما ةاء ب قانو االحفداث الةديفد لسفن  3102مف تعفدي
المصلح الفضلى للحدث ،فقد ةفاء

هف الد ارسف للوقفو

تهفد

علفى التفدابير والعقوبفا

الفى تحقيفق
التفي اسفتحدثها

المشففرع االردنففي فففي قففانو االحففداث رقفم  23لسففن  ،3102بالمقارنف مف قفواني االحففداث السففابق ،
للوصففول الففى االحكففام الةديففد فيمففا يتعلففق بالعقوبففا

والتففدابير وةهففا

ايقاعهففا وةهففا

تعففديلها،

وطبيعف التففدابير وموائمتهففا مف الةففرم المرتكف  ،وفاعليتهففا فففي الحففد مف اقففدام الحففدث علففى ارتكففا
الةريمف  ،ونطففاق التحففول فففي السياس ف الةنائيف م ف النظففر الففى العقوب ف كغايف الففى النظففر اليهففا فففي
نطاق اص ح وتأهيل الحدث.

مشكلة الدراسة:
إ السياس الةنائي في معامل األحداث والتي تهد

إلى تقديم عدال ةنائيف لهفم ففي كافف

الم ارح ففل ،ه ففدفها اإلصف ف ح واع ففاد ال ففدمج ف ففي المةتمف ف  ،ق ففد امت ففد
والتففدابير علففيهم عنففدما يثبف

إل ففى مرحلف ف ف ففرض العقوب ففا

ارتكففابهم للةففرم المسففند إلففيهم ،وا دل لففك علففى شففيء فإنف يففدل علففى

أخف ف المش ففرع بالمب ففدأ المه ففم أال وه ففو إعط ففاء أولويف ف دوم ففا لمص ففالل الطف ففل الفض ففلى ،حي ففث ت ح ففظ
المعامل التفضيلي للحدث في ه المرحل وتمي عقوبت أو التدبير الصادر بحق ع عقوب البالغ
ال

يرتك

ا

الةرم.

ولتحقيق أهدا

العدال اإلص حي فقد تضم قانو األحداث الةديد تدابي ار ةديد  ،نصف

عليهففا المففاد ( )32وهففي( :الل وم والتأني ب ،التس ليم ،اإلل زام بالخدم ة للمنفع ة العام ة ف ي إح د
مرافق النفع العام أو إحد مؤسس ات المجتم ع الم دني التط وعي ،اإل لح اق بالت دريب المهن ي ف ي
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إح د المراك ز المختص ة ،القي ام بواجب ات معين ة أو االمتن اع ع ن القي ام بعم ل مع ين ،اإللح اق
ببرامج تأهيلية ،اإلشراف القضائي) (وقد حفدد المشفرع ففي المفادتي ( )39و( )39مف القفانو
الحاال

اتف

التي تةي أو تل م محكم األحفداث تطبيفق هف التفدابير ،وباسفتقراء نفص المفادتي المشفار

إليه ففا أعف ف  ،نة ففد أ المش ففرع أعط ففى صف ف حي تقديريف ف لمحكمف ف األح ففداث ف ففي الم ففادتي (/39هف فف)
و(/39ج) ففي حففال أ تفوافر أسففبابا مخففف تقديريف أ تسففتبدل العقوبف المحكففوم بهفا علففى الحففدث
الةففانل بإحففدى التففدابير ال فوارد فففي المففاد ( ،)32إال أ المشففرع فففي المففاد (/39د) لففم يعطففي ه ف
الص ف حي التقديري ف لمحكم ف األحففداث ،وانمففا إل امهففا أ تقضففي بأحففدى التففدابير ال فوارد فففي المففاد
(.(32
من هنا فإن الدراسة تعالج اإلشكالية التالية:
ه ففل الت ففدابير والعقوب ففا
 3102تتناس ف

الت ففي تف فم اس ففتحداثها ف ففي ق ففانو األح ففداث الةدي ففد رق ففم ( )23لس ففن

ومففدى مس ف وليت ع ف األفعففال التففي يرتكبهففا حيففث ا لكففل فئ ف م ف فئففا

قواعد خاص بها وقد تم تفريد عقوبا

تتناس

االحففداث

والمس ولي الةنائي للحدث.

أسئلة الدراسة:
تحاول الدراس اإلةاب ع األسئل التالي :
 ما أنواع التدابير المستحدث في قانو األحداث المعدل رقم ( )23لسن 3102؟
 ما طبيع العقوبا
 ما أهم التعدي

المستحدث في قانو األحداث المعدل رقم ( )23لسن 3102؟
التي أستحدثها قانو األحفداث المعفدل رقفم ( )23لسفن  3102بالمقارنف مف

القواني األخرى؟
 ما مدى المس ولي الةنائي للحدث في قانو األحداث المعدل رقم ( )23لسن 3102؟
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مصطلحات الدراسة:

العقوب ة وفق اً للمعي ار الش كلي :تعففر العقوب ف وفقففا للمعيففار الشففكلي ،بففالمعنى الضففيق والقففانوني
للكلم  ،بأنهفا الةف اء الف

يقفرر القفانو ويوقعف القاضفي مف أةفل الةريمف ويتناسف

هي تلك التي تظهر في فهرس العقوبا

معهفا فالعقوبف

المنصوص عليها في قانو العقوبا  ،والتفي تقفر بالنتيةف

ع طريق القاضي الة ائي ،ة اء لتصر منع القانو (.)1
الت دابير :هففي عبففار عف مةموعف مف اإلةفراءا

تهففد

إلففى درء خطففور كامنف فففي نفففس اإلنسففا

حماي للمةتم منها ،حتى ال تتحول إلى إةرام فعلي في المستقبل ،وهي ال تهد
ال ن

أو اإلي م أو تحقيق العدال بل تهد

إلى التقويم والته ي

إلى التكفير عف

والع ج(.)2

أهمية الد ارسة:
إبر ها أ األحداث المنحرفي يكونو في الغالف
يكم تحديد أهمي ه الدراس م خ ل ا
ضحي  ،إما لظرو وعوامفل خارةيف تتعلفق بسفوء التربيف مف ةانف األسفر أو بتفأثير الوسفط المهنفي أو
المةتم ال

يعيشفو فيف أو لعوامفل مرضفي  ،وبالتفالي هنفاك واةف يقف علفى كاهفل الدولف ففي تفوفير

العدال له الفئف مف خف ل حمفايتهم وضفما محاكمف عادلف متميف تسفاهم ففي إصف حهم وعفودتهم
أعضاء فاعلي في مةتمعهم ،وغني ع البيا أ الحفدث ضفعي

هنيفا وبفدنيا ،وبصفور ال تمكنف مف

الففدفاع ع ف حقوق ف كمففا ية ف  ،باإلضففاف إلففى قل ف خبرت ف  ،ممففا يةعلف ضففحي لغيففر م ف خ ف ل اسففتغ ل
والدف ب إلى مهاو الةريم  .م هنا تبر أهمي الدراس بما يلي:
 توضيل احكام العقوب والتدابير التي تم استحداثها في قانو األحداث األردني رقم ( )23لسفن
 3102وهو قانو ةديد وحديث التطبيفق ويحتفاج إلفى إيضفاح أحكامف فيمفا يتعلفق بموضفوعي
العقوبا

والتدابير لفحداث.

( )1العطور ،رنا ( ،)3115العقوب والمفاهيم المةاور ،مةل دراسا  ،علوم الشريع والقانو  ،المةلد  ،29العدد  ،0ص.356
( )2الحسيني ،عمر الففاروق ،)0556( ،إنحف ار
ص.322

األحفداث المشفكل والمواةهف د ارسف مقارنف  ،ط ،3اإليمفا للطباعف  ،القفاهر ،
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 تحليل النصوص المسفتحدث ومناقشفتها وعفرض تفصفي تها وابف ار مفا يمكف أ ينفتج عنهفا مف
مشك

عملي وقانوني .

 إبف ار أهففم األمففور المسففتحدث فيمففا يتعلففق بموضففوع العقوبفا

والتففدابير التففي مف شففأنها ضففما

العدال الةنائي لفحداث والتي تضمنها القانو الةديد رقم( )23لعام .3102

حدود الدراسة:
 ح دود زمني ة :تقتصففر الد ارس ف عففى الفتففر ال مني ف بففي عففامي  3116حيففث ة فرى آخففر تعففديللقانو األحداث وعام  3102وال

صدر في قانو األحداث الحالي رقم (.)23

 -حدود مكانية :المملك األردني الهاشمي .

محددات الدراسة:
تقتصففر الد ارسف علففى بيففا أهففم التعففدي

التففي أضففافها قففانو األحففداث األردنففي رقففم /23

لعام  3102فيما يتعلق بالتدابير المقرر لحماي األحداث والعقوبا
ع العود الرتكا

التي م شأنها أ تردع الحدث

الةريم .

الدراسات السابقة:
من اهم الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة ما يلي:
 -دراس ة الطوباس ي ()3112

()1

بعن وان :ق انون األح داث األردن ي -دراس ة تحليلي ة م ن واق ع

التطبي ق العمل ي مقارن ة باالتفاقي ات الدولي ة ،هففدف

الد ارس ف الففى الوقففو

علففى احكففام قففانو

الدرس ف م ف خ ف ل المباحففث التالي ف تنففاول المبحففث
االحففداث االردنففي ،وقففد تففم عففرض موضففوع ا
األول األصول اإلةرائي لمحاكم األحداث م حيث نطاق تطبيق القانو

واةفراءا

المحاكمف

( )1الطوباسففي ،سففهير ( ،)3112قففانو األحففداث األردنففي -د ارس ف تحليلي ف م ف واق ف التطبيففق العملففي مقارن ف باالتفاقيففا
الدولي  ،دراس مقدم ضم ندو م سس مي ا  ،عما .
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معرةففا علففى تعريف
إة فراءا

الحففدث ونطففاق المسف ولي الة ائيف المترتبف عليف وضففمانات القانونيف أثنففاء

محاكمت ف أمففام المحكم ف المختص ف وفففي المبحففث الثففاني تناول ف

التففدابير اإلص ف حي

للحففدث س فواء تلففك التففي نففص عليهففا قففانو األحففداث األردنففي أو تلففك التففي قررتهففا االتفاقيففا
الدولي ومعرةفا علفى تعريف

الحفدث المحتفاج للحمايف والرعايف واةفراءا

المحكمف ففي التعامفل

م ه الفئ وفقا لقواعد القانو .
عالةف ف

د ارسف ف الطوباس ففي ( ،)3112احك ففام ق ففانو االح ففداث االردن ففي لع ففام  ،3113بينمف فا

تركفف الد ارسف ف الحاليف ف عل ففى موض ففوع الت ففدابير والعقوب ففا

الت ففي ح ففددها المش ففرع االردن ففي ف ففي ق ففانو

االحداث الةديد لسن  3102التي تم استحداثها في القانو الةديد بشكل تفصيلي.
 دراسة معابده ( ،)1()3112بعنوان :المسؤولية الجنائية في قانون األح داث األردن ي ف ي ض والفقه اإلسالمي ،هدف

الدراس للوقو

على المس ولي الةنائي في قفانو األحفداث األردنفي ففي

ضوء الفق اإلس مي ،حيث تضمن

الدراس مفهوم الحدث ففي الشفريع والقفانو  ،ومفدى اهتمفام

اإلس ف م بالطفول ف م ف حيففث التكلي ف

واعتبففار األق فوال واألفعففال الصففادر ع ف الطفففل ،ومس ف ولي

الحففدث الةنائي ف فففي الش فريع اإلس ف مي والقففانو  ،وق فد خلص ف

الد ارس ف إلففى إظهففار التوافففق بففي

قففانو األحففداث األردنففي والفقف اإلسف مي مف بعففض المقترحففا

القففانو

للقضايا المستحدث الناشئ ع تصرفا
 -وهففدف

الدرس ف للوقففو
ا

التففي تضففمن

اسففتيعا

األحداث.

علففى المس ف ولي الةنائي ف فففي قففانو األحففداث األردنففي فففي ضففوء الفق ف

اإلس ف مي ،بينمففا ترك ف الد ارس ف الحالي ف علففى موضففوع التففدابير والعقوبففا

التففي حففددها المشففرع

( )1معابد  ،محمد نوح ( ،)3115المس ولي الةنائي في قانو األحداث األردني في ضوء الفق اإلسف مي ،المةلف األردنيف
في الدراسا

اإلس مي  ،المةلد  ،6العدد  ،0عما .
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االردنففي فففي قففانو االحففداث الةديففد لسففن  3102التففي تففم اسففتحداثها فففي القففانو الةديففد بشففكل
تفصيلي.
 دراسة (العطور ،)1()3112 ،بعنوان :العقوب ة والمف اهيم المج اورة ،يقفوم هف ا البحفث علفى بيفامفهففوم العقوب ف الةنائي ف ومففا يةففاور ه ف ا المفهففوم م ف ة ف اءا
العقوب ف وفقففا للمعي فار الشففكلي بأنهففا الة ف اء ال ف
ةريم ف بمففا يتناس ف

وص ف

يقففرر القففانو ويوقع ف القاضففي نتية ف ارتكففا

معهففا ،وعلففى الففرغم م ف كففو المعيففار الشففكلي محففددا اال أن ف غيففر ك فافي،

فالبنيا العقابي يحتو إلى ةان
العقففا

قانوني ف  ،فعلففى الففرغم م ف تعري ف

العقوبا

– م ةه – على إةراءا

بففالمعنى القففانوني للكلم ف  ،وم ف

كفاإلي م النففاةم عف العقوبف  ،وهف ا مفا يطلففق عليف

لففك فففإ المسففتهد

بهففا يشففعر بإي مهففا ،تمامففا

اصففط حا بفاإلةراءا

وم ةه أخرى ،يمك للقاضي أ يحكم على المةرم إضاف للعقوبا
كا الهد

عقابي ال ينطبق عليها

ا

النهايف العقابيف .

بالتدابير االحت ار ي  ،فإ ا

م العقوب معاقب المةرم ع ةريم ارتكبها في الماضفي ،ففإ الهفد

مف التفدابير

االحت ار يف ف بالمقاب ففل مواةهف ف الخط ففور الةرميف ف ل ففدى الةف فاني للحيلولف ف دو ارتك ففا

ةريمف ف ف ففي

المسففتقبل .وعلففى الففرغم م ف اخففت
االحت ار

أسففاس كففل م ف العقوب ف والتففدبير االحت ف ار

إال ا التففدبير

يقتر م العقوب م حيث خضوع لمبدأ الشرعي والحكم ب م قبل القاضفي .ومف

هنففا ةففاء ه ف ا البحففث للتميي ف بففي العقوب ف الةنائي ف ومففا يةاورهففا م ف مفففاهيم كففاإلةراءا

ا

النهايف العقابيف والتفدابير االحت ار يف ففي حفي أ الد ارسف الحاليف تركف علفى موضفوعي التفدابير
والعقوبا

التي حددها المشرع في قانو األحداث الحالي بشكل تفصيلي.

( )1العطور ،مرة سابق ،ص.356
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 دراس ة الطراون ة والمرازي ق ( ،)1()3102بعن وان :العدال ة الجنائي ة لألح داث ف ي األردن ،تبففرأهميف هف الد ارسف كونهففا أُعففد
لكاف الةها
األمفر الف

وفففق منهةيف تشففاركي مف خف ل تنفيف العديففد مف ورش العمففل

المعني بتنفي نظام عدال األحفداث وةهفود أخفرى ففي التفدري
ةعففل هف الد ارسف تشففكل إلففى حفد كبيففر احففدد مخرةففا

الففوطني لحقفوق اإلنسففا فففي مةففال عدالف األحففداث ،وركف

والتوعيف المةتمعيف
ينفف المركف

المشففروع الف

الد ارسف علففى كففل مففا هففو ةديففد فففي

مةال عدال األحداث في األرد مثل إنشاء بعض المحاكم المتخصص ففي مةفال األحفداث ففي
بعض المد الكبرى وانشاء شرط متخصص باألحفداث وقيفام بعفض م سسفا

المةتمف المفدني

بوض ف تصففور مبففدئي لنظففام المسففاعد القانوني ف واألخ ف بففبعض ب فرامج التففدابير البديل ف للتففدابير
االحتةا يف ف أو الس ففالب للحريف ف  ،وأوص ف ف

الد ارسف ف بض ففرور العمف فل علفففى خطف ف وطنيف ف للتوعي ف ف

المةتمعيف حففول عدالف األحفداث مف خف ل إشفراك وسفائل اإلعف م التفي اخف دورهففا بالتعففاظم فففي
الفت ففر األخي ففر واالس ففتعان بفففدور ال ففوعظ واإلرش ففاد وا ي ففتم التركي ف ف عل ففى إبف ف ار أه ففدا
اإلصف حي  .وركف

العدال ف ف

الد ارسف علفى كففل مففا هففو ةديفد فففي مةففال عدالف األحففداث فففي األرد مثففل

إنشففاء بعففض المحففاكم المتخصص ف فففي مةففال األحففداث فففي بعففض المففد الكبففرى وانش فاء شففرط
متخصص باألحداث ،بينما ترك الدراس الحالي على موضوعي التدابير والعقوبا

التي حفددها

المشففرع االردنففي فففي قففانو االحففداث الةديففد لسففن  3102التففي تففم اسففتحداثها فففي القففانو الةديففد
بشكل تفصيلي.
 عدال ة األح داث دلي ل ت دريبي (دلي ل الميس ر والم واد الخاص ة بالمش ار ) يونيس يف (المنظم ةالدولي ة لحص الا الجن ائي :)2()3112 ،ه ففدف

الد ارسفف إل ففى تق ففديم التوةيف ف ف ففي كيفيف ف تنظ ففيم

( )1الطراون  ،محمد سليم ،والم ار يق ،عيسى ( ،)3102العدال الةنائي لفحداث في األرد – دراس مقدم للمرك الوطني
لحقوق اإلنسا  ،عما .

( )2دليل تدريبي (دليل الميسر والمواد الخاص بالمشارك) يونيسي

(المنظم الدولي لإلص ح الةنائي) سن  ،3116عما .
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التففدري

عل ففى عدال ف األح ففداث ،والرسففال الرئيس ففي هنففا ه ففي تشففةي تط ففوير نظففام فع ففال لعدالف ف

األحداث يحمي حقوق األطففال ويسفمل باسفتخدام بفرامج التحويفل ففي ةميف م ارحفل العمليف ومف
قبفل ةميف الةهفا

المعينف  ،ويحفاول الفدليل تقففديم أسفالي

برامةيف عمليف لعدالف األحفداث تركف

على مسأل االعتماد المفرط على أسلو التةريفد مف الحريف ويفرى الفدليل أ الهفد
األحداث هو ايضا الحد م ارتكا

مف عدالف

الةرائم أو إعاد ارتكابها.

ويسففعى الففدليل الميسففر إلفى تقففديم التوةيف فففي كيفيف تنظففيم التففدري
ترك الدراس الحالي على موضوعي التفدابير والعقوبفا

علففى عدالف األحففداث ،بينمففا

التفي حفددها المشفرع االردنفي ففي قفانو

االحداث الةديد لسن  3102التي تم استحداثها بشكل تفصيلي.
 دراس ة الس المات ( ،)1()3102بعن فوا  :اآلث ار القانوني ة المترتب ة عل ى إق رار ق انون األح داثالد ارسف إلفى أ أهفم اسفبا

األردني متطلبات إنف اذ الق انون ،هفدف

نةفاح عمليف اإلصف ح ففي
التي تتفق م مفهفوم

مةال العدال الةنائي لفحداث يتوق

إلى حد كبير على األخ باألسالي

العدال اإلص حي وم فلسف العقا

الحديثف  ،والتفي تعتمفد بشفكل أساسفي علفى التأهيفل واعفاد

االندماج في البيئ السلمي للحدث ،و لك م خ ل األحكفام الةديفد الفوارد ففي قفانو األحفداث
الةديد  ،والتي تتةلى في التدابير الةديد  ،كاإلل ام بالخدمف العامف مف خف ل التنسفيق والتشفبيك
مف الم سسففا

والةهففا

ا

الع قف  ،وكف لك األخف بأسففلو الوسففاط القانونيف فففي حففل النف اع

بففي الةففاني والضففحي ضففم آليفا

وشففروط معينف  ،والف

إعطاء شرط األحفداث بعفض الصف حيا

قففد يف د إلففى ةبففر الضففرر ،وكف لك

القانونيف التفي تنطفو علفى نفوع مف المرونف الهادفف

إلنهففاء الن ف اع فففي بعففض الة فرائم البسففيط ع ف طريففق تسففوي الن ف اع ،وه ف الص ف حيا

( )1الس ما  ،ناصر )3102(،اآلثار القانوني المترتب على إق ارر قانو األحداث ،متطلبا
لإلص ح الةنائي.

ت ارعففي

انفا القانو  ،المنظمف الدوليف
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المصالل الفضلى للحدث بينما تسفعى الد ارسف الحاليف إلفى الوقفو

علفى أهفم التفدابير والعقوبفا

التي استحدثها المشرع األردني في قانو األحداث الحالي.

منهجية الدراسة:
ستعتمد ه الدراس على أدوا

درسف وتحليفل
البحث الوصفي التحليلي المقار مف خف ل ا

أحكففام قففانو األحففداث األردنففي الةديففد رقففم  3102/23بففالرةوع إلففى الكت ف
المحاكم المتعلق به ا الموضوع وتحليلها.

وأراء الفقهففاء وق ف ار ار
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الفصل األول

نشأة قانون األحداث األردني وتطوره والتحول من السياسة العقابية التقليدية إلى
السياسة اإلصالحية المستحدثة
ا اهتمففام االرد باألطفففال فففي الةففانحي ب فدأ مبك ف ار وقففديما قبففل عففام  0502كففا قففانو
الةف اء العثمفاني المصففدر المشفترك لفحكففام المتعلقف باألحفداث الةففانحي ففي العفراق وسفوريا ولبنففا
واألرد وفلسففطي وأمففا مصففر فقففد اقففر نصوصففا خاص ف بالقاص فري فففي قففانو العقوبففا
سن 0112

()1

الصففادر

وتقضي الفقر االولفى مف المفاد  21مف قفانو الةف اء العثمفاني( :ان ل م يك ن ح ين

ارتكاب الجريمة قد اتم الثالثة عش رة م ن عم ره يع د محروم ا م ن الق وة الممي زة وال يس أل ع ن اي
جرم يرتكبه ،ولكنه يسلم بحكم من محكمة الجنحة الى ابويه أو ال ى وص يه او ال ى ولي ه بموج ب
سند تعهد يؤخذ منهم.او يرسل الى دار اصالا ألجل توقيفه وتربيت ه م دة ال تتج اوز عل ى االكث ر
س ن رش ده ،وم ن ات م الثالث ة عش رة م ن العم ر ح ين ارتك اب الجريم ة ول م يكم ل الخامس ة عش رة
يحبس في الجنايات الكبر م ن خم س س نوات ال ى عش رة ويح بس ف ي الجناي ات الص غر والج ن
ربع مدة العقاب المحددة في القانون حتى ثلثيها ،ومن كان ح ين اقدام ه عل ى الج رم ق د أت م الخامس ة
عشرة من سنه ولم يتجاوز الثامنة عشرة يح بس ف ي الجناي ات العظم ى م ن س بع س نوات ال ى خم س
عشرة سنة ،ويحبس في االحوال االخر نصف مدة العقوبة االصلية الى ثلثيها) ،ومف أهفم القفواني
التي صدر في االرد فيما يتعلق باألحداث:
 -0قف ففانو المةف ففرمي االحف ففداث رقف ففم  3لسف ففن  ،0526المنشف ففور فف ففي العف ففدد ( )996م ف ف الوقف ففائ
الفلسطيني الم رخ في  01شباط .0526

( )1بسيسفو ،سففعدى ( ،)0599قضففاء االحففداث علمفا وعمف  ،الطبعف االولففى سفن  0599نيسفا  ،الطبعف الثانيف سففن 0591
كانو الثاني ،ص 22وما بعدها.
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 -3ق ففانو المة ففرمي االح ففداث (المع ففدل) رق ففم  20لس ففن  0521المنش ففور فف في الع ففدد ( )109مف ف
الوقائ الفلسطيني الم رخ  09ايلول .0521
 -2قانو مراقبف سفلوك المةفرمي رقفم  23لسفن  0522مف دليلف المنشفور ففي العفدد  0211مف
الوقائ الفلسطيني الم رخ في  33ايلول سن .0521
 -2اصففول المةففرمي االحففداث لسففن  0520المنشففور فففي العففدد  0022م ف الوقففائ الفلسففطيني
الم رخ في  5تشري االول سن .0520
رقم  12لسن .0590

 -9قانو المةرمي االحداث الم ق

 -9ث فم صففدر قففانو اص ف ح االحففداث رقففم  09لسففن  0592منشففور فففي الةري فد الرسففمي بتففاريخ
 09أيار  0592عدد ( )0013ثم توالى صدور القواني المتعلق باألحفداث ففي االرد اهمهفا
ق ففانو االح ففداث رقف فم  32لس ففن  0591المع ففدل بالق ففانو رق ففم  29لس ففن .3116وك ففا آخره ففا
قانو االحداث رقم  23لسن .3102
وقففد ظهففر بعففض المحففاوال
بعض االنشط الهادف الى تطوير آليا

الةففاد حففول ه ف ا الموض فوع عففام  0551تمثل ف

العمفل ففي مةفال عدالف األحفداث ،مف خف ل و ار التنميف

االةتماعي ف وم ف خ ف ل المعهففد القضففائي االردنففي ونف ف

بعففض االنشففط م ف عففدد م ف منظمففا

المةتمف المففدني ،إال أ تلففك الةهففود لففم تكف تففتم فففي اطففار مشففروع متكامففل ،انمففا كانف
ةهود متناثر  ،غا

فيها التنسيق بي الةهفا

ةديدا ،تمثل بالمشارك بي الةها

فففي اقام ف

المعنيف باألحفداث( )1لكف الةهفود توالف

المعني بالتعامل م األحداث .وأخ

عبففار عف
وأخف

بعفدا

الةهود تتة نحو العمل

الةمففاعي الحقيق في و ل فك م ف خ ف ل مش فروع العدال ف الةنائي ف لفحففداث .بففدعم كبيففر م ف المنظم ف

( )1الطراون ف  ،محمففد سففليم ( ،)3116التةرب ف العربي ف فففي مةففال عدال ف االحففداث ،عمففا  ،االرد  .مؤل ف
الدولي لإلصالح الجنيئ ومركز ،مين لدراسيت حقوق اإلنسين ص 13ومي بعدهي.

جمففي،

المنظم ف

14

الدولي لإلص ح الةنفائي وبعفض الةهفا

الرسفمي االخفرى .ففتم اعفداد واصفدار قفانو معفدل ةديفد

لفح ففداث يحم ففل الف فرقم  29لس ففن  3116وق ففد تض ففم

ل ففك الق ففانو اب ففر ةوانف ف

العدالف ف الةنائيف ف

لفحداث والتي يمك ايةا ها بما يلي:
 -0العمل بقواعد العدالة االصالحية لألحداث الهادفة الى تع وي

الض حية والمجتم ع واع ادة ان دماج

الحدث الجان بالمجتمع مجددا ،العمل بنظام التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
 -3تحقيق المزيد من الضمانات للحدث في اثنا احالت ه ال ى التحقي ق او المحاكم ة ،م ن ناحي ة
تحقيق السرية المطلقة؛ وعدم اعتبار إدانت ه بج رم م ا اس بقية جرمي ة؛ وحض ور المح امي م ن
المراح ل االول ى لمثول ه ام ام القض ا ؛ ورف ع س ن المس ؤولية الجنائي ة؛ واعط ا تقري ر مراق ب
السلو االهمية عند اصدار الحكم ،وتفعيل سبل المساعدة القانونية للحدث ،وتحقيق ن وع م ن
التع اون والتنس يق ب ين اجه زة العدال ة الجنائي ة المعني ة باألح داث ،م ن القاض ي نوع ا م ن
المرونة الكافية عند التعامل مع األحداث ،والدعوة الى انشا القضا المتخصص.
 -2تحوي ل مفه وم العدال ة الجنائي ة لألح داث م ن مفه وم علم ي (نظ ري) ال ى مفه وم عمل ي
(تطبيقي) ،والتركيز على المصال الفضلى ألطف ال ف ي ن زاع م ع الق انون ،ومراع اة خصوص ية
التعام ل م ع االح داث وس ريته ،وع دم التميي ز ب ين االح داث عن د اح التهم للقض ا  ،ووج وب
معاملتهم معاملة متساوية ،واالبتعاد عن معاملتهم معامل ة يي ر انس انية او معامل ة قاس ية او
حاطة بكرامتهم االنسانية.
 -2وجوب سرعة الفصل في قضايا االحداث للوصول الى تحقيق مبدأ العدالة الناجزة والفعالة،
وذل

م ن خ الل افت ار

قرين ة الب ار ة للح دث عن د احالت ه للقض ا  ،والتأكي د عل ى اع ادة

التأهي ل للح دث الج ان  ،واع ادة اندماج ه ب المجتمع ،والعم ل بمب دأ الفص ل ب ين االح داث
والب الغين عن د اح التهم مع ا ال ى القض ا  ،وض مان ح ق ال دفاع والض مانات المتعلق ة
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بذل ،وض مان ح ق الطع ن باألحك ام الص ادرة بحق ه ،وحض ور ول ي االم ر ،ومراق ب الس لو ،
والمحامي اج ار ات التحقيق والمحاكمة.
ط أر تعديل ة ر علفى هف ا القفانو وكانف هنالفك اسفبا عفد مف اةفل تحقيفق العدالف الةنائيف
لفح ففداث التفففي ت خ ف ف بع ففي االعتبفففار عفففد ام ففور أهمهفففا( .)1تحدي ففد الفئف ف العمري ف ف لفح ففداث وظفففروفهم
وخصوصففيتهم وأسففبا ةنففوحهم وأسففبا تعرضففهم ل نح ف ار  .وبالتففالي االهتمففام بففاإلةراءا التففي تمففنل
االحففداث المصففالل الفضففلى .والتففي يكففو الهففد

منهففا تأهيففل األحففداث الةففانحي  .أو حتففى المعرضففي

ل نحف ف ار واع ففاد ادم ففاةهم ب ففالمةتم مة ففددا ويمكف ف اية ففا قواع ففد وأس ففس نظ ففام عدالف ف االح ففداث بأنه ففا
القواعففد التففي ت ارعففي المصففالل الفضففلى لفحففداث او الةففانحي المعرضففي ل نح ف ار والتففي يتوة ف ا
تراعي خصوصي وسري التعامفل مف االحفداث وحمفايتهم مف االنحف ار  ،ورعفايتهم والنظفر ففي قضفاياهم
م منظفور تشفاركي بفي الم سسفا المعنيف بالتعامفل مف االحفداث ومعفاملتهم بإنسفاني واحتفرام لكفرامتهم
بطريقف تضففم تففأهيلهم واعففاد ادمففاةهم فففي المةتمف مةففددا ،وم ارعففا قواعففد ومعففايير المحاكمف العادل ف
بحقهم والمتمثل بضما اتصال الحدث ب وي او محاميف وحضفور ولفي االمفر وم ارقف السفلوك اةفراءا
التحقيففق والمحاكم ف وس فري المحاكم ف  .والفصففل مففا بففي االحففداث وال ارشففدي عنففد احففالتهم الففى المحففاكم او
المكففا الف

يقضففو فيف مففد تفوقيفهم او مففد محكففوميتهم .وسف ال الحففدث عف الففتهم بلغف بسففيط يفهمهففا،

وضما حق الدفاع والمساعد القانوني وضما حق ففي الطعف ففي االحكفام الصفادر بحقف  ،وعفدم اعتبفار
اي ف ادان ف بةففرم م ف االسففبقيا وتطبيففق مبففدأ المسففاوا بففي االحففداث عنففد احففالتهم الففى الةهففا القضففائي
المختصف سفواء مف حيففث المعاملف او مف حيففث المسفاوا فيمففا بيففنهم بففالمراك القانونيف وعففدم التمييف بيففنهم
بسففب الففدي او العففرق او الل فو وافت فراض قرين ف الب فراء لففديهم عنففد احففالتهم الففى القضففاء ثففم صففدر قففانو
ةديفد لفحفداث يحمفل الفرقم  23لسفن  3102الف

يشففكل نقلف نوعيف ويسفاير التوةهفا الدوليف وتغييففر

فففي السياس ف الةنائي ف م ف سياسففي عقابي ف تقليدي ف إلففى سياس ف إص ف حي ةديففد  .وسففو يففتم تنففاول ه ف ا
الفصل م خ ل المبحثي التاليي :
( )1العففدوا  ،ثففائر سففعود ( ،)3103العدالف الةنائيف لفحففداث ،د ارسف مقارنف  ،كليف الحقففوق ،الةامعف االردنيف  ،عمففا – دار
الثقاف للنشر والتو ي  ،ص 30وما بعدها.
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المبحث االول :االسباب الموجبة لتعديل قانون االحداث رقم  23لسنة 3102

المبحث الثاني :الحدث ،الفئات العمري ة لألح داث نط اق تطبي ق ق انون االح داث االردن ي رق م 23
لسنة .3102

المبحث االول
االسباب الموجبة لتعديل قانون االحداث رقم  23لسنة 3102
تةففدر اإلشففار أ الحففدث اقففل قففدر علففى تقففدير نتففائج الفعففل ال ف
ضحي أكثر من ةا او معتد ،حيث هو ضحي االسر والماضي ال

قففام ب ف ( ،)1فالحففدث هففو
مر بف  ،والبيئف التفي يعفيش

بهففا وفتففر الم ارهقف  ،وعففدم النضففوج .ويبففر هنففا دور القاضففي بشففكل كبيففر بحيففث يضففي
االخففرى دو ار مهمففا وهففو البحففث ع ف اسففبا

القيففام بالسففلوك( ،)2م ف هنففا نةففد ا االرد م ف الففدول

العربيف السففباق فففي مةففال العنايف والرعايف فففي خصففوص االطفففال الةففانحي  .وكانف
عد دفع

الففى أدوار

هنففاك أسففبا

االرد الى تعديل قانو االحداث األردني رقم  32لعام  0591بالقانو المعدل رقم 29

لسن  ،3116يمك تلخيص ه االسبا

بما يلي(:)3

 -0وةو انسةام القانو م اتفاقي حقوق الطفل المصادق عليها م قبل االرد .
 -3وةففو انسففةام القفانو مف المعففايير الدوليف االساسففي المرعيف فففي عدالف االحففداث وهففي احتفرام
حقوق الطفل والتحول الى القضاء المتخصص في شف و االحفداث ،والتحفول الفى مفهفوم العدالف

( )1حيث قال" :حقيقف االمفر ا الطففل حفي ينحفر ال يمكف اعتبفار ةانيفا بفالمعنى الفدقيق ،بفل هفو ففي الغالف
لك ا الطفل ال

ينحر او يةرم في السنوا

االولى م عمر غالبا ما يكفو ضفحي لظفرو

مةنفي عليف

اةتماعيف غيفر م ئمف

تحيط ب هي التي دفعت الى طريفق االةفرام او االنحف ار ) انظفر :الشفا لي ،فتفوح عبفد اهلل ( ،)0550قواعفد االمفم المتحفد

لتنظيم قضايا االحداث :دراس تأصيلي مقارن بقواني االحداث العربي  ،دو طبعف  ،م سسف الثقافف الةامعيف  .هفامش ،0

ص.02

( )2العدوا  ،ثائر سعود ( ،)3103مرة سابق ،ص.33

( )3الطراونف  ،محمففد سففليم ( ،)3116التةربف العربيف فففي مةففال عدالف األحففداث ،م لف
الةنائي ومرك عما لدراسا

حقوق اإلنسا  ،مرة سابق ،ص.931-936

ةمففاعي ،المنظمف الدوليف لإلصف ح
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االص حي التأهيلي بدال م العدال العقابي  ،واالستعان ما امك بالتدابير غير االحتةا ي ع
التدابير االحتةا ي  ،ومراعا الفصل التام بي االحداث والبالغي .
 -2وة ففو مواكب ف ف القف ففانو للتحف فوال

االةتماعي ف ف واالقتصف ففادي ف ففي االرد وانعكاسف ففها علفففى الفئ ف ف

المستهدف (االحداث واألطفال) االكثر ةدار بالحماي والرعاي والتنمي .
 -2تضففمي القففانو اراء وخب ف ار اوس ف اطففار ممك ف م ف الم سسففا

المعنيف والمتابع ف ل ف حيففث ا

ه المر االولى التي يصار فيها لدراس القانو وتعدي ت بشكل ةماعي وشامل.
 -5استفاد القانو م قواني االحداث المقارن الحديث .
 -2االرتقاء بمةمل العملي القانوني الخاص باألحفداث واألطففال وت ففي اوةف الفنقص او القصفور
في قانو االحداث.
 -2فتل البا امام التحول الفى القضفاء المتخصفص ففي مةفال االحفداث حسف الحاةف والقفدر ،واعطفاء
القاضي مرون اكبر للتعامل م قضايا االحداث ضم المبادئ االساسي للمحاكم (.)1
 -8تقسففيم القففانو لفصفول معنونف ومبوب ف تحديففدا وايضففاحا للقففانو وتيسففي ار علففى مف يتعففاملو م ف
القانو م غير القانونيي مثل مراقبي السلوك/مدراء الدور االوصياء وغيرهم.
 -2اعطفاء القفانو المرونف الكافيف للتعامفل مف المسفتةدا

والمتغيف ار وفففق ضفوابط المبفدأ وعموميف

االة فراء .س فواء م ف حيففث الصففياغا المرن ف كمففا فففي القضففاء المتخصففص عنففد الحاة ف او م ف
حيث احال القانو الى االنظم والتعليما في قضايا معين مثل :نظام مراقبي السلوك – .نظفام
التدابير غير االحتةا ي  – .نظام دور تربي وتأهيل ورعاي األحداث.

( )1الطراونف  ،محمففد سففليم ( ،)3116التةربف العربيف فففي مةففال عدالف األحففداث ،م لف
الةنائي ومرك عما لدراسا

حقوق اإلنسا  ،مرة سابق ،ص.931-936

ةمففاعي ،المنظمف الدوليف لإلصف ح
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فإن ف م ف تطففور الخب ف ار والقففد ار والحاةففا

يمك ف تعففديل وتط فوير ه ف االنظم ف بسففهول

ضم القانو دو الحاة لتعديل .
 -01التركي على االص ح والتربي واعاد االندماج بدال م المفهوم العقابي واالحتةا .
 -00اعطففاء الحففدث الم يففد مف الضففمانا
دور ومس ف ولي م ارق ف

مف حيففث المبففادئ القانونيف المضففاف ومف حيففث تع يف

السففلوك واشففتراط حضففور ولففي او وصففي الحففدث كاف ف م ارحففل التحقيففق

والمحاكم باإلضاف الشتراط التمثيل القانوني في قضايا الةنايا
 -03اعتمففاد صففياغا

وتسففميا

والةنل.

اكثففر توافقففا م ف حقففوق الطفففل وأكثففر تماشففيا م ف مفففاهيم العدال ف

االص حي الحديث مثفل (امفر اشف ار

بفدل امفر مراقبف )(دار بفدل مف م سسف )(ايداع بفدل مف

اعتقال).
 -02انسففةام تلففك التقففدي ار م ف فلسففف العقففا

الحديث ف بش فكل ع فام والعدال ف االص ف حي لفحففداث

بشكل خاص ورف س المس ولي الةنائي إلى  01سنوا .
 -02ولعل م اهم االسبا ا المةتم االردنفي مف اكثفر المةتمعفا تطفو ار او تةاوبفا مف كفل مفا هفو
ةديد ومتطور ونةد ا مراةع التشريعا الخاص باألحداث احد مظاهر االهتمام(.)1
اما على صعيد اخر فإ هنالك ثم اسبا

اخرى دعف

االرد الفى اةفراء تعفدي

ة ريف

على ه ا القانو والغاء واصدار قانو حديث لفحداث رقم  23لسن  3102ويمك تلخيص ه
األسبا

بما يلي:

 .0ا االرد في مةال عدال االحداث انتقل م نظام العدال الةنائي ال
على الةريم الى نظام العدال االص حي ال

يرك بشكل اساس

يرك على المعتد والضحي والمةتم فهو

ينظر الى االعمال االةرامي نظر اكثر شمولي ويشرك عددا اكبر م االط ار
()1الطراون  ،محمد سليم ( ،)3116مرة سابق ،ص.935

م خ ل
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ادراك اهمي اشراك المةتم المحلي ومبادرات في التعامل م الةريم والحد منها بدال م ترك
لك على عاتق الحكوم وحدها(.)1
 .3تطوير نظام العدال االصف حي كوسفيل إلصف ح وةبفر الضفرر قفدر االمكفا علفى اعتبفار انف
يرك علفى الضفحي والمعتفد بهفد
م التكفير ع

إشفراكهم ففي حفل النف اع وبالتفالي يتحمفل المعتفد نصفيب

نب وتعويض الضحي ع األضرار التي لحق

بف  .وعليف ففإ فلسفف العقفا

الحديث لها منظور اصف حي هدفف ةبفر الضفرر النفاةم عف الةفرم المرتكف
العقوبا

دو التركيف علفى

السالب للحري التي لم تعد تحقق الردع بشقي العام والخاص(.)2

 .2النظففر إلففى نظففام العدال ف الةنائي ف م ف منظففور ةديففد يقففوم عل فى أس فاس معامل ف الحففدث بطريق ف
تضم تأهيل واعاد إدماة ففي المةتمف مةفددا وأ يكفو لف دو ار إيةابيفا ففي بنفاء المةتمف
وايةاد الطرق التي يمك للحدث م خ لها أ يثب

سمات ُ اإليةابي (.)3

 .2إ فلسف قانو األحداث الةديد التي يقوم عليها في إطار مفهوم العدال اإلص حي تهد
إع ففاد إدم ففاج الح ففدث الف ف

إلى

ف ففي نف ف اع مف ف الق ففانو أو مف ف ه ففو محت ففاج للحمايف ف والرعايف ف ف ففي

مةتمعاتهم مر أخرى وبالتالي م أهم أهدا

المشرع ففي تعفديل قفانو األحفداث رقفم  32لسفن

 0591والمعففدل بالق فانو رقففم  29لسففن  3116هففو التخفي ف

م ف ا دحففام المحففاكم ودور التربي ف

والتأهيل والرعاي على اعتبار أ االكتظاظ في ه األماك قد ينةم عن تبادل األنمفاط الةرميف
(العففدوى الةرمي ف )( .)4وك ف لك تخفي ف

الكلف ف االقتصففادي الناةم ف ع ف إة فراءا العدال ف الةنائي ف

( )1العدوا  ،ثائر سعود ( ،)3103انظر ص .93م مرة سبق كر .
( )2الطراون  ،محمد ( ،)3115دراسا

في مةفال عدالف االحفداث الد ارسف االولفى حفول التشفريعا

لفحداث في االرد وسبل تفعيلها ،عما  ،محكم استئنا

عما  ،ص.01-06

( )3السالميت نيصر آفيق اإلصالح مجل دوري تصدر ،ن المنظمف الدوليف لإلصفالح الجنفيئ
األوسط وشميل أفريقيي ص.33
( )4السالميت نيصر آفيق اإلصالح مرجع سيبق ص.33

الخاصف بالعدالف الةنائيف
العفدد  1مكتف

الشفرق
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التقليدي التي تتطل

تقديم خدما قضائي وةهود رسمي وايداع وتوقي

اقتصففادي تتحمففل الدولف الةف ء األكبففر منهففا األمففر الف

الف

عليف كلفف

يترتف

يمكف تفاديف مف خف ل المنظففور الةديففد

للعدال اإلص حي .
 .9الرغبف فففي إشفراك م سسففا

المةتمف المففدني مشففارك فعالف فففي تطبيففق بعففض مةريففا

العدالف

م خ ل تنفي بعض برامج العدال اإلصف حي كبرنفامج التحويفل والمسفاعد القانونيف والعمفل
النفاف للمةتمف

وبفرامج الرعايف والتأهيفل ويمكف تحديفد طبيعف العمففل والخدمف االةتماعيف مف

قبل القاضي أو بتنسيق م مراق

السلوك أو مف خف ل التعفاو مف الم سسفا

والةهفا

ا

الع ق .
 .9رف س المس ولي الةنائي إلى س الثاني عشر م العمر.
 .6التركي على الم يد م الضمانا
مختلف

القانوني واعطاء الم يد م األهمي لدور مراق

السلوك ففي

م ارحففل العملي ف القضففائي  ،سففعيا ل رتقففاء بالعمليف القانونيف والتنفي ي ف بمفا يضففم رقاب ف

ورعاي ف أعلففى لمصففالل وحقففوق الطفففل( ،)1والتمثيففل القففانوني للحففدث فففي ةمي ف م ارحففل التحقيففق
والمحاكم .
 .1األخف ف ببف فرامج العدالف ف اإلصف ف حي بم ففا يتماش ففى مف ف المع ففايير الدوليف ف الت ففي تهف فد

ب ففدورها إل ففى

التركي على االندماج واعاد التأهيل للحدث واألخ بالتدابير غيفر السفالب للحريف  ،وبمفا يواكف
التح فوال

االةتماعي ف واالقتصففادي التففي يشففهدها المةتم ف وبمففا يسففاعد علففى خفففض معففدال

الةريم (.)2
( )1الطراون  ،محمد سليم ( ،)3119األطر اإلستراتيةي للتطبيق الفعال لإلص ح ففي مةفال عدالف األحفداث بمفا يتماشفى مف
المعففايير الدولي ف وبمففا يتناس ف

الةنائي ،ص 05وما بعدها.

م ف االحتياةففا

الوطني ف واإلقليميف فففي الففدول العربيف – د ارس ف للمنظمف الدولي ف لإلص ف ح

( )2الطراون  ،محمد سليم ( ،)3119األطر اإلستراتيةي  ،مرة سابق ،ص 05وما بعدها.
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م كل ما تقدم نةد ا ه االسفبا

دعف

المشفرع االردنفي ا يعطفي اهتمامفا ال بفأس بف

باألطفال وبتقديم عدال ةنائي له الفئ الضعيف الضحي بما يتفق م الخطوط العريض للسياسف
الةنائي الحديث التي ورد

باالتفاقيا

والقواعد الدولي الخاص باألحداث.

المبحث الثاني
الحدث ،الفئات العمرية لألحداث والمسؤولية الجزائية لألحداث
بداي نقول ا قواني االحداث م القواني المكمل لقانو العقوبا
قواني العقوبا

العام .ا انها ة ء م

التكميلي التي تلحق بقواني الة اء ،ويدور نطاقها في فلك فئ عمري معين حددها

القانو بنفس كما فعل المشرع االردني في الماد الثاني مف قفانو االحفداث االردنفي رقفم  31لسفن
 1014حيث عر كل م الحدث والمراهق والفتى.
كما قسم القانو الفئف العمريف التفي يطبفق قفانو االحفداث عليهفا الفى فئفا
واففرد لكفل منهففا مسف ولي ة ائيف خاصف  ،ومف هنفا ال بففد لنفا مف تعريف

عمريف محفدد .

الحفدث ،وأهميف المسف ولي

الة ائي لفحداث.

المطلب األول– تعريف الحدث :الفئات العمرية لألحداث:
الح دث Juvenile :فففي المفهففوم االةتمففاعي والنفسففي هففو الصففغير من ف والدت ف حتففى يففتم نضففوة
االةتماعي والنفسفي ،وتتكامفل لديف عناصفر الرشفد المتمثلف ففي االدراك .ا القفدر علفى فهفم ماهيف
وطبيعف فعلف وتقففدير نتائةف  ،مف تفوافر االراد لديف ا القففدر علففى توةيف نفسف الففى فعففل معففي او
االمتناع عن (.)1

( )1ابفراهيم ،اكففرم نشففأ

( ،)0510ةنففوح االحففداث عواملف والرعايف الوقائيف والع ةيف لمواةهتف  ،مةلف البحففوث االةتماعيف

والةنائي  ،عدد  ،0بغداد ،ص.26
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وعرفت المادة االولى :مف اتفاقيف حقفوق الطففل ،الحفدث مف تسفميت بالطففل بأنف ( :ك ل انس ان ل م يتج اوز
الثامنة عشر من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذل بموجب القانون المطبق على الطفل)(.)1
كمففا نص ف

القاعففد الثاني ف م ف قواعففد االمففم المتحففد النمو ةي ف الففدنيا الدار ش ف و قضففاء

االحفداث علفى ا الحفدث هفو (طف ل او ش خص ص غير الس ن يج وز بموج ب ال نظم القانوني ة ذات
العالقة ،مسا لته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة مسا لة البالغ)(.)2
وقد ةاء في التعليق الوارد على هامش هف القاعفد

( )3

النظ ام الق انوني ف ي البل د المعن ي والقاع دة ت نص عل ى ذل

(ان الح دود العمري ة س تتوقف عل ى
بعب ارة ص ريحة ،وه ي ب ذل تحت رم

بصورة تامة النظم االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والقانونية لل دول االعض ا  ،وه ذا
يفس

المج ال الدراج مجموع ة واس عة م ن الفئ ات العمري ة تح ت تعري ف الح دث تت راوا ب ين 7

سنوات الى  81سنة او اكث ر ،ويب دو ه ذا التن وع ام ار ال مف ر من ه نظ ار الخ تالف ال نظم القانوني ة
الوطنية وه و ال ي نقص م ن اث ر ه ذه القواع د النموذجي ة ال دنيا) .ويبفدو ا التعليفق السفابق عنفدما
حفدد سف الحفدث مف  1سفنوا

الفى  19سفن اخف بعفي االعتبفار ا الصفغير الف

لفم يفتم السففابع

م عمر غير ممي وبالتالي غير مس ول ةنائيا لفقد احد الشروط وهو االدراك.
ال التميي يتطلف

تفوافر قفوى هنيف معينف قفادر علفى ادراك ماهيف االفعفال وتقفدير نتائةهفا،

وال تتوافر ه القوى إال ا ا نضة

في الةسم االة اء التفي تف د العمليفا ال هنيف  ،وتفوافر قفدر مف

( )1اتفاقي ف حقففوق الطفففل فففي خ ص ف وافي ف لمعففايير وقواعففد االمففم المتحففد لمن ف الةريم ف والعدال ف الةنائي ف  ،منشففو ار
المتحد  ،نيويورك .0552

االمففم

( )2القواعففد النمو ةي ف إلدار ش ف و قض ففاء االحففداث فففي مةموعف ف صففكوك دولي ف  .منشففو ار االم ففم المتحففد  ،نيويففورك س ففن

 .0511اوصى باعتماد القواعد الم تمر السفاب لمنف الةريمف ومعاملف المةفرمي ففي مي نفو ففي  .0119/5/9واعتمفدتها
الةمعي العام ل م المتحد بقرارها  22/21في 0519/00/05

( )3عوي  ،ين

احمد ( ،)3115قضاء االحداث دراس مقارن  ،دار الثقاف للنشر والتو ي  ،الطبعف االولفى  /االصفدار االول

سن  3112والطبع االولى /االصدار الثاني سن  – 3115انظر الى ص 01وما بعدها م

لك المرة .
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الخبر بالعالم الخارةي تعتمد عليها ه العمليفا وا النضفوج والخبفر تطلبفا بلفوم سف معينف ( )1حفددها
التعلي ففق بس ففب سفففنوا وا كانف ف ف ففي الواق ف ف تختلف ف

مف ف قط ففر آلخ ففر تبع ففا لتب ففاي العوام ففل الطبيعي ف ف

واالةتماعي والثقافي  ،والطبيعي منها بوة خاص( )2التي تتمثل على نحو اخص ففي الظفرو المناخيف
التي ت ثر في درة نضوج الةسم واألة اء التي ت د العمليا ال هني  ،امفا الحفدث الف
عشر م عمر فإ اد اركف يكفو غالبفا ناقصفا ممفا يبفرر تخفيف
يختل

لفم يفتم الثامنف

مسف وليت الة ائيف  .وا كفا هف ا السف

م دول الى اخرى تبعا للعوامل التي سبق كرها.
امففا فقهففاء القففانو فلففم يعط فوا اهتمامففا لتعري ف

ةنوح االحداث ،حيث ةاء

الحففدث .كمففا اعط فوا االهتمففام لد ارس ف ظففاهر

معظم تعاريفهم عند الحديث ع الحفدث الةفانل فعفر بعفض الفقف

( )3

الحدث بأن (الشخص الذي يقع ضمن المسؤولية الجنائية ولو لم يصل الى س ن االهلي ة المدني ة
وصفة الحدث تطلق على كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره وليس كما هو شائع ك ل ش خص
ارتكب او اتهم بارتكاب جرم ،اذ ان الجنوا او الجناا يعني الخروج على القانون)( )4أو هفو (نم ط
سلوكي حرمة القانون .وعاقب على ارتكاب ه ,او ص فة تس تعمل لوص ف بع

االعم ال االجرامي ة

البسيطة او المخالفات القانونية)(.)5
وحيث ا الس في كفل التشفريعا

الدوليف هفو محفور المسف ولي الة ائيف  ،فقفد قَ َس َفم المشفرع

بشكل عام – والمشرع االردني –مراحل المس ولي الة ائي للشخص الطبيعي وةعلهفا ثف ث م ارحفل.
ووائم المشرع بي كل مرحل والمس ولي الة ائيف الملقفا علفى عفاتق مف تنطبفق عليف وهف الم ارحفل
هي:
( )1حسني ،محمود نةي ( ،)0512شرح قانو العقوبا ،القسم العام ،ط ،9دار النهض العربي  ،القاهر ،ص.915-911
( )2عوي  ،ين

احمد ( ،)3115مرة سابق ،ص.01

( )3انظر الطوباسي ،سهير دراس حول قانو االحداث االردني د ارس تحليلي م واق التطبيفق العملفي – مقارنف باالتفاقيفا
الدولي دراس مقدم ضم ندو م سس مي ا – عما  ،ص.23

( )4درويش ،عبد الكريم ( ،)0592مستقبل الحدث الةفانل كمفا يريفد المةتمف  ،بحفث ففي المةلف العربيف لعلفوم الشفرط  ،عفدد
 ،33القاهر  ،ص 21م

لك العدد.

( )5عبد الملك ،ةند ( ،)0520الموسوع الةنائي  ،دار الكت

العربي  ،القاهر ،الة ء االول ،ص 363م

لك المرة .
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مرحلة الالمسؤولية الجزائية (مرحلة انعدام المالحقة الجزائية)
وهفي المرحلف التفي ال يسفأل فيهففا الحفدث عف ا ةفرم يرتكبف -حيففث ا هف السف كمفا قففرر
فقهاء المسلمي – قد ةعل حدا ادنى للتميي وال يتصور التميي قبل

()1

ويكو الحدث في ه الحال

طفف صففغي ار ويفتفرض عففدم قدرتف علففى فهفم ماهيف العمفل الةنففائي وعواقبف  ،وهف ا االفتفراض قففو ةففدا
بحي ففث ا كثيف ف ار مف ف الشف فرائ تعتب ففر عام ففا ال يقب ففل التقيي ففد( ،)2ويترتف ف
الة ائي ف  ،ف ف يصففل اتخففا اإلة فراءا
الةريم ف  ،وسففب

لففك ت فوافر الضففع

عل ففى ل ففك امتن ففاع المسف ف ولي

بمواةهت ف وال أ توق ف علي ف عقوب ف ع ف فعففل تت فوافر في ف أركففا
يمي ف األطفففال م ف ناحي ف  ،والففى ضففيق نطففاق ع قففاتهم

ال ف

االةتماعي م ناحي أخرى ،وعة هم ع التميي بفي الخيفر والشفر( ،)3ومرحلف انعفدام المسف ولي ففي
القففانو االردنففي هففي المرحلف التففي تسففبق بلففوم الحففدث سف معينف  ،حيففث انف ال ي حففق ة ائيففا مف لففم
يك اتم السابع م عمر حي اقت ار

الفعل في ظل قانو االحداث االردني القديم.

أما في ظل قانو االحداث االردني الحالي فقد رف المشفرع االردنفي سف الم حقف الة ائيف
ففي المففاد الرابعف بفقففر

والتففي ةففاء فيهففا( :عل ى ال ريم مم ا ورد ف ي اي تش ريع خ ر ال يالح ق

جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره) .وعلي فإ مرحل ال مس ولي الة ائي هي المرحل التي
تسبق بلوم س الثاني عشر وعلي يتوة
الثاني عشفر أ تقفرر وقف
توق

على النياب العام متى تحققف

مف أ سف الفاعفل دو

م حقف الحفدث ،النتففاء مسف وليت  .وكف لك الحفال أمفام المحكمف بحيفث

المحكم الم حق الة ائي للحدث ال

لم يتم الثاني عشر م عمر إال أ

لك ال يمن م

توقي تدابير الحماي بحق الحدث غير الممي ةنائيفا حيفث اعتبفر المشفرع األردنفي الحفدث الف

لفم

( )1سهير الطوباسي ،مرة سابق ،ص.5

( )2انظر – الطوباسي ،سهير ( ،)0551ص 5م المرة السفابق كفر وأيضفا ابفراهيم بف مبفارك .الةفوير ( ،)0512التربيف
االس مي ودورها في ع ج االحداث الةانحي  ،مطبع الرياض ،انظر الى ص 01م

(، )3بدالسفتير فوزيف (، )3891لف اإلجفرا والعقفي
ص.301

لك المرة .
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يتم الثاني عشر م عمر وارتك

ةنح أو ةناي حدثا محتاةا إلى الحماي والرعاي وبالتالي يطبق

علي تدابير الحماي التي أقرها المشرع في الماد  33م قانو األحداث الحالي.
المطلب الثاني :مرحلة المسؤولية الجزائية الناقصة
وهففي محففور اهتمامنففا فففي ه ف الد ارسف أو بمعنففى آخففر هففي (نطففاق تطبيففق قففانو األحففداث
عمليففا) حيففث أ الس ف مففا بففي إتمففام الثاني ف عشففر وحتففى الثامن ف عشففر هففي الس ف المعني ف بتطبيففق
قانو األحداث في ه المرحل  ،وهو ما يسمى بمرحل الحداث أو الحفدث وففي هف المرحلف يتفوافر
اإلدراك للص ففغير ،لكنف ف يك ففو غي ففر مكتم ففل ويأخف ف إد اركف ف بالتوسف ف مف ف تق ففدم سف ف الح ففدث وا دي ففاد
اخت طف فففي غيففر واتسففاع نطففاق خب ارتف  ،وفففي هف الفتففر يحففدث للحففدث تغييف ار عضففوي ونفسففي ،
ويكو للبيئ الخارةي تأثير كبير على سلوك حيث ت داد قوت البدني
إفف ار ا

ياد كبير ،ويظهر تغير في

غففدد في يففد إف ف ار الغففد الدرقي ف التففي ت ف ثر فففي رغب ف اإلنسففا فففي االعتففداء ،وتنشففط الغري ف

الةنسفففي لدي ف ف  ،كمف ففا يتمي ف ف الحف ففدث باالتةف ففا نحف ففو االنط ف ف ق خف ففارج األسف ففر ،والتمف ففرد علفففى القيف ففود
المفروضف عليف  ،رغبف منف فففي التعبيففر عف شخصففيت واشففباع غففرور ،وتضففع
ضبط النفس .فض على أ العوامل البيئي ت ثر في تفأثي ار كبيف ار وسفبب

عنففد القففدر علففى

لفك أ شخصفيت ال الف

مهت ف غيففر مسففتقر  ،فففإ ا كففا الم ف ثر الخففارةي ضففا ار فقففد يففدفعها لففك إلففى سففلوك إة ارمففي( .)1ولمففا
كان

المس ولي منوطف بفاإلدراك ففإ مسف ولي الصفغير تبفدأ ففي هف المرحلف  ،ولكنهفا تبفدأ محفدود

وبسفففيط حتف ففى تتناس ف ف

م ف ف درة ف ف إد ارك ف ف وخبرت ف ف  ،وت ف ف داد با ديف ففاد نمف ففو ملكات ف ف ال هني ف ف وخب ارت ف ف

االةتماعي ف ( .)2وال بففد هنففا م ف التنوي ف إلففى أ الس ف المعتبففر فففي ه ف المرحل ف (مرحل ف المس ف ولي

(، )1بدالستير فوزي ،ل اإلجرا والعقي
(، )2بدالستير فوزي ،ل اإلجرا والعقي

مرجع سيبق ص.301
المرجع السيبق ص.71
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الة ائي الناقص ) كما ففي غيرهفا مف الم ارحفل هفي سف وقف
وق

ارتكفا

األفعفال الماديف للةفرم ،ولفيس

الم حق القضائي أو إصدار الحكم.
وب لك يكو المشرع أخ بعي االعتبار مقدر الحدث على فهم ماهي العمل الةنائي ومفدى

خطورت ف عل ففى المةتم ف  ،واتبف ف المش ففرع تفريففدا آخ ففر فففي الش ففق العق ففابي حيففث ل ففم يسففاو ب ففي فئ ففا
األحففداث فففي التففدابير عنففدما يرتكف

الحففدث ةرمففا مففا .أ أ المشففرع عنففدما تففدرج فففي العقففا

إنمففا

كا ضمنا يعتر بتدرج المس ولي أيضفا .بحيفث اعتبفر الولفد لفيس أهف للمسف ولي  ،ففنص صفراح
علفى عفدم ةفوا مسففاءلت ة ائيفا أو توقيف عقوبف عليف  ،واكتففى بتوقيف تففدابير حمايف بحقف باعتبففار
مف فئف المحتففاةي للحمايف والرعايف إد اركففا مف المشففرع واعت ارفففا بففأ الطفففل فففي هف السف ال يعففي
خطور أفعال وما يترت

عليها م آثار ،كما ال يمكف أ يفدرك إةفراءا

يعرض لتةرب المرور بإةراءا

المحاكمف بحقف  .وبالتفالي

خطر على مستقبل
ا
التقاضي وما يرافقها م قسو وصدم وتشكل

دو فائد فعلي ترةى م تلك التةرب وقد قسم المشرع األحداث في مرحل المس ولي الناقص إلفى
فئتي  :الم ارهفق والفتفى .ويتفدرج ففي العقوبف التفي توقف علفى بفاقي فئفا

األحفداث وهفو اتةفا أحسف

مشففرعنا فع ف بانتهاة ف فإقام ف المس ف ولي الةنائي ف علففى فاعففل الةففرم ي ف د إلففى العقففا

واالحت ف ار

وك هما ال ي ديا غايتهما إ ا لم يةدا لدى م يوةها إلي المقدر على إدراك ما فعل ،وعلفى فهفم
ما يلحق ب م ةراء ما فعل(.)1

( )1العوج

مصطفى ( )3881القينون الجنيئ العي المسؤولي الجنيئي ج 1ط 1ص.1
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المطلب الثالث :مرحلة المسؤولية الجزائية الكاملة:
وهي المرحل التي تلي مرحل الحدث وتبدأ بإتمام الشخص الطبيعي لس الثامن عشر م عمر(.)1
أهمية المسؤولية الجزائية للحدث:
يكتس

ترتك

البحث في المس ولي الة ائي للحدث أهمي كبرى؛ ألن يتناول األساس ال

عليف أحكففام القففانو الة ائففي ،فالمس ف ولي الة ائي ف رك ف أساسففي فففي النظففام القففانوني الةنففائي إ أ
توافر األركا الم لف للةريم ال يكفي للتةريم والعقا

وهما هفد

الم حقف الة ائيف  ،بفل يةف

أ

يكو هناك شخص مس ول ع الةريم يتحمل نتائةها وعواقبها(.)2
ويقصفد بالمسف ولي الةنائيف تحمفل تبعف الةريمف وااللتف ام بالخضفوع للةف اء الةنفائي المقففرر
لها قانونا( ،)3ولكي يعتبر الشخص مس وال ةنائيا يقتضي أ يكو أه لتحمل نتفائج هف األفعفال،
أ متمتعا بقو الوعي واإلدراك وبس م اإلراد والتفكير.
والمس ولي الةنائي ال تقوم أص إال إ ا أقدم الشخص على ارتكا

خطأ ةنائي ،وم هنفا

فففإ المس ف ولي الةنائي ف تقففوم علففى ركنففي  :الخطففأ الةنففائي ،واألهلي ف  ،ولكففي ُيسففأل الشففخص ع ف
تصرف ويل م بنتائة ال بد أ يكو قد اختار بمفلء إرادتف هف ا التصفر  ،وهفو مفدرك لماهيتف ولمفا
يرتب علي م نتائج( .)4أ أ المس ولي الة ائي ال تتحقق إال بتوافر ركني :

( )1ن حففظ ا المشففرع األردنففي فففي قففانو االحففداث الملغففي رقففم  32لسففن  0591والمعففدل بالقففانو رقففم  29لسففن  3116قففد
أورد في الماد الثاني – اصط حا

– ومنها السن – هفي السفن الشمسفي – ولفم يفرد كرهفا ففي قفانو االحفداث الحفالي

رقم  23لسن  .3102نتمنى على مشرعنا االردني ا يتدارك لك الفنقص ففي أ تعفديل الحفق ويف كر ا السفن المعتبفر
لتحديد س الحدث هي السن الشمسي – حتى ال يصار الى تحديد عمر بالسن القمري مث .

( )2العوج

مصطفى ( )3881القينون الجنيئ العي مرجع سيبق ص.1

( )3القهوج
ص.119
( )4العوج مصطفى ( )3881القينون الجنيئ العي مرجع سيبق ص.31

،ل ،بدالقيدر ( )1001شرح قفينون العقوبفيت – القسف العفي دراسف مقيرنف منشفورات الحلبف

بيفروت
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الففرك األول :الففرك المففاد  :المتمثففل فففي مففا يصففدر عف الةففاني مف فعففل مففاد أو سففلوك
إةرامي يحظر القانو  ،وه ا الرك ال يمي بي األحداث وال ارشدي .
وأما الرك الثاني :فهو الرك المعنو المتمثل في وةود إراد آثمف توةف السفلوك المعفاد ،
على أ تكو ه اإلراد معتبر قانونا ،وهي اإلراد الحر الواعي والممي .
وبففدو ت فوافر ه ف ي الففركني ال يمك ف الحففديث ع ف ت فوافر المس ف ولي الة ائي ف  ،وبالتففالي ف ف
مةففال لمعاقب ف الةففاني ،وللقففول بت فوافر الففرك المعنففو (القصففد الةرمففي) ال بففد م ف ت فوافر عنص فري
أساسيي :
العنصر األول :حري ة االختي ار :أ أ يتمتف اإلنسفا بقفدر مف حريف االختيفار ففي توةيف
إرادتف إلفى عمفل معفي أو االمتنفاع عنف  ،وتحفدد قواعففد القفانو حفدود ومةفال هف ا القفدر مف الحريف
ال

تعتبر كافيا لقيام المس ولي الة ائي على أساس .
أمفا العنصر الثاني :فهو اإلد ار أو التميي ز :وهفو عبفار عف تلفك الدرةف مف النمفو العقلفي

التي بموةبهفا يسفتطي الففرد أ يميف ويفهفم طبيعف الفعفل غيفر المشفروع ،وأ يتوقف اآلثفار والنتفائج
التففي قففد تترتف

علي ف ( .)1فففإ ا انتفففى أحففد هف ي العنصفري أو كليهمففا كففا اإلراد مةففرد مف القيم ف

القانوني  ،ف تصلل لقيام المس ولي الةنائي وب لك نكو بصدد مان م موان المس ولي (.)2
وه ا ما أخ ب المشرع األردني في قانو العقوبا  ،حيث تنص الماد ( )14من على أنف
ال يحكم على أحد بعقوب ما لم يك قد أقدم على الفعل ع وعي واراد ( .)3ويتضل مف هف ا الفنص
أ الرك المعنو للمس ولي الة ائي للمسف ولي يقفوم علفى عنصفري أساسفيي همفا :حريف االختيفار
وقو الوعي واإلدراك.
( )1الجوخدار حسن ( )3881قينون األحداث الجينحين ط 3دار الثقيف للنشر والتوزيع ص.11
(، )2بدالستير فوزي ( )3888المعيمل الجنيئي دراس مقيرن دار النهض بيروت ص.80
( )3قينون العقوبيت األردن رق  31لسن  3810وتعديالته األخيرة.
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وعلي ف يمك ف القففول أ المس ف ولي الة ائي ف منوط ف بففاإلدراك ،واإلدراك يعنففي قففدر اإلنسففاني
على فهم ماهي أفعال وتقدير نتائةها ،وهي قدر واقعي تتعلق بماديا

الفعفل ففي اتف  ،ونتفائج هف ا

الفعل الطبيعي كما هي ففي الواقف المفألو  .وهفي أيضفا قفدر اةتماعيف تسفتمد مف الخبفر اإلنسفاني
العامف ففي التمييف بففي الخيففر والشففر .واإلدراك يختلف

عف اإلراد  ،فففاإلراد هففي توةيف الف ه إلففى

تحقيففق عمففل مف األعمففال ولكنهففا تكففو إراد واعيف  ،وقففد تكففو غيففر واعيف  ،فففالمةنو يريففد أفعالف
التففي يأتيهففا ،ولكن ف ال يففدرك مففداها ،فهففو وا لففم يفقففد اإلراد  ،فاقففد اإلدراك .وه ف ا أيضففا هففو شففأ
الصغير غير الممي (.)1
فم ف كففا غيففر مففدرك وغيففر ممي ف لماهي ف العمففل اإلة ارمففي ونتائة ف ال يكففو مس ف وال ع ف
الةريم ؛ لعدم قدرت على فهم ما يقوم ب وتقفدير نتائةف  ،فالمسف ولي الة ائيف لفطففال تفدور وةفودا
وعدما مف اإلدراك ،فتنتففي هف المسف ولي ففي أول م ارحفل العمفر النتففاء اإلدراك .ثفم تنشفأ مسف ولي
ناقص في مرحل الحق وتتدرج إلى أ تكتمفل األهليف  ،ببلفوم سف الرشفد الة ائفي ،وهفو السف الف
يعتبر بداي مرحل المس ولي

( )1القهوج

الكامل .

،ل ،بدالقيدر مرجع سيبق ص.119

30

الفصل الثاني
التدابير المستحدثة في قانون األحداث األردني
تمهيد وتقسيم:
إ االتةففا السففائد حففديثا فففي مةففال إة فرام األحففداث هففو حماي ف الحففدث الةففانل ووقايت ف م ف
االنح ار

ألن في الغال

ضحي نوا ع وعوامل داخلي أو خارةي تضافر في دفعف إلفى الةريمف ،

ل لك فم األفضل استبعاد العقوب تةاه واح ل التدابير الته يبي التي ترمي إلى صفقل شخصفيت
واص ف ح ( .)1وممففا ال شففك في ف أ القواعففد التقليدي ف أصففبح
التخفي ف

عففاة ع ف معالة ف ه ف الظففاهر أو

م ف حففدتها ،ل ف لك كففا ال بففد م ف إعطففاء حري ف التصففر للمقيمففي علففى ش ف و األحففداث

التخا التدابير الم ئم التي تصفلل لتقفويمهم ،كمفا أ السياسف الةنائيف الحديثف تسفير باتةفا إبعفاد
األحداث ع المةال العقابي ليس فقط مف الناحيف الموضفوعي بفل مف الناحيف االةرائيف سفواء ففي
مرحل المحاكم أو خ ل مرحل التنفي .
فلففم يعففد م ف المقبففول أ يكففو العقففا

السففال

للحري ف هففو الحففل الوحيففد ،وبففدي ع ف

لففك

أصففبل البحففث عف الحلففول لتصففحيل اآلثففار الناتةف عف الةريمف وتعففويض الضففحايا واعففاد تأهيففل
األحداث المعتدي هو األولوي في انظم العدال الحديث ( .)2ورغم اخت

صور وأشكال التدابير

( )1ةعفر ،علي محمد ،األحداث المنحرفو مرة سبق كر  ،ص.322
( )2الس ما  ،ناصر ،اآلثار القانوني المترتب على إقرار قانو األحداث األردني ،متطلبفا
العدل .بسام التلهوني ،ص.2

إنففا القفانو  ،كلمف معفالي و يفر
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المقففرر لفحففداث فإنهففا تتفففق فففي مضففمونها وةوهرهففا علففى أنهففا تففدابير تربوي ف تهففد
ع ج الحفدث المنحفر واصف ح لفيس علفى أسفاس أنف مةفرم يسفتحق العقفا
مريض يستحق الع ج( .)1وسو

إلففى

بفل علفى أسفاس أنف

أتناول ه الفصل في المباحث التالي :

المبحث األول :التدابير المقررة لألحداث في نزاع مع القانون.
المبحث الثاني :التدابير المقررة لألحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية (األحداث في يير نزاع مع القانون).
المبحث الثالث :إيداع األحداث في المؤسسات االجتماعية.
المبحث الرابع :اإليداع في المستشفيات والمشافي الطبية العالجية الخاصة باألحداث.

( )1ةعفر ،علي محمد ،االحداث المنحرفو  ،مرة سابق ،ص.322
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المبحث األول
التدابير المقررة لألحداث في نزاع مع القانون
تمهيد:
تسففير السياسففا الةنائيف الحديثف علففى أسففاس تطبيففق التففدابير علففى األحففداث حففال انحرافهمففا
وتعرضهم ل نح ار
ولد

وتأصل

أل سلوكهم المنحر يرةف إلفى ظفرو

في نفوسهم .كما أن م الثابف

البيئف والمةتمف ال إلفى عوامفل إةراميف

علميفا أ وسفائل العنف

والقسفو لف تفيفدهم بفل سفت يد

مف ف نقم ففتهم وح ففد انحف فرافهم الس ففلوكي ( .)1والت ففدابير ع ففاد رغ ففم تنوعه ففا واخ ففت

ص ففورها ته ففد

إل ففى

إصف ح الحففدث الةففانل وتأهيلف بعيففدا عف إي مف و ةففر كمففا أ بعففض التشفريعا توسففع فففي األخف
بصور ه التدابير ،والبعض اآلخر ضيق م أشكالها وصفورها المتعفدد ( ،)2وبعفض التشفريعا العربيف
أورد ه ف ف التف ففدابير بف ففنص واضف ففل فف ففي القف ففانو الخف ففاص باألحف ففداث ،كالتش ف فري المصف ففر واإلمف ففاراتي
والك ففويتي ،بينم ففا أورده ففا ال ففبعض اآلخ ففر مف ف التشف فريعا ف ففي نص ففوص متفرقف ف ض ففم الق ففانو الخ ففاص
باألحداث كما هو الحال في المشرع األردني( .)3وعلي سيتم تنفاول هف التفدابير حسفبما ورد ففي قفانو
األحداث األردني وسيتم تقسيم ه الدراس إلى عد مطال أساسي .
المطلب األول :اللوم والتأنيب.
المطلب الثاني :التسليم.
المطلب الثالث :اإللزام بالخدمة للمنفعة العامة.
المطلب الرابع :اإللحاق بالتدريب المهني في احد المراكز المختصة.
( )1الفاضل ،محمد ( ،)0599إص ح األحداث الةانحي  ،مةل القانو السوري  ،العدد الراب  ،ص.21-25
( )2ةعفر ،علي محمد ،األحداث المنحرفو  ،دراس مقارن  ،مرة سبق كر  ،ص 329وما بعدها.

( )3العدال الةنائي لفحفداث وففق أحكفام التشفري األردنفي ،مشفروع و ار العفدل لتطفوير نظفام العدالف الةنائيف لفحفداث ،سفن
.3102
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المطلب الخامس :إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية
المطلب السادس :القيام بواجبات معينة أو االمتناع عن القيام بعمل معين.
المطلب السابع :اإلشراف القضائي.

المطلب األول
اللوم والتأنيب
قففرر غالبيف تشفريعا

األحففداث فففي الففدول العربي ف بمففا فيهففا المشففرع األردنففي (تففدبير اللففوم

والتأني ف ) وهففو م ف التففدابير الشفففوي ويعففد تففدبي ار تقويميففا م ئمففا للةنففا صففغار الس ف فتمكففنهم م ف
إدراك أنهففم ارتكبفوا خطففأ دو أ يوصففموا بففأهم مةرمففو ( ،)1مفففاد توةيف المحكمف اللففوم والتأنيف إلففى
الحدث على ما صدر من وتح ير بأال يكرر مثل ه ا السلوك مر أخرى بشرط عدم الحفط مف كرامتف
وقففد عففر المشففرع األردنففي هف ا التففدبير وحففدد آليف تنفيف فففي المففاد  1/14مف قففانو األحففداث حيففث
ةاء فيها (اللوم والتأني  :بتوةي المحكم اللوم والتأنيف إلفى الحفدث علفى مفا صفدر منف وتحف ير بفأ
ال يكرر مثل ه ا السلوك مر أخرى بشرط عدم الحط م كرامت ) وهو أفضل م التعري
المشرع المصر الف

الف

أورد

نفص علفى ا التفدبير باسفم التفوبيخ وعرفف ففي المفاد  101مف قفانو الطففل

المصر بأن (توةي المحكم اللوم والتأني

إلى الطفل على ما صدر من وتح ير بفأ ال يعفود إلفى

مثل ه ا السلوك مر أخرى) .لك أ المشرع األردني أحاط تنفي ه ا التدبير بضمان كرام الحفدث
بالنص صراح على شرط عدم الحط م كرامت .
واللوم أو التوبيخ كما يطلق علي المشفرع المصفر إةفراء تقفويمي يهفد

إلفى حمايف الحفدث مف

الوقففوع فففي المحظففور أو الرةففوع إليف ويعتبففر مف أفضففل التففدابير ألنف يحففدث وضف نفسففي لففدى الحففدث

( )1تعليق اللجن المعني بحقوق اإلنسين قوا،د الم المتحدة الدنيي النموذجي للتدابير غير االحتجيزي (قوا،د طوكيو) ص.38
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م خ ل مواةهت بما ارتكب م فعل غير مشروع وتح ير م عدم تكرار المخالف في المسفتقبل ،علفى
اعتبار أ هناك أطفال يكفي لردعهم مةرد التوبيخ خاص م نشأ منهم في بيئ صالح (.)1
فالتوبيخ يتضم عاد توةيف اللفوم إلفى الحفدث عف فعفل ارتكبف ففي نطفاق ارشفاد واصف حي،
فهو يحتو على توةي للحدث وكش

عما ينطو علي عمل مف خطفور يمكف أ تف د إلفى االنف الق

فففي هففو الفس ففاد والةريم ف  ،ومف ف ثففم ف ففإ اختيففار العبففا ار والطريقف ف التففي ي ففتم بهففا الت ففوبيخ متففروك أم ففر
للقاضي وبما يترك تأثير اإليةابي على الحدث دو أ يكو ل االنعكاس السلبي علفى نفسفيت كمفا أ
بعض التشريعا لم تقفر هف ا التفدبير ،ولفم تأخف بف إال أنف مف ناحيف عمليف ففإ القاضفي غالبفا مفا يلةفأ
إلى إن ار الحدث ع سلوك السيئ وخاص في الةرائم البسيط (.)2
والتففوبيخ يةف

أ يصففدر فففي الةلسف كففي يكففو لف التففأثير المطلففو  ،األمففر الف

يقتضففي

حضور الحدث ،وم ثم ال يتصور أ يكو ه ا التدبير غيابيا(.)3
وقد أقر المشرع المصر التوبيخ كتدبير يمك أ يتخ نحو الحدث ال

يرتك

كفا نوعهففا إ ا لفم يبلففغ سف الخامسف عشففر  ،خ ففا لمففا قفرر تشفري سففن  ،1631الف
بففالحكم بففالتوبيخ بالنسففب لفحففداث بففي سف السففابع والثانيف عشففر وفففي المخالفففا
الةفرائم تقففدي ار مف المشففرع أ المخالفففا

ةريم أيا
كففا يقضففي

دو غيرهففا م ف

ال تنطففو علففى خطففور إةراميف وال علففى ن عف شفرير لففدى

الصغير فيكفي التوبيخ ة اء لها.

( )1ةعفر ،علي محمد ،األحداث المنحرفو  ،مرة سبق كر  ،ص ،326أيضفا :العفدوا  ،يفاد عيسفى أبفو ع اربفي (،)3102
اإلةراءا

الة ائي الخاص في معامل األحداث دراس مقارن  ،مرة سابق ،ص.096

( )2العصر  ،منير ،رعاي األحداث ،ومشكل التقويم ،الطبع األولى ،المكت
( )3حسني ،محمود نةي

المصر الحديث للطباع والنشر ،ص.0569

( )0591شرح قانو العقوبا ،القسم العام ط ،9دار النهض العربي -القاهر ص.0115
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وكا م األفضل أ يبقى المشرع المصر بالتوبيخ كتدبير يتقرر بالنسب للةرائم البسيط
التي تتمثل في المخالفا

كما كا الوض سن .)1(1639

كف لك أشففار المشففرع الع ارقففي إلففى هف ا التففدبير فففي قففانو العقوبففا
في الماد  61ال

الع ارقففي رقففم لسففن 1666

ةاء فيهفا" :إذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدال م ن العقوب ة المق ررة ف ي

القانون بإنذاره في الجلسة"(.)2
كف لك نصف

التففدبير حيففث

المادتففا  11-16مف قففانو رعايف األحففداث الع ارقففي علففى ا

ةففاء فيف " :الح دث ال ذي أت م  9س نوات ول م ي تم  81س نة ،عن د ارتكاب ه مخالف ة ذيحك م بإن ذاره أو
بتس ليمه إل ى ولي ه أو أح د أقارب ه لينف ذ م ا تق رره المحكم ة م ن توص يات لض مان حس ن تربيت ه
بموجب تعهد مالي."..
وم الةدير بال كر أ االن ار ليس وةوبيا في المخالفا
المخالفا

ألنها ليس

وانما هو ةوا

حيفث أ مةالف

على درة كبير م الخطور وه ا يعني أن يمك للمحكم إ ا أر مصلح

الحففدث تقتضففي تففدبي ار آخففر غيففر االنف ار فلهففا أ تفعففل لففك .واإلنف ار هففو تنبيف الحففدث أو وليف إ
وةد شفاه أو تحري ار بعدم تكرار الحدث لفعل غير المشروع(.)3
وقففد عففر القففانو الع ارقففي االنف ار بأنف "ينط وي عل ى تح ذير الح دث بع دم تك رار فعل ه يي ر المش روع"(.)4
وعلي ف فففإ االن ف ار به ف ا الوص ف
والتأني

يمثففل صففور مخفف ف للتففوبيخ القتصففار علففى التح ف ير دو اللففوم

والغاي م التوبيخ واإلن ار هي إحفداث وضف نفسفي لفدى الحفدث بمواةهتف بمفا أقفدم عليف

()1عبد الستار ،فو ي ( ،)0555المعامل الةنائي لفطفال ،دراس مقارن  ،دار النهض العربي  ،ص 66وما بعدها.

( )2الحسني ،عباس؛ والةاسم ،حمور ( ،)0596األحداث الةانحو في عالم الفق والقضاء ،بغداد ،دار اإليما  ،ص.12
( )3الحسني ،عباس؛ والةاسم ،حمور  ،األحداث الةانحو في عالم الفق والقضاء ،مرة سابق ،ص.12
( )4الماد  ،63قانو رعاي األحداث العراقي ،رقم  ،69لسن .0562
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م سلوك غير مشروع ،يحمل على عدم التكرار تح

طائل التح ير م العواق

التي ستترت

في

حال لم يصحل سلوك (.)1

األد

كما أ عبا ار التوبيخ واإلن ار ية

أ تبقى ضم ما هفو مفهفوم منهفا د تةفاو لحفدود

والعففر  ،ودو إضفففاء بعففض الصفففا

علففى الحففدث ،ممففا يمك ف أ يحففدث رد فعففل سففلبي

لدي  ،وية

توةي التوبيخ واإلن ار بصور م ثر في نفسي الحدث دو مس بإهان

()2

وتبففدو فائففد التففوبيخ كتففدبير تقففويمي إص ف حي عنففد توةيه ف إلففى ةففانحي مبتففدئي  ،تكففو
ةرائمهم بسيط  ،وال تنطو شخصيتهم على الخطور ويتمي و بس م ما لديهم م عاطف اعتبار
ال ا  ،حيث يكو التوبيخ أو االن ار كافيا إلص حهم(.)3
كما أ المشرع في قفانو األحفداث الحفالي قفد حفدد لنفا نفوع الةريمف التفي يمكف أ يرتكبهفا
الحدث ويوة ل القاضي اللوم والتأني

حيث ةاء ففي المفاد (/15و) ]إذا اقت رف الفت ى( )4مخالف ة

على المحكمة أن توجه له لوماً].
والماد )/16ه) "إذا اقترف المراهق

()5

مخالفة فعلى المحكمة أن توجه له لوماً".

وبففالعود إلففى نففص المففاد (/14أ) -تففدبير اللففوم والتأني ف  ،ن حففظ أ مشففرعنا األردنففي لففم
يحدد لنا ماهي العبا ار أو األلفاظ والكلما
شأ العديد م التشريعا

( )1عوني ،ين

التي يمك للقاضي أ يوةهها للحفدث ،شفأن ففي لفك

المقارن .

أحمد ،قضاء األحداث ،دراس مقارن  ،ص ،322مرة سبق كر .

( )2العوةي ،مصطفى ( ،)0519الحدث المنحر أو المهدد بخطر االنح ار
ص ،13وما بعدها.

( )3ابراهيم ،أكرم نشأ

في التشريعا

العربي  ،بيرو  ،م سس نوففل،

( ،)0551الحدود القانونيف لسفلط القاضفي الةنفائي ففي تقفدير العقوبف  ،رسفال دكتفو ار  ،القفاهر  ،ط،2

ص .211ك لك :عوي  ،ين

أحمد ،مرة سابق ،ص.322

( )4وم أتم الخامس عشر ولم يتم الثامن عشر م عمر .

( )5المراهق :م أتم الثاني عشر م عمر ولم يتم الخامس عشر م عمر .
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ممففا يعنففي تففرك األمففر للقاضففي ،المهففم أ ال يكففو اللففوم والتأنيف

متسففما بففالعن

أو القسففو

فففي العبففا ار واأللفففاظ التففي يوةههففا القاضففي للحففدث ،والتففي مف شففأنها أ تتففرك آثففا ار سففلبي خطيففر
على الحدث – قد تدفع إلى ارتكا
وانط قا م ه ا ية

ةرائم أخطر وبالتالي تنعكس نتائج التدبير سلبا.
ففي نطفاق االصف ح واإلرشفاد( .)1بحيفث يكتففي

أ يتم التأني

القاضي بلوم الحدث وأ يوضل ل وة الخطأ ال
سبي

ارتكب أو صدر من وينصح بأ يسلك

سويا وا ن ار بعدم تكرار الفعل ويوضل ل إ تكرار فعل سو
تةففدر اإلشففار إلففى أ المشففرع المصففر أضففا

الصا در بالتوبيخ إال لخطأ في تطبيق القانو أو بط
أطلق

القضائي للنيابا

التعليما

يوق علي عقوب أشد.

نصففا يقضففي بعففدم ةفوا ا اسففتئنا
الحكم او ففي اإلةفراءا

األمر بعدم ةوا استئنا

الحكففم

أثفر فيف ( ،)2وقفد

ه األحكفام( .)3وهفو أمفر منطقفي

أل التوبيخ ة اء فور ووقتي يق وينتهي في لحظت وفي ةلس النطق ب (.)4

( )1العدوا  ،ياد عيسى ابو عرابي ،مرة سابق ،ص.091

( )2المففاد  023م ف قففانو الطف فل المصففر رقففم  03لسففن  ،0559ةففاء فهففا يةففو اسففئنا
األحففداث اع ف

األحكففام الصففادر م ف محكم ف

األحك فام التففي تصففدر بففالتوبيخ وتسففليم الطفففل إلففى والدي ف أو لم ف ل ف الواليف علي ف  ،ف ف يةففو اسففتئنافها إال

لخطأ في تطبيق القانو أو بط

المحكم االبتدائي ).

في الحكم أو في اإلةراءا

أثر فيف ) .ويرفف االسفتئنا

أمفام دائفر تخصفص لف لك ففي

( )3البشر  ،الشوربةي ( ،)0512شرح قانو األحداث للمستشار ،ط ،0القاهر  ،منشأ المعار  ،ص.231
وأيضففا المففاد  0292مف التعليمففا

العامف للنيابففا

األحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث.

معففوض ،عبففد الت فوا

فففي شففأ ةفوا اسففتئنا

األحكففام الصففادر مف محكمف األحففداث عففدا

( ،)0559المرة ف فففي شففرح قففانو األح فداث ،التعليففق علففى نصففوص القففانو رقففم  20لسففن 0562

بشففأ األحففداث المعففدل بالقففانو رقففم  56لسففن  0553بالشففرح وآراء الفق ف وقضففاء الففنقض حتففى عففام  0552والتعليمففا
العام للنيابا

وصيغ الطلبا  ،تو ي دار المطبوعا

الةامعي .

( )4العدوا  ،ياد عيسى أبو عرابي ،مرة سابق ص.091
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وتثيففر طبيع ف ه ف ا التففدبير التففي تقتضففي التنفي ف الفففور ل ف التسففا ل حففول إمكاني ف اسففتئناف
وةدوى ه ا االستئنا

بعد تنفي الحكم(.)1
كأحففد التففدابير غيففر السففالب للحري ف أَمففر مهففم ةففدا

وت فرى الباحث ف أ تففدبير اللففوم والتأني ف

وحسففنا فع ففل مش ففرعنا األردن ففي عن ففدما أق ففر ف ففي قففانو األح ففداث الح ففالي حي ففث ارع ففى مش ففرعنا مب ففدأ
التناس

ما بي األفعال والةرائم التي يرتكبها الحدث واألحكام الصادر بحق وحقوق الضحايا حيفث

حاول مشرعنا االبتعاد ما أمك ع العقوبا

االحتةا ي أو العقوبا

الشفديد السفالب للحريف والتفي

ال تعطففي لفطفففال الفرص ف إلبففداء سففماتهم اإليةابي ف والسففعي الةففاد لتصففحيل األخطففاء التففي نتة ف
ع ارتكابهم للةرائم ومخالفتهم للقانو  ،على اعتبار أ هناك ثم ةرائم (مخالفا ) بسيط  ،وقليلف
الخطور يرتكبها الحدث وعلي يكفي اللوم والتأني

لردع فاعلها ع العود إلفى ارتكابهفا مفر أخفرى،

كما أن م الصغار م هم شديد الحساسي  .ويكفي معهم اللوم والتأني
العود الرتكا

وي ثر فيهم ويمنعهم م

المخالف مر أخرى.

ولكف مف م حظف الباحثف لففنص المففاد  /14أ مف قففانو األحففداث عنففدما أشففار إلففى اللففوم
والتأني

كأحد التدابير غير السالب للحري  ،وةدنا أ هناك ثم قصور في نص المفاد فاألصفل أ

الل وم والتأني

ال

يصدر القاضي على الحدث وحتى يكو ل التأثير المطلفو ففي نفسفي الحفدث

( )1حيث أ المشرع المصر قفد نفص ففي المفاد  117مف قفانو اإلةفراءا الةنائيف علفى أنف "ال يقبفل مف المفتهم الصفغير
استئنا الحكم الصادر علي بالتوبيخ أو بتسليم لوالدي أو لمف لف الواليف عليف " ونفص ففي المفاد  111مف القفانو اتف
على أن "كل إةراء مما يوة القانو اع إلى المتهم يبلغ إلى والدي  ،أو م ل الوالي على نفس " ،وقض ففي المفاد
( )111م ا القانو ايضا "أ الحكم الصادر بإرسال المتهم إلى مدرس اصف حي أو محفل آخفر أو تسفليم إلفى غيفر
والدي أو غير م ل الوالي علي يكو واة التنفي ولو م حصول استئناف إنما استهد المشرع المصر مما قرر في
الماد ( (117رعاي مصلح المتهم الحدث بالوقو بالدعوى عند مرحل أولى ال تتعداها لتفاهتها ،إ أ مف الطبيعفي أ
تسليم الصغير لوالدي أو مم ل الوالي علي ال يضارب الصفغير كمفا ال ةفدوى مف الطعف ففي حكفم صفادر بفالتوبيخ بعفد
أ وة بالفعل إلى الحدث وعليف ففإ الطعف بطريفق االسفتئنا ال يكفو مقبفوال" أنظفر :أبفو سفعد محمفد شفتا،)0556( ،
الوةي في قانو الطفل وةرائم األحداث ،تعليق على نصوص قانو الطفل الةديد الصادر بقانو رقم  03لسفن ،0593
مبفادئ محكمف الففنقض وآراء الفقهفاء مف النففاحيتي الموضففوعي واإلةرائيف مف تحليففل دقيففق للنصفوص وفففرض ألهففم القيففود
واألوصا مشفوع بالعقوب التي يل م تدقيقها في كل ةريم على حد واشار إلى أهفم النصفوص الدسفتوري  ،االسفكندري ،
دار الفكر الةامعي ،ص 55وما بعدها.
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أ يصدر القاضي في مواةه الحدث ،بمعنى آخر أ يكو الحكم المتعلق باللوم والتأني
ولففيس غيابيففا هف ا مف ةانف  ،ومف ةانف
الحففدث ية ف

أ يكففو الفعففل ال ف

قاضي األحداث اللوم والتأني
اللففوم والتأنيف

آخففر اللففوم والتأنيف

عنففدما يمارسف القاضففي فففي مواةهف

اقترف ف الحففدث قففد اقترف ف ألول مففر فلففيس م ف المنطففق أ يتخ ف

م الحدث ال

صففدا وأثففر الطيف

وةاهي

ارتك

فففي نفففس الحففدث يةف

المخالف أكثفر مف مفر وحتفى يكفو ألسفلو
أ يكففو عف الفعففل الف

ارتكبف الحففدث

ألول مر فقط.
وأخي ار ية

أ يكو الحكم ال

أصفدر القاضفي بشفأ اللفوم والتأنيف

– قطعي بمعنى آخر أ يكو الحكفم قطعفي وغيفر قابفل ل سفتئنا
السال

ففي مواةهف الحفدث

نظف ار لبسفاط هف ا التفدبير غيفر

لحري الحدث ،شأن في لك شأ المشرع المصر .
وعليف نتمنففى مف مشففرعنا األردنففي :أ يتفففادى لففك القصففور فففي نففص المففاد 14

يضي

بعد أ عر اللوم والتأني

.أ وأ

م أن "بتوجي ه المحكم ة الل وم والتأني ب إل ى الح دث عل ى م ا

ص در عن ه وتح ذيره ،ب أن ال يك رر مث ل ه ذا الس لو م رة أخ ر بش رط ع دم الح ط م ن كرامت ه" أ
يضففي

عبففار ويكففو الحكففم وةاهيففا وأ يكففو عف مخالفف ارتكبهففا الحففدث ألول مففر ويكففو الحكففم
قطعففي وغيفر قابففل للطعف بف بفأ مف طففرق الطعف القانونيف ] كمففا أنف مف

القاضفي بففاللوم والتأنيف

األةدر واألولى أ يسةل ويثب
الةلس (بحيث يثب

كات

كات

الةلس ةمي العبا ار واأللفاظ التي ينطق بها القاضفي ففي

الةلس ما يتم م

وفففي إطففار الحففديث ع ف اللففوم والتأني ف
نفسف  ،هففل يةففو اسففتبدال اللففوم والتأنيف
تدبير آخر غير ؟

لك في محضر الةلس ).
كأحففد التففدابير غيففر السففالب للحري ف  ،س ف ال يطففرح

الفوارد فففي المففاد (/14أ) مف قففانو األحففداث الحففالي بففأ
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ن حففظ أ قففانو األحففداث الحففالي قففد خف م ف الففنص علففى ه ف المسففأل حيففث أ المشففرع
األردنفي عنففدما أخف بتفدبير اللففوم والتأنيف

كتففدبير يمكف توةيهف للحففدث الم ارهفق أو الفتففى فففي حالف

ارتكابهما مخالف لم يعط للمحكم الص حي في اختيار تدبير آخر في حال تكرار المخالف م قبل
الحدث؛ األمر ال

للردع واإلص ح في نفسي

يثير التسا ل حول مدى تحقيق تدبير اللوم والتأني

الحدث وقد قام بتكرار المخالف أكثر م مر .
فففي حففي أ المشففرع المصففر أعطففى الص ف حي المطلق ف للمحكم ف أ تسففتبدل أ تففدبير
منصوص علي بتدبير آخر عدا تدبير التوبيخ(.)1
وهك ف ا نةففد أ المشففرع المصففر قففد اسففتثنى التففوبيخ م ف القواعففد العام ف  ،المتعلق ف بالتففدابير
االحت ار ي  ،وهو استثناء تملي طبيع الحكم بالتوبيخ وكون يتم تنفي فو ار بأ ال يكفرر الحفدث لفك
الفعففل وأ يسففلك السففلوك القففويم ،وبالتففالي فهففو موة ف لنفسففي الحففدث ولففيس بحاةف إلففى ةهف تعمففل
علففى تنفيف هف ا اللففوم أو التأنيف  .ونعتقففد أنف ال ضففرور لوةففود دور لقاضففي تنفيف الحكففم بخصففوص
( )1حيث ورد في قانو الطفل المصر رقم  11لسفن  1666قفد أقفر اسفتثناءا ألحكفام التفوبيخ مف القواعفد العامف ففي التفدابير
حي ففث أة ففا

الم ففاد ( )135عل ففى أنف ف " :فيم ففا ع ففدا ت ففدبير الت ففوبيخ يت ففولى الم ارقف ف

االةتم ففاعى اإلشف ف ار

عل ففى تنفيف ف الت ففدابير

المنصففوص عليهففا فففى الم فواد م ف ( )101إلففى ( )104م ف ه ف ا القففانو وم حظ ف المحكففوم علي ف بهففا وتقففديم التوةيهففا
وللقائمي على تربيت  ،وعلي أ يرف إلى محكم الطفل تقارير دوري ع الطفل ال ى يتولى أمر واإلش ار

ونصف

المففاد ( )136مف القففانو

اتف علففى أنف " :إ ا خففال

علي ".

لف

الطفففل حكففم التففدبير المفففروض عليف بمقتضففى إحففدى المفواد

( )104و( )105و( )106مف هف ا القففانو فللمحكمف أ تففأمر بعففد سففماع أقوالف بإطالف مففد التففدبير بمففا ال يةففاو نصف
الحد األقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أ تستبدل ب تدبي ار آخر يتفق م حالت ".

ونص ف المففاد ( )131علففى أن ف " :للمحكم ف فيمففا عففدا التففدبير المنصففوص علي ف فففى المففاد  101م ف ه ف ا القففانو أ تففأمر بعففد

اط عهففا علففى التقففارير المقدمف إليهففا أو بنففاء علففى طلف النيابف العامف أو الطفففل أو مف لف الواليف أو الوصففاي عليف أو مف سففلم
إلي  ،بإنهاء التدبير أو بتعديل نظام أو بإبدال  ،م مراعا حكفم المفاد ( )110مف هف ا القفانو  ،وا ا ُرففض هف ا الطلف فف يةفو

تةديد إال بعد مرور ث ث أشهر على األقل م تاريخ رفض  ،ويكو الحكم الصادر فى ه ا الشأ غير قابل للطع ".

أنظففر :المففاد  026والمففاد  013م ف قففانو الطفففل المصففر رقففم  03لسففن  ،0559والففي تففنص علففى أن ف  :التففوبيخ هففو:

توةي المحكم اللوم والتأني

إلى الطفل على ما صدر من وتح ير بأال يعود إلى مثل ه ا السلوك مر أخرى].

وكذلك الميدة ( )01م قانو الطفل المصر رقم  03لسفن  0559والتفي ةفاء فيهفا :ينتهفي التفدبير حتمفا ببلفوم المحكفوم
علي ثماني عشر عاما ،وم

لك يةو للمحكم فى مواد الةنايا

االةتماعى الحكم بوض المحكوم علي تح
بإيداع ف أحففد المستشفففيا

نص

بناء علفى طلف

النيابف العامف وبعفد أخف رأى الم ارقف

االختبار القضائي ،و لك لمد ال ت يد على سنتي  ،وا ا كان

المتخصص ف تسففتدعى اسففتمرار ع ة ف ُنقففل إل فى أحففد المستشفففيا

علي الماد ( )011م ه ا القانو ].

التففى تناس ف

حالف المحكفوم

حالت ف وفقففا لمففا
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رقابت ف علففى تنفي ف ه ف ا التففدبير .والمشففرع األردنففي فففي قففانو األحففداث الحففالي ،أعطففى الص ف حي
لقاضي تنفي الحكم مةموع م المهام والص حيا

التالي ومنها:

ما ةاء في الماد (/16أ)" -لقاض ي تنفي ذ الحك م مراقب ة ،تنفي ذ أي ت دبير أو أج ار يحك م
به على الحدث وفقاً ألحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة".
وبه ا يكو المشرع األردني قد اغفل أ يستثني تدبير اللوم والتأني
بتنفي ها قاضي التنفي كما فعل المشفرع المصفر علفى اعتبفار أنف تفدبير واةف

م التدابير التي يقفوم
االلتف ام بف مف قبفل

قاضي األحداث ات وبمةرد النطق ب .

المطلب الثاني
التسليم
إ التسففليم هففو أحففد تففدابير الحماي ف التففي قررهففا المشففرع األردنففي ،وم ف أخ ف

التففدابير المقففرر

لفحداث والتي تفرض عاد على األحداث ال ي يقترفو الةرائم وهم في س صغير ،أو علفى األحفداث
ال ي لم يرتكبوا أي ةريم ولك يمك أ يكونوا عرض لخطر االنح ار (.)1
وا الغاي ف م ف تففدابير الحماي ف هففي ابقففاء الطفففل فففي محيط ف العففائلي االةتمففاعي إ ا كففا
صالحا أو وضع في بيئ عائلي بديل وفي أقصى الحاال

في م سسف تربويف تسفهر علفى تنشفئت

التنشئ الصحيح (.)2

( )1العدال الةنائي لفحداث وفق أحكام التشري األردني ،مرة سبق كر  ،ص 091وما بعدها.

( )2الع ففوةي ،مص ففطفى ( ،)0519الحف فدث المنح ففر أو المه ففدد بخط ففر االنحف ف ار ف ففي التشف فريعا العربيف ف  ،ط ،0ص 66منش ففو ار
الحلبي الحقوقي .
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ويعتبفر التسفليم تفدبي ار تقويميفا( ،)1ألنف يعنففي "اخض اع الح دث لرقاب ة واش راف ش خص لدي ه
ميل طبيعي أو مصلحة أو اتجاه إلى تهذيب الحدث والغر

أن ه س وف يض ع عل ى س لوكه قي وداً

كي يباعد بينه وبين الطريق المخالف للقانون ويوجهه إلى بنا مستقبله ومن ثم كان في جوهره
تدبي ارً مقيداً للحرية".
والتسف ففليم هف ففو أحفففد التف ففدابير التف ففي يكف ففو الغف ففرض من ف ف الته ف ف ي

والتق ففويم والحماي ف ف ويمك ف ف

تعريفف (" ،)2إخضاع الحدث لرقابة واشراف شخص لديه مي ل طبيع ي ،أو مص لحة فعلي ة ،أو اتج اه
معنوي نحو تهذيب الحدث ورعايته عن طريق فر

قيود على سلوكه ليباع د بين ه وب ين الط رف

المخالف للقانون".
ويفضففل اللةففوء إلففى هف التففدبير طالمففا لففيس هنففاك ضففرور ل لتةففاء إلففى التففدابير األخففرى،
المسفلم لهفا بعفد أ
أل م شأ ه ا التدبير أ يضففي ةفوا مف التعفاو بفي المحكمف وبفي الةهف ُ
يتعهد م ُسلِّ َم الي بالمحافظ علي (.)3
ولقد عالة
الةه التي ية

غالبي تشريعا

األحداث تدابير التسليم بشيء م التفضفيل ،و لفك مف حيفث

أ يسلم إليها الحدث المنحر  .والنفق على الحدث أثناء مفد تطبيفق هف التفدبير

(التسليم) وتقرير مس ولي ُمتَسلِّم الحدث في حال إهمال أو تقصير في المحافظ على الحدث أثناء
مد التسليم .وسو

أتطرق إلى تدبير التسليم م خ ل النقاط التالي :

( )1حسففني ،محمففود نةي ف  ،شففرح قففانو العقوبففا  ،القسففم العففام ،ص ،0115مرة ف سففابق وأيضففا عبففدالتوا  ،معففوض ،شففرح
قانو األحداث ،مرة سابق ،ص 19وما بعدها.

( )2العسا  ،مصطفى وآخرو ( ،)3102العدال الةنائي لفحداث وفق أحكام التشري األردني ص 091وما بعدها.
( )3حسففني ،محمففود نةي ف

( ،)0595شففرح قففانو العقوبففا  ،القسففم العففام ،مرة ف سففابق ،انظففر ص ،596ومففا بعففدها ،ايضففا

أنظر العدال الةنائي لفحداث ،وفق أحكام التشري األردني  ،3102مرة سابق ،ص 091وما بعدها.
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الفرع األول :لمن يكون التسليم؟
لقففد تباين ف

التش فريعا

فففي مسففأل الةه ف التففي يسففلم إليهففا الحففدث ،فنةففد أ قففانو االتحففاد

اإلماراتي في الماد  11من نص على أ "التسليم يكون إلى أح د الوال دين أو ال ى م ن ل ه الوالي ة
عليه ،فإذا لم تتوفر في ايهما الصالحية للقيام بتربيته يكون التسليم إلى من أهل ل ذل م ن أف راد
أسرته" ،ونةد أ المشرع األردني في قواني األحداث السابق حتى سن  1001اتة اتةاها خاصفا
ف ففي تقري ففر ت ففدبير التس ففليم إ إ هف ف ا الت ففدبير ال يق ففر إال بالنس ففب للول ففد ،بغ ففض النظف فر عف ف خط ففور
الةريم التي ارتكبها الحدث.
وتعني لفظ الولد في ظل القانو القديم ،م أتم السابع م عمر ولم يتم الثاني عشر.
والمشففرع األردنففي فففي ظففل القففانو السففابق ،نففص فففي المففاد ( )11من ف علففى تففدابير حماي ف
الولففد علففى أنف " :ال عق اب عل ى الول د م ن أج ل األفع ال الت ي يقترفه ا إال أن ه تف ر

علي ه ت دابير

الحماية من قبل المحكمة على الوجه الت الي :أ -تس ليمه إل ى أح د والدي ه أو إل ى ولي ه الش رعي.
ب -تسليمه إلى أحد افراد اسرته .ج -تسليمه إلى يير ذويه".
ونص

الماد (/11ج) م القانو

ات  ،على أنف " :اذا لم يكن في ذوي الولد من هو أهل

لتربيت ه ،يمك ن تس ليمه ال ى اح د اه ل الب ر ،او وض عه ف ي مؤسس ة معت رف به ا ص الحة له ذا
الغر  ،لمدة ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس سنوات".
وا ا مففا قارنففا الففنص السففابق م ف الففنص الحففالي ،وفيمففا يتعلففق بالتففدابير غيففر السففالب للحري ف
نةففد أ المففاد  14تففنص علففى" :م ع مراع اة أحك ام الم ادتين  52و 52م ن ه ذا الق انون يمك ن
للمحكمة اتخاذ أي من التدبير يير السالبة للحرية التالية :أ -اللوم والتأنيب .ب -التسليم.
 .8تسليم الحدث إلى أحد أبويه والى من له الوالية ,الوصاية عليه.
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 .5إذا لم يتوافر في أحد أبوي الحدث أومن له الوالية أو الوصاية عليه الصالحية بالقيام بتربيت ه
يسلم إلى من يكون أهالّ لذل من اف راد أس رته ف إن ل م يت وافر ذل يس لم إل ى ش خص م ؤتمن
يتعهد بتربيته أو إلى اسره موثوق بها يتعهد عائلها بذل بعد موافقتهم على ذل .
 .3يكون الحكم بتسليم الحدث إلى يير الملزم باالتفاق عليه لمدة ال تزيد على سنة".
وبتحليلنا للنص ن حظ أ المشرع األردني في نفص المفاد  14مف قفانو األحفداث الحفالي
قد وس في األشخاص ال ي يمك أ ُي َسلم إليهم الحفدث حيفث أ القفانو القفديم ،كفا يفنص علفى
تسففليم الحففدث (الولففد) إلففى أحففد والدي ف أو إلففى أف فراد اس فرت أو إلففى غيففر وي ف  ،ويمك ف تسففليم طبقففا
لمنطوق الماد  11مف القفانو

اتف إلفى أحفد أهفل البفر ،ففي حفي أ القفانو الحفالي اشفار إلفى أ

يتم التسليم إلى م ل الوصاي أو الوالي على الحدث.
وق ففد اش ففترط ق ففانو األح ففداث الح ففالي :أ يك ففو الش ففخص الف ف

يس ففلم إليف ف الح ففدث م تمن ففا

ويتعهد بتربيت  ،أو إلى أسر موثوق بها ،ونرى أ المقصود باألسر هنا األسفر الممتفد للحفدث بفدءا
بففاألقر فاألبعففد باعتبففار أ مصففلح الحففدث الفضففلى تقتضففي بقففاء فففي بيئت ف الطبيعي ف مففا أمك ف .
ويشففترط فففي مثففل ه ف الحال ف أ ال يوةففد م ف أف فراد أسففر الحففدث م ف هففو أهففل لتربيت ف  ،وأ توافففق
األسففر البديل ف علففى تَ َسففلتم الحففدث ،ويتعهففد عائلهففا بالحفففاظ علي ف وتربيت ف وأال تتةففاو مففد التسففليم
لفسر البديل أو الشفخص المف تم غيفر الملف م باإلنففاق علفى الحفدث سفن واحفد ؛ والعلف ففي تقريفر
ه ا التدبير له ا الس على اعتبار أن ال يمك تصور أ ينقل الحدث م مرحلف انعفدام المسف ولي
الةنائيف إلفى مرحلف اكتمفال المسف ولي فةففأ  ،لفك أ الملكففا

ال هنيف والعقليف تنمففو بنمفو الشففخص
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وقففد الحففظ المشففرع هف ا األمففر فقففرر لكففل مرحلف تففدابير وعقوبففا

تففت ءم ومرحلتف  ،وقففد أصففبغ علففى

ه ا التدبير طابعا ع ةيا متوخيا في االص ح والته ي (.)1
الفرع الثاني :مدة التسليم:
ن حظ بداي في ظل قانو األحداث القديم رقفم  14لسفن  1669والمعفدل بالقفانو رقفم 35
لسن  .1001أ المشرع األردني لم يحدد مد معين متى كا التسليم قد تم ألحد الوالفدي  ،أو كفا
التسليم إلى ولي الشرعي ،وحسنا فعل المشرع؛ أل الوالدي هما أكثر األشخاص حرصا على رعاي
وحماي ف الح فدث م ف االنح ف ار
/11ج م القانو

وخطففر .أمففا إ ا كففا التسففليم إلففى غيففر و الولففد فقففد نص ف

المففاد

ات على أن " :إ ا لم يك م هو أهل لتربيت  ،يمك تسليم إلى أحد أهل البر،

أو وضففع فففي م سس ف معتففر بهففا صففالح له ف ا الغففرض لمففد ال تقففل ع ف سففن وال ت يففد ع ف 5
سنوا  .في حي أ المشرع األردني في قانو األحداث الحالي في الماد  14فقر

 3/نص على

أ يكو الحكم بتسليم الحدث إلى غير المل م باإلنفاق علي لمد ال ت يد على سن (.)2

( )1العدال الةنائي لفحداث وفق أحكام التشري األردني ،مرة سابق ،ص-093وما بعدها.
( )2حسني ،محمود نةي

( ،)0591شرح قانو العقوبا

القسم العام ،مرة سابق ،ص .569ن حظ أ التسليم غيفر محفدد

المففد فففي التشفري المصففر  ،و لففك تطبيقففا للقواعففد العامف فففي التففدابير االحت ار يف  ،ومف
قانو األحداث المصر على تحديد مد التسليم ،بما ال ي يد على ث ث سنوا
المل م باإلنفاق علي .

لففك فقففد نففص فففي المففاد ( )5مف

حي يكو الحكم بتسليم الحفدث إلفى غيفر
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الفرع الثالث :النفقة على الحدث خالل فترة التسليم:
تطرق

بعض تشريعا

محكم ف األحففداث:

()1

األحداث إلى مسأل نفق الحدث أثناء فتر التسفليم التفي تقضفي بهفا

فففي حففي أ بعضففها تففرك ه ف المسففأل للقواعففد العام ف المقففرر فففي التش فريعا

األخرى(.)2

ن حظ أن في قانو األحداث األردني السابق والحالي لم يتضم نصا يتعلق بنفقف الحفدث
أثنففاء فتففر التسففليم إال أن ف أورد فففي المففاد ( )1/33نصففا يتعلففق باشففتراك والففد المحتففاج للحماي ف أو
الرعاي في إعالت (.)3

( )1م

لك المشرع المصر في الماد ( )5م قانو األحداث (الملغي).

( )2ويمثل ه ا االتةا المشرع األردني ،وك لك المشرع االماراتي أنظر العدال الةنائي لفحداث ،وفق أحكفام التشفري األردنفي
سفن  ،3102ص .092وقفد نفص المشفرع المصفر ففي المفاد ( )103مف قفانو الطففل رقفم  11لسفن  ،1666ففي البفا
الثففام المتعلففق بالمعاملف الةنائيف لفحففداث" :يسففلم الطفففل الففى أحففد أبويف أو الففى مف لف الواليف أو الوصففاي عليف فففإ ا لففم
تتوافر في أيهم الص حي للقيام بتربيت سلم الفى شفخص مف تم يتعهفد بتربيتف وحسف سفير أو الفى أسفر موثفوق بهفا يتعهفد
عائلها ب لك .وا ا كا الطفل ا مال أو كا ل م يلف م باإلنففاق عليف قانونفا وطلف
وةف

علففى القاضففى أ يعففي فففي حكمف بالتسففليم المبلففغ الف

مف حكفم بتسفليم اليف تقريفر نفقف لف

يحصففل مف مففال الطفففل أو مففا يلف م بف المسف ول عف النفقف

و لك بعد اع ن بالةلس المحدد ومواعيد أداء النفق ويكو تحصيلها بطريق الحة االدارى ويكو الحكفم بتسفليم الطففل
ةماعي ( ،)3116التةرب العربي في مةال عدال

الى غير الملت م باالتفاق لمد ال ت يد على ث ث سنوا " .انظر م ل

األحداث ،مرة سابق ،ص ،911وما بعفدها .ايضفا ورد لفك الفنص ففي المفاد  ،5مف قفانو األحفداث المصفر رقفم 20
لسن .0562
( )3حيث نص

على أن " :يترت

على المحكم ا ا ظهر ا والد لك المحتاج للحماي او الرعاي  ،أو الشخص المس ول ع

إعالت ف  ،فففي وسففع ا يقففدم نفق ف اعالت ف  ،كليففا او ة ئيففا ،ا تصففدر ق ف ار ار تكل ف

في ف

لففك الوالففد ،أو الشففخص المس ف ول،

باالشتراك في نفق اعال المحتاج للحماي او الرعاي المعني بالقرار أثناء المفد المشفار اليهفا فيمفا سفبق ،بفالمبلغ الف
أن قادر ،ضم الحد المعقول على دفع  ،وللمحكم ا تغير مفا تصفدر مف القف ار ار

التفي عهفد اليهففا بالعنايف بالمحتفاج للحمايف او الرعايف  ،و لففك حسف

ففي هف ا الشفأ بطلف

أر المحكمف ويففدف المبلفغ الف

الم سس وينفق في سبيل اعال المحتاج للحماي او الرعاي الم كور".

تفرى

مف الم سسف

تقففرر المحكمف  ،الففى
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أم ففا ف ففي ق ففانو األح ففداث األردن ففي ف ففإ النفقف ف عل ففى الح ففدث تك ففو مف ف اختص ففاص دار رعايف ف
األحففداث( .)1وعلي ف ال يوةففد نففص ص فريل متعلففق بالنفق ف علففى الحففدث خ ف ل فتففر التسففليم ونةففد أ
المشرع األردني ترك ه المسال للقواعد العام المقرر في التشريعا

األخرى كما سبق و كر .

الفرع الرابع :مسؤولية ذمتسلّم الحدث:
قفرر بعففض التشفريعا الخاصف باألحففداث مسف ولي علفى ُمتَسفلِّم الحففدث ففي حالف االهمففال أو
التقص ففير فق ففرر بع ففض التشف فريعا عقوبف ف ماليف ف ف ففي حالف ف االهم ففال أو التقص ففير( .)2فنة ففد أ المش ففرع
األردنففي فففي قففانو األحففداث السففابق ،نففص فففي المففاد  13علففى معاقب ف ُمتَ َس فلِّم الولففد ،يعاق ف بغ ارم ف ال
تتةففاو خمسففي دينففا ار كففل شففخص يسففلم الي ف ولففد عم ف ألحكففام ه ف ا القففانو إ ا اقتففر الولففد ةرمففا ةديففدا
بسب إهمال في تربيت أو مراقبت .
كمففا أ المشففرع األردنففي فففي قففانو األحففداث القففديم نففص فففي المففاد  30علففى مبففدأ تغ فريم،
الحدث أو ولي  ،والغاء األمر وتعديل والتي ةاء فيها م  30فقر "للمحكم ة أن تف ر

عل ى الح دث

الذي يخالف أي شرط من شروط أمر المراقبة ،أو على وليه ،او وصيه ،يرام ة ال تتج اوز عش رة
دنانير مع المراقبة أو بدونها".
وا ا أمعن ففا النظ ففر ف ففي ق ففانو االح ففداث األردن ففي الح ففالي ال يوة ففد فيف ف ن ففص صف فريل ح ففول
مس ولي ُمتَ َسلِّم الحدث في حال إهمال في أداء واةباتف أو قصفر وترتف

علفى لفك ارتكفا

الحفدث

ةريم أو في حال تعرض ل نح ار .
( )1حيث نص الماد -36أ تنص على أن "م م ارعفا مفا ورد ففي الفقفر ( ) مف هف المفاد تتفولى دار رعايف األحفداث التفي عهفد
إليها أمر العناي بالحدث المحتاج للحماي أو الدعاي  ،حق االش ار
طلف

والففد أو أ شففخص آخففر إعادتف .

علي وتكفو مسف ول عف إعالتف ويبقفى تحف

عنايتهفا وا

 -إ ا تبففي ا الشففخص المسف ول عف نفقف اعالف الحففدث المحتففاج للحمايف أو

الرعاي في وسع أ يقدم نفق إعالت كليا أو ة ئيا فللو ير أو م يفوض خطيا وبالنياب عف الحفدث المحتفاج للحمايف أو
الرعاي  ،اتخا ما يل م لمباشر اإلةراءا

الةها ".

القضائي لدى الةها

المختص  ،إلل ام لك المس ول بالنفق وفقا لما تحدد تلك

( )2العدال الةنائي لفحداث وفق إحكام التشري األردني ،ص ،092وما بعدها.
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أما على صعيد التشري المصر  ،فإ مس ولي متسلم الحفدث قفد عالةهفا المشفرع المصفر
على النحو التالي:
أوالً :تقففرر مسف ولي ُمتَسفلِّم الحففدث فففي التشفريعا التففي سففبق صففدور تشفري األحففداث المصففر  ،فقففد
كففا قففانو  1604يففنظم مس ف ولي ُمتَسفلِّم الحففدث عمففا يرتكب ف م ف ةفرائم بعففد التسففليم ولكن ف قضففى
بانعففدام المسف ولي إ ا كانف الةريمف التففي ُسفلِّم الحففدث مف أةلهففا مخالفف  ،ثففم ارتكف

بعففد التسففليم

ةناي أو ةنح .
صدر  1631ه المس ولي (.)1

ك لك نظم تشري االحداث ال

ثانياً :في ظ ل التش ريع المص ري الح ديث ف ي الم ادة  881م ن ق انون الطف ل المص ري ن ص عل ى
فر

س لم إلي ه طف ل
يرام ة ال تق ل ع ن ( )522جني ه وال تتج اوز ( )8222جني ه ك ل م ن ذ

وأهمل في أدا أحد واجباته(.)2
ولقففد أراد المش ففرع به ف ا ال ففنص أ يحففث ُمتَ َسف فلِّم الطف ففل علففى أداء كافف ف واةبات ف ف ففي مراقبف ف
عليف ففإ ا أهمففل أحففد واةباتف وترتف

الطففل واإلشف ار

( )1فقضففى ،بأن ف "إ ا ارتك ف

الصففغير بعففد تسففليم ألحففد مم ف

علففى لففك ارتكفا

الطفففل لةريمف أو تعرضف

كففروا فففي المففادتي  61-65ةريم ف خ ف ل سففن م ف تففاريخ األمففر

بتسففليم يحكففم علففى مف تسففلم بغ ارمف ال ت يففد علففى خمسففي قرشففا مصفريا إ كانف الةريمف التاليف مخالفف وبغ ارمف ال ت يففد علففى
ةنيهي مصر إ كان الةريم ةنح  ،وبغرام ال ت يد على اربع ةنيها مصري  ،إ كان الةريمف ةنايف " وتوقف المسف ولي
وفق ه ا النص بتوافر شرطي :

األول :أ يرتك

الصغير الةريم الثاني في ظر سن م تاريخ التسليم ،فإ ا ارتكبها بعد انقضاء السفت فف توقف العقوبف

الث اني :أ يثبف

المتسففلم؛ إهمففال فففي مراقبف الصففغير وم حظتف فالقففانو يفففرض علففى الوالففد أو الففولي م حظف

على المتسلم.

مف ةانف

الصغير ويعتبر عدم القيام به ا الواة

بعد االسفت م ةريمف يعاقف

علي ف محل لتوقي العقوب علي إ ا ارتك
مفتففرض وال يةففو إثبففا

عليهفا ،أمفا إ ا ثبف

أ المسفتلم قفد قفام بمفا ففرض

الصغير ةريمف رغفم لفك" .ويفرى بعفض الشفراح أ اهمفال المتسفلّم أمفر

عكس ف  .كمففا أ افت فراض الخطففأ أمففر شففا علففى قواعففد المس ف ولي الة ائي ف  ،ف ف ي خ ف ب ف إال

بنص صريل أنظر :ةعفر ،علي محمد ،األحداث المنحرفو  ،مرة سابق ،ص.399

( )2حيث ةاء في الماد  114م قانو الطفل المصر أنف " :يعاقف
م ف سففلم الي ف الطفففل وأهمففل أداء أحففد واةبات ف ا ا ترت ف

الحففاال

بغ ارمف ال تقفل عف مفائتى ةينيف وال تتةفاو الف

علففى لففك ارتكففا

ةنيف

الطفففل ةريم ف أو تعرض ف للخطففر فففي احففدى

المبينف فففي هف ا القففانو فففإ ا كففا ناشففئا عف اخف ل ةسففيم بواةباتف تكففو العقوبف الحففبس مففد ال تقففل عف ث ثف

اشهر وال تتةاو سن  ،وغرام ال تقل ع ال

ةني  ،وال تتةاو خمس آال

ةني  ،أو بإحدى هاتي العقوبتي ".
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للخطر في احدى الحاال

المبين في القانو عوق

بغرام ال تقل ع  100ةني وال تتةاو الف

ةنيف  ،وفففي حالف إ ا كففا االهمففال ناشففئا عف اخف ل ةسففيم بواةباتف فتكففو العقوبف الحففبس مففد ال
تقل ع ث ث اشهر وال تتةاو السن  ،وغرام ال تقل ع ال
أو إحدى هاتي العقوبتي ( .)1كما سبق وأ

ةني وال ت يد ع خمس آال

كر  ،وعقوب ُمتَسلّم الطفل إ

ةني

ليسف عقوبف عف الةريمف

التفي ارتكبهففا هف ا الصففغير ،ولكنهففا عقوبف عف ةريمف ارتكبهففا المتسففلم ،وهفي إهمالف رقابف هف ا الصففغير،
ورعايت  ،مما تسب في تعرض للخطر أو ارتكاب للةريم (.)2
عقوب متسلم الطفل ليس

عقوب ع الةريم التفي ارتكبهفا هف ا الطففل ،ولكنهفا عقوبف عف

ةريم  ،ارتكبها المسلم وهي إهمال رقاب الصغير (الحدث) ورعايت  ،مما تسب

في تعرض للخطفر

وارتكاب للةريم ( ،)3وتظل مس ولي متسلم الحدث قائم طالما أ تدبير التسليم ال ي ال قائما.
يةفدر اإلشففار إلففى أ بعففض التشفريعا
األعلففى لس ف الحداث ف هففو الحففد األدنففى ال ف

العربيف المتعلقف باألحففداث اتةهف

إلففى ةعففل الحففد

يةففو أ تتعففدا مس ف ولي متسففلم الحففدث ،وا ا ارتك ف

الحدث أي ةريم بعد البلوم ف مس ولي على متسلم اط قا(.)4
وهنا يثور تساؤل في ياية األهمية :متى تنتهي هذه المسؤولية التي تقع على عاتق متسلم الحدث؟
وسبق أ

كر أ مس ولي ُمتَ َسلِّم الحدث تظل قائم طالما أ تدبير التسليم ال ي ال قائما

وبالتففالي تنتهففي هف المسف ولي إ ا انتهففى تففدبير التسففليم لسففب

مففا كففأ يصففدر حكففم بتففدبير آخففر أو

بلوم الحدث س الرشد الةنائي أو انقضاء المد المحدد للتسليم إلفى الشفخص غيفر الملف م باإلنففاق

( )1العدال الةنائي لفحداث ،وفق أحكام التشري األردني ،سن  .3102مرجع سيبق ص.311

( )2العدالف ف الةنائيف ف لفح ففداث ،وف ففق أحك ففام التشف فري األردن ففي ،س ففن  ،3102مرةف ف س ففابق ،ص .099ايض ففا انظ ففر :قض ففاء
األحداث ،دراس مقارن  ،د .عوي

ين

احمد ،دار الثقاف  ،سن  ،3115ص 322وما بعدها.

( )3عبد الستار ،فو ي ( ،)0555المعامل الةنائي لفطفال ،دار النهض العربي  ،ص.009

( )4وه ا اتةا المشرع الة ائر في الماد ( )323مف قفانو مةلف اإلةفراءا

الةنائيف رقفم  09لسفن  ،0599والتفي حفدد سف

الرشد الةنائي بعشري سن  ،أنظر أيضا :العدال الةنائي لفحداث وفق أحكام التشري األردني ص ،092مرة سابق.
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علي أو إ ا أثب

ُمتَ َسلِّم الحدث أنف قفام بمفا ففرض عليف ورغفم لفك ارتكف

الحفدث ةريمف فف محفل

لمس وليت  ،وبالتالي ال محل لتوقي العقوب على متسلم الحدث(.)1
الفرع الخامس :هل يشترط موافقة متسلم الحدث؟
تةدر اإلشار إلى أ المشرع األردني قد أغفل النص على هف المسفأل ولفم يضف لنفا نصفا
يحفدد فيمفا إ ا كففا يشفترط موافقف ُمتَ َسفلِّم الحففدث أم ال ،خ ففا للمشففرع المصفر فففي قفانو األحففداث
رقم  31لسن  1614والمعدل بالقانو رقم  61لسن  ،1661ال

تنب له ا األمر فبي أن إ ا كا

التسففليم إلففى أحففد األبففوي أو م ف ل ف الوالي ف أو الوصففاي علي ف فإن ف ال يتوق ف
بتربي الحفدث وحسف سفير ففالفرض أنف ملتف م بف لك قانونفا ،ولف يضفي

علففى قبول ف أو تعهففد

قبولف أو تعهفد تعفدي ففي

مرك (.)2
وعلي ال يةو التسليم إلى م سلب

واليت أو انهي

وصايت على الصغير إ ا لم يعد وليا

أو وصيا.باإلضاف إلى أن قد صار غير م تم علي  ،وا ا كا التسليم إلى شخص أهفل لف لك مف
أفراد اسر الحدث ،فيتعي قبول

لك،إ الفرض أن غير ملت م ب وفقا للقانو .

وا ا كا التسليم إلى شخص م تم أو إلفى أسفر موثفوق فيهفا فيتعفي باإلضفاف إلفى القبفول
أ يتعهد لك الشخص أو ر األسر بتربي الحدث وحس سير وعل اشفتراط لفك التعهفد أنف لفيس
م أسر الحدث ف يتوافر لديف الميفل الطبيعفي تةاهف  ،ومف ثفم تعفي أ يثبف

هف ا التعهفد حرصف

عل ففى مص ففلح الح ففدث( .)3والمش ففرع الع ارق ففي يلف ف م مف ف يس ففتلم الح ففدث بتق ففديم ض ففما م ففالي تح ففدد

( )1السففعيد ،مصففطفى السففعيد ( ،)0563األحكففام العام ف فففي قففانو العقوبففا  ،مطففاب الفكففر العربففي ،ص 905ومففا بعففدها.
وأيضي :جعفر ،ل محمد األحداث المنحرفون مرجع سيبق ص 111ومي بعدهي.
( )2عبد التوا  ،معوض ،)0559( ،المرة في شفرح قفانو االحفداث ،التعليفق علفى نصفوص القفانو رقفم  20لسفن .0562
بشأ األحداث المعدل بالقانو رقفم  56لسفن  53بالشفرح وآراء الفقف وقضفاء الفنقض حتفى عفام  0552والتعليمفا
للنيابا

وصيغ الطلبا  ،دار المطبوعا

الةامعي باإلسكندري  ،ط ،3مرة سابق ،ص.19

( )3عبد التوا  ،معوض ،مرة سابق ،ص 19وما بعدها.

العامف
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المحكم ف ف  ،وا ا اخف ففل المربف ففي بالت ام ف ف يتوة ف ف

علي ف ف دف ف ف الضف ففما كليف ففا أو ة ئيف ففا حسف ففبما تقف ففرر

المحكم (.)1
الفرع السادس :هل الترتيب الوارد في المادة /51ب على سبيل التخيير أم الترتيب؟
بداي أقول ا المشرع األردني حسنا فعل عندما رت

الةها

التفي يفتم لهفا التسفليم واعطفاء

األولوي ف ألسففر الحففدث (والدي ف ) فففي تسففلم تمامففا كمففا فعففل المشففرع المصففر فففي قففانو األحففداث
المصر  .حيث رت األشخاص ال ي يمك أ يتسلموا الحدث بحيث ال يةو التسليم ألحفدهم إال عنفد
عدم ص حي المتقدمي في لك الترتي (.)2
ويتم التسليم على التوالي إلى أحد أبو الحدث ،أو مف لف الواليف أو الوصفاي عليف ثفم إلفى
شخص أهل ل لك م افراد اسرت ثم إلى شخص م تم ثم إلى أسر موثوق بها ،والعل ففي تفرتيبهم
علففى النحففو السففابق .إ الميففل الطبيعففي تةففا الحففدث والحففرص علففى مصففلحت يتففدرج لففدى ه ف الء
األشخاص وفق الترتي
واألصففل ية ف
واضل كاشتهار األ

ال

حدد الشارع(.)3

م ارعففا ترتي ف
بارتياد مح

م ف يسففتلم الحففدث ،وعففدم تةففاو طبق ف إلففى أخففرى إال لسففب
الخمور(.)4

( )1الماد  36م قانو رعاي األحداث العراقي رقم  69لسن  ،12ةعفر ،علي محمفد ،االحفداث المنحرففو  ،د ارسف مقارنف ،
ص ،399مرة سبق كر .

( )2ةعفففر ،علففي محمففد ،األحففداث المنحرفففو  ،ص ،321مرة ف س فبق كففر  .حيففث نص ف

المففاد ( )5علففى أ "يكففو تسففليم

الحدث إلى أحد أبوي أو إلى م ل الوالي أو الوصاي علي  ،فإ ا لم تتوافر في أيهما الص حي للقيام بتربيت سلم إلى مف

يكو أه ل لك م أفراد أسرت  ،فإ لم يوةد سلم إلى شفخص مف تم يتعهفد بتربيتف وحسف سفير أو إلفى أسفر موثفوق بهفا

يتعهد عائلها ب لك"

( )3حسني ،محمود نةي

( ،)0591شرح قانو العقوبا

– القسم العام ،مرة سابق ،ص.0115

( )4أبففو سففعد ،محمففد شففتا ( ،)0555الففوةي فففي قففانو الطفففل وة فرائم األحففداث ،تعلي فق علففى نصففوص قففانو الطفففل الةديففد
الصففادر بالقففانو رقففم  03لسففن  ،0553مبففادئ محكم ف الففنقض وآراء الفقهففاء م ف النففاحيتي الموضففوعي واإلةرائي ف  ،م ف

تحليل دقيق للنصوص وفرض ألهم القيود واألوصا

مشفوع بالعقوب التي يل م تدقيقها في كل ةريمف علفى حفد  ،واشفار

إلى أهم النصوص غير الدستوري في  ،ص 51وما بعدها ،دار الفكر الةامعي – االسكندري .
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وعلي ف ية ف

علففى المحكم ف أ ت ارعففي الترتي ف

فففي تحديففد الةهففا

التففي ُي َس فلم الحففدث لهففا

فاألصل في البداي أ يتم التسليم إلفى أحفد والديف وهف ا ألنهمفا أقفدر النفاس علفى رعايتف واصف ح ،
وابع ففاد عف ف االنحف ف ار

والر يلف ف  ،وتوةيهف ف إل ففى األخف ف ق الحمي ففد والفض ففيل  ،فق ففد ورد ف ففي الح ففديث

الصحيل" :حق الولد على أبيه حس ن تس ميته وتربيت ه" .فهفو مف ثفم التف ام يفنم عف الوةفو وبنفاء
عليف ف تعتب ففر مسف ف ولي الوال ففدي تة ففا الح ففدث مسف ف ولي أص ففلي  ،إ أنهم ففا الم ففوك
ورعايت ( .)1وانط قا م ه ا يتوة

على المحكم أ تراعي لك الترتيف

بحف ففظ الص ففغير

ثفم بعفد لفك تقفوم بتسفليم

الحدث إلى ولي الشرعي كالةد أو األخ أو العم ويشترط لتسليم الحدث إلى ه الء أو إلى أحفدهم أ
تتأكففد المحكمف مف أنف تتفوافر فففي أ مففنهم الضففمانا
حسف

ارشففادا

المحكمف أو م ارقف

السفلوك وعليف إ ا لففم تتفوافر ففي أ مففنهم الضففمانا

ينبغي على المحكم أ تراعي التسلسل والترتي
الحالي قد أورد الةها

األخ قيف وأ يكففو بإمكففانهم القيففام بتربيتف

وعلي فإ نص الماد /14

التي يتم تسليم الحدث لهفا علفى سفبيل الترتيف

عليها أ تراعي التسلسل في الةها

األخ قيف

م قانو األحداث

ولفيس للمحكمف االختيفار بفل

التي ُيسلم لها الحدث.

ونففرى ك ف لك أ طبيع ف ه ف ا التففدبير تسففتل م باإلضففاف إلففى ق فرار تسففليم الحففدث وض ف خط ف
إلعففاد تأهيل ف لضففما عففدم عودت ف للسففلوك المنحففر  ،كمففا تسففتل م إشفرافا ومتابع ف قضففائي ألح فوال
الحدث بعد تسليم أل م الةها

المشار إليها للتأكد م عدم انحراف على ضوء الخط المتفق

( )1الشحا  ،الةنفد محمفد ( ،)0519ةفرائم األحفداث ففي الشفريع اإلسف مي  ،مقارنفا بقفانو األحفداث ،الطبعف األولفى ،دار
الفكر العربي ،ص 69وما بعدها.
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عليها .ويكو

قاضي تنفي الحكم ال

لك م واةبا

يعهد لمراق

السلوك بتقديم ما يل م

م التقارير لمتابع أحوال الحدث وفق أحكام الماد  16م قانو األحداث(.)1

المطلب الثالث
االلزام بالخدمة للمنفعة العامة
لقففد حرصف

التشفريعا

المقارنف عنففد تبنيهففا للعقوبففا

للتطبيق ضم بيئ الحدث ،ما دام

البديلف علففى ةعففل هف البففدائل قابلف

ه البيئ قابل لعملي االرتقاء نحو مستويا

وكا العمل للمنفع العام كإحدى العقوبفا

سلوكي أفضل،

البديلف يسفاعد الحفدث علفى االرتقفاء ضفم بيئتف  ،وقفد

ُعِّر ه ا النظام بأن " :عقوب قوامهفا إلف ام المحكفوم عليف بعمفل مفيفد لصفالل هيئف  ،أو م سسف  ،أو
ةمعي عام  ،وبصور مةاني  ،و لك خ ل مد محدد قانونا تقررها المحكم "(.)2
وم خ ل تعريف

هف ا النظفام يمكننفا أ نسفتخلص أ ةفوهر هف ا النظفام يقفوم علفى تفوفير

معامل ف عقابي ف خاص ف تنطففو علففى الته ف ي
تنطو علفى سفل

الحريف  ،فهنفاك حفاال

م ف خ ف ل العمففل ،وتقففود ب ف لك إلففى التأهيففل ،دو أ

مف اإلةفرام البسفيط لفبعض فئفا

المةتمف يكفو فيف مف

األفضففل فيهففا أ يتففرك الحففدث – بففالنظر لشخصففيت وظروف ف – ح ف ار فففي المةتم ف  ،م ف خضففوع
للتأهيل والتوةي و لك م خ ل إل ام بأعمال ونشاطا

اةتماعي وانساني تسهم في تنمي شفعور

( )1تنص الماد  35مف قفانو األحفداث علفى أنف " :أ -يتفولى قاضفي تنفيف الحكفم بعفد صفدور الحكفم المتعلفق بالحفدث المهفام

والص حيا التالي  -3 :مراقب تنفيفذ أ تفدبير أو رجفراح يحكف بفه ،لفى الحفدث وفقفي ألحكفي هفذا القفينون أو التشفريعيت
النيفذة -1 .التثبت وبشكل مستمر من تقيد الحدث بشروط تنفيذ الحك وله أن يقو بتكلي مراق السلوك بفذلك وتقفدي مفي
يلز من التقيرير.
 .يكون الحدث طليقي أثنيح مدة تنفيذ الحك غير السيل للحري .
( )2د.أتين صفيح ( )1008العمل للمنفع العيم ف السييسيت العقيبيف المعيصفرة – دراسف مقيرنف مجلف جيمعف دمشفق
للعلو االقتصيدي والقينوني المجلد  11العدد الثين ص.711
رال أن البيحث تختل مع هذا التعري الذ ،ر اإللزا بيلخدم للمنفع العيم بأنفه ،قوبف ونحفن نفر أنفه تفدبير غيفر
سيل للحري .
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بالمس ف ولي  ،وتقيففد حريت ف علففى نحففو يةعل ف يفكففر ةففديا بمففا أقففدم علي ف  ،وم ف ثففم إد ارك ف تلقائيففا أ
تصرف غير مقبول اةتماعيا(.)1
وقد تضم قانو األحداث األردني ه ا التدبير في الماد /14ج م خف ل الفنص علفى أ
تلف م الحففدث (بالخدمف للمنفعف العامف فففي أحففد م ارفففق النفف العففام أو إحففدى م سسففا

المحكمف أ

المةتمف ف الم ففدني التط ففوعي لم ففد ال ت ي ففد عف ف س ففن ) دو أ يتض ففم الق ففانو أيف ف تفص ففي تتعل ففق
باألسس الواة
األمففر ال ف

مراعاتها عند تطبيق أو مسلت ما

يعنففي وق ف

إنفا تاركا لفك لحفي صفدور األنظمف ال مف

العمففل به ف ا التففدبير لحففي صففدور األنظم ف  .وهنففا ظهففر لنففا إشففكالي فففي

إعمففال هف ا الففنص علففى خف

المشففرع المصففر الف

يةو لقاضي محكم الطفل الحكم بها على الطففل الف

نففص علففى هف ا التففدبير ضففم التففدابير التففي
لفم يةفاو سفن خمسف عشفر سفن مي ديف

كامل  ،و لك في حال ارتكاب ةريم وم ضمنها (العمل للمنفع العام بما ال يضر بصح الطفل
أو نفسيت  ،وتحدد ال ئح التنفي ي أنواع ه ا العمل وضوابط )(.)2

( )1تقريففر األمففي العففام لفففم المتحففد المقففدم فففي األول م ف ح ي ف ار  0550إلففى م ف تمر األم ف المتحففدة الثففيمن لمنففع الجريم ف
ومعيمل المجرمين المنعقد ف هيفيني كوبي ف الفترة من /11آ رلى /1أيلول .3883
( )2لقففد تضففمن ال ئح ف التنفي ي ف لقففانو حقففوق الطفففل فففي المففاد  013تعري ف العمففل للمنفع ف العام ف علففى وة ف الدق ف بأن ف
"يكفو تفدبير العمفل للمنفعف العامف المنصفوص عليف فففي البنفد ( )9مف المفاد ( )010مف القفانو بتكليف
بأحففد األعم ففال الت ففي تفي ففد المةتمف ف وتعف ف

ف ففي نفسف ف اإلحسففاس باالنتم ففاء إليف ف والمسف ف ولي عم ففا اقترفف ف  ،وبم ففا يط ففور مف ف

شخصيت  ،ويحافظ على كرامت  ،وال يرهق بدنيا أو يضر نفسيا ،كالعمل في المكتبا

رعاي ف األش ففخاص و اإلعاقف ف والمس ففني والعة ففائ واأليت ففام ،والم ففدارس والحض ففانا

العام  ،وغيرها م األعمال المماثل و لك للمد التي تحددها المحكم " .كما حدد

ه ا التدبير وهفي -0 :أ يكفو العمفل ا فائفد للمةتمف بمسفتويات المختلفف ،

العام القريب مف محفل إقامتف ودور
وأعم ففال النظافف ف والتةمي ففل لفم ففاك

الضوابط الواة

النفس وروح االنتماء ،هف -مراعا مصلح الطفل الفضلى.
فيما عهد

تفصي

مراعاتها عند تطبيفق

 -أال يكفو فيف مفا يمفس ك ارمف الطففل أو

اإلضفرار بحالتف النفسفي  .ج -أال يكفو العمفل ضفا ار بصفح الطففل البدنيف والنفسفي  ،د -أ يعف
الماد  012م ال ئح لمراق

األطففال بالقيففام

ففي نففس الطففل احتفرام

السلوك م خ ل تقرير االةتمفاعي عف الطففل المقفدم للمحكمف  ،واةف

تطبيق التدبير م حيث األماك المقترح التنفي فيها واإلطار ال مني للتنفي  ،وآليا

متابع التنفي .

بيفا
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وتتطل

ةمي التشريعا

الناظم له ا النظام ضرور أ يسبق الحكم بنظام العمفل للمنفعف

العامف فحففص شففامل ودقيففق للحففدث ،وتحقيففق اةتمففاعي لشخصففيت  ،وشففرط حياتف  ،ووضففع العففائلي
والمعيشففي والمهنففي ،وماضففي السففلوكي ،وطبيع ف وظففرو

ارتكاب ف للةريم ف بحيففث ي خ ف بالحسففبا

ضرور كون حس السير والسلوك ،وبأال يكو في ماضي ما ينبئ ع ميول إةرامي بهد

التأكد

م ف أ الح ففدث أه ففل للعمف فل مف ف الناحيف ف الةس ففدي والس ففلوكي والمهنيف ف  ،والتأك ففد مف ف أ وة ففود ف ففي
المةتمف ف ال يش ففكل اض ففطرابا أو خطف ف ار عل ففى اآلخف فري  ،وتمك ففي لمحكمف ف مف ف ف ففرض العم ففل األكث ففر
م ءمف ف لشخص ففي الح ففدث وظروفف ف االةتماعيف ف  ،واألكث ففر ق ففدر وفعاليف ف ف ففي إع ففاد تأهيلف ف  .وابف ف ار
الصففعوبا

التففي يواةههففا الحففدث فففي االتصففال اإلنسففاني واالةتمففاعي ،وم ف ثففم اإلفففاد م ف ه ف
في عملي إعاد االندماج االةتماعي(.)1

المعطيا

لك ما هو اإلةراء ال

ينبغي على المحكم اتخا في حال الحدث ال

لم يلتف م بتفدبير

االل ام بالخدم للمنفع العام في أحد مرافق النف العام؟!
ن حفظ أنف إ ا أمعنفا النظففر ففي نصففوص قفانو األحففداث األردنفي الحففالي نةفد أنف لفم يففرد نففص
صريل وواضل في ه ا الشأ مما يشكل قصور في التشري نتمنى على مشرعنا أ يتدارك .
والس ال المهم الف
يطل
ال

يطفرح نفسف هفل يملفك الحفدث أ يتقفدم بطلف

إلفى قاضفي تنفيف الحكفم

في تبديل الم سس أو الةه التفي ينفف فيهفا العقوبف غيفر السفالب للحريف  .وهفل يملفك الحفدث
تعرض إلى اإلسفاء أو إلفى االسفتغ ل أثنفاء تنفيف تفدبير العمفل للمنفعف العامف أ يقفدم تظلمفا

إلى قاضي تنفي الحكم التخا االةراءا

( )1العففوج
ص.397

ال م التي تكفل حمايت .

مصففطفى ( )3881التأهيففل االجتمففي ،ففف المؤسسففيت العقيبيفف ط 3مؤسسفف بحسففون للنشففر والتوزيففع
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في الحقيق نةد أ المشرع األردني في قانو األحداث الحالي لم يتناول ه المسأل بشكل
صريل إال أن في الماد /31أ أعطى الص حي لمدير المديري نقل الحدث م م سس ألخرى وأ
يتاب م قاضي تنفي الحكم اإلةراءا

التي يتخ ها في ه ا الشأ

()1

المطلب الرابع
اإللحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة
يهد
أ يكس

المشرع م النص على ه ا التدبير إلى إعداد الحدث الحت ار

منها عيش ُ سواء كان

مهن مناسب يستطي

عم يدويا ،أو آليا يتصل بالصناع أو التةار أو حتى ال راع ،

وقففد نففص المشففرع علففى ه ف ا التففدبير فففي فقففر (د) م ف المففاد  14م ف قففانو األحففداث التففي تةي ف
للمحكم ف إلحففاق الحففدث بالتففدري

المهنففي فففي أحففد الم ارك ف المختص ف التففي يعتمففدها الففو ير

()2

له ف

الغاي لمد ال ت يد على سن  .ومما ي خ على ه ا الفنص أ المشفرع األردنفي قفد حفدد مفد اإللحفاق
بالتدري

المهني بما ال يتةاو العام وهفي مفد قصفير قفد ال تكفو كافيف إلتقفا بعفض المهف  ،كمفا

لم يتضم النص ماهي الشروط الواة

مراعاتها عند تقرير ه ا التدبير .إال أنف يةف

االعتبار أ أ نظام سيصدر لهف الغايف يةف

أ يتواففق مف أحكفام عقفد التفدري

األخف بعفي
المهنفي وأحكفام

تشغيل األطفال المنصوص عليها في قانو العمل األردني(.)3

( )1حيث نص

الماد /31على "أ -أنه لمدير المديرية من تلقا نفس ه أو بن ا عل ى تنس يق م دير دار تربي ة األح داث أو

م دير دار تأهي ل األح داث أو بطل ب م ن ول ي الح دث أو وص يه أو حاض نه نق ل الح دث الموق وف أو المحك وم م ن دار
ألخر بقرار باالستناد إلى سبب أو أكثر من األس باب المح ددة بالتعليم ات الص ادرة له ذه الغاي ة .ب -يج وز لم دير ال دار

بموافقة مدير المديرية أن يلحق أي حدث في الدار بأي مؤسسة عامة أو خاصة ليتابع تحص يله العلم ي أو المهن ي فيه ا عل ى أن
يعود للدار بعد أن االنتها من ذل يومياً .ج -عل ى م دير المديري ة إع الم المحكم ة أو قاض ي تنفي ذ الحك م ح ال اتخ اذ أي
إج ار يتم وفقاً ألحكام هذا المادة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص".

( )2هو و ير التنمي االةتماعي ماد  3قانو األحداث األردني.

( )3انظر المواد  21–29م قانو العمل األردني رقم  1لسن  59وتعدي ت .
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ويعتب ففر ه ف ف ا الت ففدبير كأحفففد الت ففدابير الع ةي ف ف ( ،)1حي ففث ي ففتم إرس ففال الح ففدث إل ففى الم ارك ف ف
المتخصص للتدري  ،والتي يمك أ تقبل تدري

الحدث حتى يكتس

حرفف أو صفنع  ،وال يشفترط

أ تكو تلك المراك حكومي فقفد تكفو م اركف خاصف (غيفر حكوميف ) -علفى أ يسفتوثق القاضفي
م إتباعها نظاما أخ قيا قويما يفيد الحدث سفلوكيا وي هلف ُ إلتقفا حرفف معينف تعينف علفى مواةهف
أعبففاء الحيففا بأسففلو ش فري  ،ويكففو

لففك بد ارس ف ظففرو

وأح فوال ونظففام تلففك الةه ف التففي يشففترط

قبولها للحدث(.)2
وتنص معظم تشريعا

األحداث على االلتحاق بالتفدري

تقضففي بف محكمف األحففداث ،علففى أ بعففض التشفريعا

المهنفي كتفدبير احتف ار

يمكف أ

العربيف لففم تففنص علففى هف ا التففدبير

()3

وقففد

نص المشرع المصر في الماد  104م قانو الطفل المصر على ه ا التدبير(.)4

( )1يهد

ه ا التدبير إلى تحقيق هدفي أساسيي :

أولهما :ال ام الحدث بواةبا
إلثبا

هي ما ت د إلفى تعفود علفى النظفام والشفعور بالمسف ولي وتمنحف فرصف

معين ه الواةبا

وةود وتحقيق ات وتبر أمام القيم والمثل العليا التفي يةف

بمن الميول والدواف اإلةرامي .
ثانيهم ا :أ الحفاق الحفدث بالتفدري

أ يتحلفى بهفا ممفا يعفود عليف بفالنف  ،و لفك

المهنفي يف د إلفى تعلفم حرفف تكفو وسفيل إلفى طريفق الحيفا الشفريف حيفث يفتم تأهيلف

وتعليم إحدى الحر أو الصناعا

ليتمك مف

لفك مف العمفل الشفري  .وأنظفر نظفام العدالف الةنائيف لفحفداث

وفق أحكام التشري األردني ،مرة سابق ،ص .091وأيضا – محمود محمد حنفي ( .)0559التعليق على قفانو

األحداث على ضوء وآراء الفق وأحكام القضاء ،دار الغد العربي ،القاهر  ،ص.60

( )2عبد التوا  ،معوض المرة في شرح قانو األحداث ،مرة سابق ،ص.52
( )3اسففتقر االع ف ار

فففي المحففاكم علففى أ يقففوم الخب فراء والباحففث االةتمففاعي واألخصففائي النفسففي بمسففاعد القاضففي علففى

اختيار الحرف أو المهن التي تناسف

طاقف الحفدث البدنيف وقد ارتف ورغباتف – أنظفر – إلفى الشفوربةي ،البشفر  ،ففي شفرح

قانو األحداث – مرة سابق ،ص.929

( )4حيث نص

الماد ( )104م قانو الطفل المصر على أن "يكو اإللحاق بالتدري

المهني بأ تعهد المحكم بالطففل

إلى أحد المراك المخصص ل لك أو إلى أحد المصان أو الم ارع التي تقبل تدريب وال تحدد المحكم في حكمها مد له ا
التدبير على أال ت يد مد بقفاء الطففل ففي الةهفا

المشفار إليهفا علفى ثف ث سفنوا " هف ا الفنص يقابفل نفص المفاد العاشفر

م قانو األحداث المصر الملغي ،وقد تم إضاف عبار (و لك بما ال يعيق انتظام الطفل في التعليم األساسي).
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وعاد ما تلةأ محكم األحداث في مصر إلى ه ا التفدبير إ ا ثبف

بعفد د ارسف حالف الحفدث

والتأكففد مف أ ةهلف أو تعطلف عف العمففل أو عففدم احت ارفف مهنف معينف أو عةف عف الكسف
العوامل األساسي التي أد

إلى مخالف المعايير السلوكي المتعار عليها بي الناس(.)1

ونود اإلشار إلى أ المشرع المصر قد وض حدا اقصى لمد االلحاق بالتدري
ت يد ع ث ث سنوا

على ان يةو للمحكم أ تطيل مد ه ا التدبير إ ا خال

التففدبير بم ففا ال يتة ففاو نصف ف

هففي

بحيث ال

الطفل حكم هف ا

الح ففد األقص ففى ،وية ففو له ففا ف ففي ض ففوء التقري ففر المق ففدم مف ف الم ارقف ف

االةتمفاعي أ تففأمر بإنهففاء التففدبير أو تعديلف أو إبدالف بنففاء علففى طلف
م ل الوالي أو الوصاي علي أو م ُسلم إلي  .وا ا رفض الطلف

النيابف العامف أو الطفففل أو

فف يةفو تةديفد إال بعفد مفرور

ث ث اشهر على األقل م تاريخ رفض (.)2
وال بففد أ يقففوم قاضففي األحففداث أو م ف ينتدب ف م ف خب فراء المحكم ف ب يففار م ارك ف التففدري
والتأهيففل الواقع ف ضففم اختصاص ف كففل ث ث ف أشففهر علففى األقففل للتحقففق م ف قيامهففا بواةباتهففا فففي
إعاد تأهيل الحدث ومساعدت إلعاد إدماة في المةتم (.)3

( )1عبد الستار ،فو ي  ،)0555( ،المعامل الةنائي لفطفال – دراس مقارن – دار النهض العربي  ،مرة سابق ،ص.001

( )2أنظر الماد  021م قفانو الطففل المصفر رقفم  03لسفن ( 0559علمفا أ الحكفم الصفادر ففي هف ا الشفأ غيفر قابفل للطعف )،
وي حظ أ ه ا التدبير ينتهي حتما ببلوم الحدث المحكوم علي الحادي والعشري الماد ( )001م

ا القانو .

( )3العدوا  ،ياد عيسى أبو عرابي ،اإلةراءا اة ائي الخاص في معامل األحداث – دراس مقارن  ،مرة سابق ،ص.090
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وأخي ار يتولى المراق

االةتماعي اإلشف ار

علفى تنفيف التفدابير المنصفوص عليهفا ففي المفواد

( 101إلى  )104مف قفانو الطففل بمفا فيهفا هف ا التفدبير حيفث ينفاط بالم ارقف
الطفففل المحكففوم علي ف به ف ا التففدبير ،وتقففديم التوةيهففا

االةتمفاعي م حظف

ل ف  ،وللقففائمي علففى تربيت ف كمففا أ الم ارق ف
يتففولى امففر واإلش ف ار

االةتمففاعي مل ف م برف ف تقففارير دوري ف إلففى محكم ف األحففداث ع ف الطفففل ال ف
علي (.)1

وعنففد مراةع ف النصففوص القانوني ف نةففد أ المشففرع األردنففي قففد نففص علففى ه ف ا التففدبير فففي
قفانو االحففداث األردنففي السفابق

()2

حيففث نففص عليف المشففرع كأحففد التفدابير التففي يةففو للمحكمف أ

تفصل ب إ ا اقتر المراهق ةنح أو مخالف .

المطلب الخامس
إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية
يهف ففد
االةتماعففا

هف ف ف ا الت ف ففدبير إل ف ففى معالةفف ف أس ف ففبا

انح ف ف ار

الح ف ففدث مف ف ف خ ف ف ل إل امف ف ف بحض ف ففور

التففي تفيففد فففي توةيه ف  ،وتحقيففق انسففةام م ف المةتم ف كالنففدوا

برامج التحكم بالغض  .ووفقا ألحكام الفقر (و) م الماد  14فإ الةها
بحضففور برامةهففا هففي و ار التنمي ف االةتماعي ف أو أ م ف م سسففا
أخففرى يعتمففدها الففو ير .ويمكننففا القففول بففأ مثففل هف البفرامج يةف

والففدروس الديني ف أو
التي يمك إل ام الحفدث

المةتم ف المففدني أو أي ف ةه ف
أ تسففتهد

التأكيففد علففى تأهيففل

( )1شتا ،محمد أبو سعد ،مرة سابق ،ص.011

ك لك أنظر إلى نص الماد  029م قانو الطفل المصر رقم  03لسن .0559

( )2حيففث نص ف

المففاد /16د 6/م ف قففانو األحففداث السففابق "إ ا اقتففر الم ارهففق ةنح ف أو مخالف ف ةففا للمحكم ف أ تقففوم

بإرسال إلى دار تربي األحداث ،أو أي م سسف أخفرى مناسفب يعتمفدها الفو ير لهف الغايف و لفك لمفد ال تقفل عف سفن وال

ت يد على خمس سنوا ".

دار تربي ة األح داث :أي ف م سس ف إص ف حي  ،حكومي ف أو أهلي ف يعتمففدها الففو ير العتقففال األحففداث وتففوقيفهم ،أنظففر المففاد

الثاني م قانو األحداث السابق.
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الحدث ورف ثقت بنفس وت ويد بالخب ار الحياتي ال م ل مثفل بفرامج الفتحكم بالغضف
م االنفعاال

والتعامفل

والسلوك اإليةابي(.)1

المطلب السادس
القيام بواجبات معينة أو االمتناع عن القيام بعمل معين
أةففا

بعففض التش فريعا

العربي ف لقاضففي األحففداث أ يقففرر ال ف ام الحففدث بالقيففام بواةبففا

معين كتدبير إص حي علفى مخالفتف للقفانو  ،وسفأتناول التطفور القفانوني لهف ا التفدبير كمفا ورد ففي
التشري األردني:
حيففث ةففاء هف ا التففدبير ليتضففم تقييففدا لحريف الحففدث ،التففي قففد تكففو سففببا فففي إتيففا أفعففال
معين ف تعتبففر خروةففا علففى أحكففام القففانو دو عراقيففل ،فه ف ا التففدبير و طففاب تقففويمي يهففد
تدعيم القيم االةتماعي ويخض الحدث إلش ار

أشخاص وهيئا

إلففى

معين (.)2

ن حظ أ المشرع األردني في قانو األحداث السابق لم يأخ به ا التدبير ولم ينص علي ،
علم ففا أ مص ففلح الح ففدث تس ففتل م األخف ف بف ف  ،ل ففك أ هن ففاك مف ف األم ففاك الت ففي يرتاده ففا األح ففداث
واألعمال التي يقومو بها تكو عام رئيسيا في انحرافهم فكا قاضي األحفداث سفابقا ال يسفتطي
أ يمن الحدث م ارتياد مكا ما أو م اول مهن ما كان

عام أساسيا في انحراف فلو فعل لك

يكو القاضي قد ةاو الحدود التي رسمها القانو (.)3
ثم تدارك مشرعنا لك النقص والقصور التشريعي بما يتماشى م السياس والعدالف الةنائيف
التي تراعي المصالل الفضلى لفحداث وبما يتفق م مفهوم العدال االص حي ومف فلسفف العقفا

( )1الطوباسي ،سهير ( ،)3109العدال اإلص حي لفحداث في القواني الة ائي األردني  ،رسال دكتو ار  ،الةامع األردني .
( )2حسني ،محمود نةي

( ،)0595شرح قانو العقوبا  ،القس العي دار النهض العربي القيهرة ص.3031

( )3العدوا  ،ياد عيسى أبو عرابي ،مرة سابق ،ص 095وما بعدها.
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الحديث والتي تعتمد وبشكل أساسي على إعاد تأهيفل الحفدث واعفاد االنفدماج ففي البيئف السفليم

()1

ثم أقر مشرعنا األردني ه ا التدبير التقويمي في منطوق نص المفاد / /14ه ف مف قفانو األحفداث
الحالي والتي ةاء فيها "ومع مراعاة ما ورد في المادتين  52و 52من هذا القانون للمحكمة اتخاذ
أي من التدابير يير السالبة للحري ة ومنه ا :القي ام بواجب ات معين ة أو االمتن اع ع ن القي ام بعم ل
معين لمدة ال تزيد عن سنة".
وانط قا م

لك يمك للقاضي أ يل م الحدث القيام بواةبفا

علففى بعففض االةتماعففا

معينف كفأ يل مف بالمواظبف

التوةيهي ف  ،ويحظففر علي ف ارتيففاد أن فواع م ف األمففاك أو المحففال والتففي قففد

تكففو سففببا فففي انح ارفف  ،ول ف أ يفففرض عليف الحضففور فففي أوقففا

معينف أمففام أشففخاص أو هيئففا
معينف تعف

معينف أو إل امف بحفففظ أةف اء معينف مف القفرآ الكفريم أو قفراء كتف

مف الفوا ع الففديني

واألخ قي لدى الحفدث ممفا يسفاعد ففي إعفاد تفأهيلي ،شفأن ففي لفك شفأ المشفرع المصفر  .حيفث
نص في الماد  105م قانو الطفل المصر على ه ا التدبير(.)2
حيث أوضح

ه الماد أن يةفو الف ام الحفدث بواةبفا

م المحال أو المواظب على بعض االةتماعا

معينف و لفك بحظفر ارتيفاد أنفواع

التوةيهي أو غير لك م القيود والتي تحدد بقرار

م و ير الش و االةتماعي .

( )1نص

الماد  5/19م مشروع قانو األحداث على أنف "اإلل زام بواجب ات معين ة ،وذل بالمواظب ة عل ى بع

التوجيهية أو بحظر ارتي اد ان واع م ن األم اكن أو المح ال أو بغ ر

االجتماع ات

الحض ور ف ي أوق ات مح ددة أم ام أش خاص أو هيئ ات

معينة أو يير ذل من القيود ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن سنة".

( )2نص

الماد  105م قانو الطفل المصر على أ " :االلتزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أن واع م ن المح ال أو

بغر

االجتماع ات التوجيهي ة ،أو

الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو بالمواظب ة عل ى بع

يير ذل من القيود التي تحدد بقرار من وزي ر الش ؤون االجتماعي ة ويك ون الحك م به ذا الت دبير لم دة ال تق ل ع ن س تة

اشهر وال تزيد على ثالث سنوات".
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وه ا التدبير مقيد للحري باعتبار يخض حري الحدث اللت اما

معين تضفيق مف نطاقهفا،

وله ا التدبير طاب تقويمي(.)1على اعتبار أن يحول بي الحفدث وبفي تواةفد ففي امفاك مف شفأنها
أ تعففرض سففلوك ل نحف ار

كالحانففا

والم هففي ويفففرض عليف الت امففا

فر
القففيم األخ قيف واالةتماعيف لديف  ،وباعتبففار يخضففع بعففد لففك إلشف ا
عليهم واة

إيةابيف مف شففأنها تففدعيم
محففدد

اشففخاص أو هيئففا

حس توةيه  ،وقد كر المشرع المصر أمثل لما يمك ال ام الحدث ب مف واةبفا ،

وأةا بعد لك اإلضاف إليهفا بقفرار مف و يفر الشف و االةتماعيف ومف دى لفك أنف ال يةفو ففرض
واةبا

لم ترد في النص ،أو في قرار لو ير الش و االةتماعي وه ا التدبير غير محدد المد على

وة نسبي ،إ ال يةو أ يقل ع ست أشهر أو ي يد على ث ث سنوا .
إال أننففا نةففد أ علففى القاضففي أ يتقيففد عنففد األخف بهف ا التففدبير بطبيعف ألسففبا
إلففى انح ف ار

التففي اد

الحففدث فممففا ال شففك في ف أ ارتيففاد الحففدث بعففض األمففاك أو عمل ف فففي بعففض المه ف

الخطففر أو غيففر المناسففب تشففكل أسففبابا رئيس ف النح ارف ف  ،وهففو مففا دف ف بالمشففرع إلففى إصففدار قففانو
مراقب سلوك األحداث(.)2

المطلب السابع
اإلشراف القضائي االختبار القضائي
الصور التقليدي لع ج الم نبي كان
والخبر أ ه الصور ليس

تتم داخل الم سسا

()3

االص حي  ،وقد أثبت

التةربف

بالصور المثاليف لكفل حالف  ،فبفالرغم مف البفرامج اإلصف حي والةهفود

التففي تب ف ل فففي ه ف ا السففبيل فففإ م ارك ف اإلص ف ح والتأهيففل ليس ف

بالبيئ ف الطبيعي ف التففي يسففهل فيهففا

( )1عبد التوا  ،معوض ،مرة سابق ،ص .59أيضا :فود  ،عبد الحكم ،مرة سابق ،ص.053
( )2قينون رق  31لسن  1006قينون مراقب سلوك األحداث.

( )3غالبي ف التش فريعا الخاص ف باألحففداث ،أخ ف

بنظففام المراقب ف االةتماعي ف م ف اخففت

التسففمي فففبعض التشففريعا عرفت ف تح ف

عنوا االختبار القضائي (مراقب السلوك) كالمشرع العراقي ،في قانو رعاي األحداث رقم  69لسن  ،0512العراقي.
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عف ج المف نبي كمفا أنف ففي كثيففر مف األحيففا مفا يكففو للعقوبفا
نفس الم ن

األمر ال

السففالب الحريف آثارهففا السفيئ فففي

دف رةال الفق والقانو إلفى البحفث عف تفدابير بديلف يمكف تطبيقهفا علفى

بعض أنواع الم نبي الخطيفري والقفابلي لإلصف ح ،بمفا يكففل اصف حهم مف ةهف  ،وتةنيفبهم تنفيف
السالب للحري في م اركف اإلصف ح والتأهيفل مف ناحيف أخفرى ،ومف التفدابير التفي ظهفر

العقوبا

لتحقيق لك ،المراقب االةتماعي (.)1
وقد أخف بف المشفرع األردنفي ففي قفانو األحفداث السفابق كأحفد التفدابير التفي يمكف تطبيقهفا
علففى الحففدث( ،)2كمففا أ المشففرع األردنففي تنففاول اإلشف ار

القضففائي فففي قففانو األحففداث الحففالي رقففم

 31لسن  1014على اعتبار أن أحد التدابير االحت ار يف التفي يمكف أ تأخف بهفا محكمف األحفداث
وأكثر الوسائل الع ةي الفردي .
وقففد عرف ف المشففرع األردنففي فففي الفقففر ( ) م ف المففاد  14م ف قففانو األحففداث الحففالي بأن ف :
"وض ع الح دث ف ي بيئت ه الطبيعي ة تح ت التوجي ه واإلش راف م ع مراع اة الواجب ات الت ي تح ددها
المحكمة وال يجوز أن تزيد مدة اإلشراف القضائي على سنة."..
وعلي يعتبر اإلش ار

القضفائي نظفام عقفابي قوامف معادلف تسفتهد

الحري ف ع ف طريففق فففرض الت امففا
اإلش ار

علففى الحففدث والخضففوع إلش ف ار

القضائي نظام عقابي يةر خارج اسوار الم سسا

التأهيفل وتفتفرض تقييفد

شففخص ممففا يعنففي أ ةففوهر

العقابي وم ثم فهو ال يفترض سل

للحري ولكن يفترض تقييدا لها – حيث ا الفرضي العقابي التي يفترضها غير مستقر بمعنفى أنهفا
( )1المغربففي ،سففعيد؛ الليثففي؛ أحمففد ( ،)0599الفئففا الخاص ف وأسففالي رعايتهففا ،ط ،0دار النهض ف العربي ف  ،ص .222أيضففا أنظففر
العدوا  ،ياد عيسى أبوعرابي ،اإلةراءا الة ائي الخاص في معامل األحداث (دراس مقارن ) ،مرة سابق ،ص.091

( )2إ عرف

الماد  1م القانو أمر المراقبف " بأنه األمر الصادر بمقتضى هذا القانون بوضع األحداث تحت إش راف أح د

مراقبي السلو بالشروط التي تراها المحكمة ضرورية لتأمين حسن س لو الح دث" .كمفا أ المفاد  11مف

ا

القفانو

الزمت المحكمة قبل البت في الدعو ض رورة الحص ول عل ى تقري ر خط ي م ن مراق ب الس لو يح وي جمي ع المعلوم ات
المتعلق ة ب أحوال ذوي الح دث المادي ة واالجتماعي ة وأخالق ه ودرج ة ذكائ ه وبالبيئ ة الت ي نش أ وترب ى فيه ا وعلي ه ف إن

المراقبة االجتماعية كتدبير ،له من المزايا التي تساعد على تحقيق الغاية المرجوة من إصالا األحداث".
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تنطو على عنصر االختبفار أ مفدى الصف حي لهفا ففإ ا ثبف
واكتفففى بهففا أمففا إ ا ثب ف
تطبففق داخففل الم سسففا

ةفدواها تحقفق التأهيفل عف طريقهفا

فشففلها فمعنففى لففك أ الخاض ف لهففا (الحففدث) يحتففاج إلففى األسففالي
العقابي ف  .وبالتففالي ال يكففو هنالففك مفففر أ تسففل

التففي

حريت ف ليتحقففق ع ف ه ف ا

الطريق تأهيل (.)1
وانط قففا م ف
د ارس ف اإلش ف ار

القضففائي كأحففد التففدابير غيففر السففالب للحري ف سففيتم طرحهففا م ف عففد فففروع :الف رع

األول :ماهيف اإلش ف ار
عليه ففا نظ ففام اإلشف ف ار
اإلش ار

لففك وألهمي ف د ارس ف شخصففي الحففدث الةففانل ودور فففي تقريففر التففدبير ،فففإ

القضففائي م ف حيففث تعريف ف  .الف رع الث اني :مف حيففث الحففاال
القض ففائي .الف رع الثال ث :مف ف حي ففث الح ففاال

القضائي ،الفرع الرابع :م حيث إةراءا

الفرع الخامس :م حيث شروط اإلش ار

التففي يطبففق

الت ففي ال يطب ففق عليه ففا نظ ففام

تطبيفق نظفام الوضف تحف

اإلشف ار

القضفائي

القضائي ،الفرع السادس :مخالف الحفدث لشفروط مراقبف

السلوك.
الفرع األول :تعريف اإلشراف القضائي:
إ نظففام االشف ار القضففائي هففو الترةمف للمصففطلل االنةليف

()The Probation System

وعلي يعتبر ه ا النظام نمو ةا في معامل األحداث ،لما احتفوا مف مبفادئ ةديفد تتماشفى واألفكفار
التففي تففدعو إليهففا السياس ف الةنائي ف الحديث ف فففي مةففال االص ف ح والع ف ج حيففث أوةففد م سسففا مختلف ف
للتعامل م الحدث سواء أكا

لك قبل االن الق في مطبا الةريم أم بعد لك(.)2

وعففر بعففض الفقهففاء نظففام االش ف ار

القضففائي بأن ف ( :نظ ام للع الج يتواج د الح دث ع ن

طريقه في بيئته الطبيعية متمتعا بحريته االجتماعية إلى حد كبير ولكن يجوز خالل فترة االشراف

( )1أنظففر :عبففد الففر اق ،منففى محمففد (،)3100االختبففار القضففائي (مراقبف السففلوك لفحففداث الةففانحي ) ،د ارس ف مقارنف  ،مةل ف
ةامع كرب ء ،المةلد التاس  ،العدد الراب  ،انساني ،ص.1

( )2السعد  ،واثب  )0512( ،تحليل قانو رعايف األحفداث مف ال اويف التطبيقيف  ،مةلف الحقفوق ،كليف بغفداد ،الطبعف األولفى،
السن السادس عشر  ،ص 091وما بعدها.
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أن يوض ع تح ت مالحظ ة ورعاي ة ممث ل لمحكم ة األح داث يع رف بض ابط المراقب ة أو االش راف
االجتماعي(.)1
وم الفقهاء م يعر االش ار

القضائي على أن  ،نظام قضائي لتتب ع ح ال المتهم ين أو

المحك وم عل يهم وم راقبتهم وتطبي ق كاف ة الوس ائل الفني ة المتاح ة ،لمعرف ة عوام ل انح رافهم
ومس اعدتهم ف ي مواجه ة متطلب اتهم االجتماعي ة والشخص ية ،به دف عالجه م وتق ويمهم خ ارج
أس وار المؤسس ات العقابي ة ،ع ن طري ق تنظ يم ش ؤون حي اتهم وه م ب اقون ف ي اس رهم أي أن ه
اسلوب للبحث االجتماعي أو الخدمة االجتماعية للمتهمين أو المحكوم عليهم( .)2وسبق أ أشفر
اإلش ار

إلى تعري

القضائي كما ورد في قانو األحداث الحالي.

أما المشرع الع ارقفي فقفد عفر مراقبف السفلوك ففي المفاد  91مف قفانو رعايف األحفداث رقفم
 16لسفن  1693بمفا يلففي" :مراقب ة الس لو م ن الت دابير الت ي يقص د به ا وض ع الح دث ف ي بيئت ه
الطبيعية بين اس رته أو اس رة بديل ة إذا كان ت يي ر ص الحة ،وذل بإش راف مراق ب الس لو بقص د
إصالحه".
ن حففظ أ ه ف ا التعري ف

ال ف

أورد المشففرع الع ارقففي ةففاء أوضففل وأشففمل – حيففث بففي لنففا

المقصفود بعبففار بيئتف الطبيعيف (وهففي إمفا اسفرت أو اسففر بديلف وا ا كانف
الوارد في الماد  /14قد خ م

حي أ التعري

كمففا أ التعري ف
عندما ختم التعري
( )1ابففو الخيف ار

ال ف

اسفرت غيفر صففالح ) فففي

لك التوضيل لمفهوم البيئ الطبيعي .

أورد المشففرع الع ارقففي قففد بففي لنففا الغاي ف والهففد

مف

لففك التففدبير،

بعبار بقصد اص ح .

طف ؛ والعصففر  ،منيففر( ،)0590انحف ار

األحففداث فففي التشفري العربففي والمقارنف فففي القففانو الةنففائي والتربيف

وعلم النفس ط ،0منشأ المعار  ،االسكندري  ،ص.933

( )2ابفو الخيف ار طف ؛ والعصففر ،منيفر ،مرةف سفابق ،وأيضففا ،عفوض ،فاضففل نصفر اهلل ( ،)0559األحففداث المنحرففو والمعرضففو

لخطففر االنحف ار فففي التشفري الةنففائي الكففويتي ،بحففث منشفور فففي مةلف القففانو واالقتصففاد ،العففدد  ،99ص .6وأيضففا :العففدوا ،
ياد عيسى ،اإلةراءا الة ائي الخاص في معامل األحداث – دراس مقارن  ،مرة سابق ،ص.311
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الفرع الثاني :الحاالت التي يطبق عليها نظام اإلشراف القضائي:
إ اإلش ار

القضائي في قانو األحداث الحالي يفرض على الفتى في حال ارتكابف ةنحف

إ ا أر المحكم اسبابا تدعو للتخفي

الماد (/15هف) "للمحكمة إذا توافرت اسباباً مخففة تقديري ة

أن تستبدل بأي عقوبة منصوص عليها في الفقرة د من ه ذه الم ادة أي م ن الت دابير المنص وص
عليها في المادة  51من هذا القانون".
وك ف لك نةففد أ المشففرع األردنففي قففد أةففا فففرض ه ف ا التففدبير كبففديل للعقوب ف األصففلي التففي
توقف ف ف ففي حالف ف ارتكابف ف ةنايف ف وف ففق ن ففص الفق ففر (ج) مف ف الم ففاد " 16إذا اقت رف المراه ق جناي ة
تستوجب عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة أو االعتق ال للمحكم ة إذا وج دت أس باباً مخفف ة تقديري ة
أن تستبدل العقوبة المفروضة عليه وهي الوض ع ف ي دار تأهي ل األح داث م د ال تق ل ع ن س نة
وال تزيد على ثالث سنوات بأي من التدابير الواردة في مادة  51ومنها اإلشراف القضائي".
م(/52د) إذا اقترف المراهق جنحة فعلى المحكمة أن تفصل في الدعو بأي من الت دابير
المنصوص عليها في المادة  51من هذا القانون وعلي ن حظ أ اإلش ار

القضائي يعتبر بمثاب

عقوب ف تففدبير أصففلي تحكففم ب ف المحكم ف علففى الحففدث ولففيس تففدبير تكميلففي أو تبعففي ال ف

يفتففرض

ابتداءا أ تصدر المحكم العقوب األصفلي السفالب للحريف المقفرر ففي قفانو األحفداث األردنفي .ثفم
تقففرر المحكم ف إيقففا

تنفي ف ها ووض ف الحففدث تح ف

المراقب ف وعلي ف نةففد اإلش ف ار

القضففائي يعتبففر

بمثاب تدبير اصلي تلةأ إلي المحكم كأحد التدابير غير السالب للحري .
الفرع الثالث :الحاالت التي ال يطبق عليها نظام االشراف القضائي:
تةي ف بعففض الق فواني وض ف الحففدث تح ف
كالقانو الفرنسي ال

مراقب ف السففلوك أيففا كان ف

الةريم ف المسففند إلي ف

أةا لمحكم األحداث تطبيق مراقب السلوك على األحداث ال ي ال تتةاو
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أعمففارهم الثامن ف عشففر فففي كاف ف الة فرائم بصففر النظففر ع ف طبيعتهففا .إ ا كففا التففدبير ي ف د إلففى
ع ج الحدث(.)1
كما أةفا القفانو الة ائفر ففي المفاد ( )1 /444مف قفانو األحفداث الةنائيف الة ائفر ،
والقففانو التونسففي( ،)2لمحكمف األحففداث تطبيففق نظففام لمراقبف السففلوك بحففق ةميف األحففداث الف ي ال
تتةاو أعمارهم ع ثماني عشر سن بغض النظر ع ةسام الةريم المرتكب .
أما في ظل قانو األحداث الحالي الواة

التطبيق فإ المشرع األردنفي الغفى الةفرائم التفي

يرتكبهففا األحففداث مف فئف المخالفف فف يطبففق عليهففا هف ا النظففام( .)3وكف لك اسففتبعد المشففرع األردنففي
الة فرائم م ف فئ ف الةنايففا

التففي يرتكبهففا الحففدث الفتففى عمومففا والةنايففا

المعاق ف

عليهففا باإلعففدام

واألشففغال الشففاق الم بففد أو الم قت ف أو االعتقففال التففي يرتبكهففا الحففدث م ف فئ ف الم ارهففق م ف نطففاق
تطبيق ه ا التدبير.
الفرع الرابع :إج ار ات تطبيق نظام اإلشراف القضائي:
يهففتم قضففاء األحففداث بفاعففل الةففرم اكثففر م ف اهتمام ف بففالةرم ات ف  ،وهففو مففا دف ف المشففرع
القففانوني علففى ضففرور الحصففول علففى تقريففر م ارقف

السففلوك ،واعتبففر لففك مف اإلةفراءا

األساسففي

لمحاكم الحدث(.)4

( )1العمروسي ،صوالل محمد ( ،)0512التدابير القانوني المقفرر لفحفداث الةفانحي (د ارسف مقارنف ) ’،رسفال ماةسفتير كليف
القانو والسياس  .ةامع بغداد ،ص.011

( )2ينظر إلى الفصلي  326-321م قانو اإلةراءا

الة ائي التونسي لسن .91

( )3حيث نص المشرع في المادة /52و إذا اقترف الفتى مخالفة على المحكمة أن توجه له لوماً .والمادة /52ه إذا اقترف
المراهق مخالفة فعلى المحكمة أن توجه له لوماً.

( )4فود  ،عبد الحكم ،ةرائم األحداث في ضوء الفق وقضاء األحداث ،مرة سابق ،ص ،251وما بعدها.
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األمففر الف
تحصل قبل الب

دفف التشفريعا

علففى الففنص علففى الف ام المحكمف النففاظر فففي دعففوى الحففدث أ

في الدعوى على تقرير خطي مف م ارقف

الشخصفي للحفدث

السفلوك يحفو الملف

"من حيث وضعه الشخصي والعائلي واالجتماعي والمهني والثقافي والمدرسي والنفسي والصحي".
وبمففا أ هف ا التففدبير يهففد

إلففى مراقبف سففلوك الحففدث والعمففل علففى اصف ح بإسففداء النصففل لف

ومسففاعدت علففى تةنف السففلوك السففيئ وتسففهيل امت اةف فففي المةتمف لف ا فمف الةففائ للمحكمف أ تمنف
الحففدث المفففروض عليف تففدبير (الحري ف المراقبف )( ،)1م ف ارتيففاد كففل محففل أو مكففا تففرى فيف خطففر علففى
سلوك كما أ لها أ تفرض علي الحضور في أوقا معين أمام اشخاص أو هيئا تعيفنهم ،وأ تفأمر
بالففدوام عففل بعففض االةتماعففا التوةيهي ف المفيففد  ،أو أ أمففر آخففر ت ف ار ضففروريا إلص ف ح ( .)2وبنففاء
على لك يعتبر تقرير مراق السلوك م االةراءا األساسي لمحاكم الحدث(.)3
علما أ الهد
دفع

مف تقريفر م ارقف

إلى الحدث إلى ارتكا

في تحديد السبل وأسالي

السفلوك هفو البحفث والكشف

عف العوامفل واألسفبا

السفلوك االة ارمفي لفك أ معرفف تلفك األسفبا

الحماي والتربي والتقويم الواة

التفي

يسفاهم إلفى حفد كبيفر

اتخا ها في مواةه الحدث(.)4

ونظ ار ألهمي الفحص والتحر السابق في قضفايا األحفداث (تقريفر م ارقف

السفلوك) نةفد أ

المففاد  16م ف قواعففد األمففم المتحففد الففدنيا النمو ةي ف إلدار شف و قضففايا األحففداث ،قواعففد بكففي /
سن  1660نص

على أن " :يتعين في جميع الحاالت باستثنا الحاالت التي تنط وي عل ى ج رائم

ثانوية وقبل أن تتخذ السلطة المختصة ق ار ارً نهائياً يسبق إصدار الحكم إج ار تقصي س ليم للبيئ ة

( )1ه التسمي ورد

في قانو األحداث الةانحي السور رقم  91لسن .0592

( )2انظر :الةوخدار ،حس ( ،)3881قانو األحداث الةانحي  ،ط ،3مكتب دار الثقاف للنشر والتو ي  ،ص 180وما بعدها.
( )3فود  ،عبد الحكم ،ةرائم األحداث في ضوء الفق وقضاء األحداث ،مرة سابق ،ص 251وما بعدها.
( )4العدوا  ،ياد عيسى ابو عرابي ،مرة سابق ،ص ،039وما بعدها.
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والظ روف الت ي يع ي

فيه ا الح دث أو الظ روف الت ي ارتك ب فيه ا الح دث ك ي يتس نى للس لطة

المختصة إصدار حكم في القضية عن تبصر".
وعنففد التففدقيق فففي نصففوص قففانو األحففداث األردنففي السففار نةففد أ المففاد الثاني ف عرف ف
م ارق ف

السففلوك أن ف "الموظ ف ف ي ال وزارة – وزارة التنمي ة االجتماعي ة -ال ذي يت ولى مراقب ة س لو

األحداث وفقاً ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه".
كمففا أ المففاد  14فقففر
غير السالب للحري  .ويكو

مف

ا

القففانو  .تففنص علففى اإلش ف ار

لك ضم ضوابط واةراءا

وتةدر اإلشار إلفى أ المفاد  10فقفر أ مف
لمراق

ا

القضففائي كأحففد التففدابير

محدد (.)1
القفانو أكفد

السفلوك ففي كفل محكمف ( .)2وعليف يمكف القفول بفأ م ارقف

علفى ضفرور إنشفاء مكتف

السفلوك يعتبفر العصف

الحسفاس

في اص ح األحداث الةانحي (.)3

( )1حيث حددت المادة /51ز اإلج ار ات التالية -8( :تعين المحكمة التي تصدر أمر اإلشراف مراقب الس لو ال ذي يش رف
عل ى الح دث أثن ا م دة المراقب ة واذا تع ذر عل ى المراق ب الم ذكور القي ام بواجبات ه ألي س بب يج وز لم دير المديري ة أن
يطل ب م ن قاض ي تنفي ذ الحك م تعي ين مراق ب خ ر لتنفي ذ أم ر اإلش راف -1 .تس لم المحكم ة نس خة م ن أم ر اإلش راف

القضائي إلى مراقب السلو ونسخة أخر إلى الحدث وترسل نسخة منه إلى وليه أو وصيه أو الق ائم عل ى رعايت ه-1 .
تحدد المحكمة عند إصدار أمر اإلشراف المدة الزمنية لألمر وعدد التقارير المطلوب من مراقب السلو تزويدها بها عن

حال ة الح دث -7 .إذا تق رر ف ر

أم ر اإلش راف القض ائي عل ى أنث ى وج ب أن يك ون مراق ب الس لو أنث ى -1 .يج وز

للمحكم ة الت ي أص درت أم ر اإلش راف ،وبن ا عل ى طل ب م ن مراق ب الس لو  ،أو م ن الح دث أو ولي ه ،أن تلغ ي األم ر

المذكور أو أن تعدله ،بعد أن تطلع على تقرير مراقب السلو في هذا الشأن -1 .يجوز للمحكمة إلغا أمر اإلشراف إذا
أدي ن الح دث بج رم أثن ا نف اذ ه ذا األم ر م ا ل م تك ن عقوب ة الفع ل األص لية الغرام ة) .ويقصففد بيلمديري ف  :هففي الوحففد

التنظيمي المختص في الو ار بمتابع ش و األحداث وفقا ألحكام ه ا القانو أنظر الماد  3م قانو األحفداث األردنفي

رقم  23لسن .3102

( )2حيث تنص المادة  82على أن" :أ -ينشأ مكتب لمراقب السلو في كل محكمة على أن يك ون أح د موظفي ه متخصص اً
في علم النفس أو االجتماع .ب -يراعى ما أمكن اعتماد مراقب السلو الذي تم استدعاؤه لد ش رطة األح داث لجمي ع
مراحل التحقيق والمحاكمة إذا كان يعمل في االختصاص المكاني ذاته.

( )3الةوخدار ،حس ( ،)0553استا القانو الة ائي ،قانو األحداث الةانحي  ،مرة سابق ،ص ،012وما بعدها.
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وا ا مففا عففدنا إلففى النصففوص القانونيف الفوارد فففي قففانو األحففداث األردنففي نةففد أ المففاد 44
فقر أ تنص على أن ولغايا
أ -تحديد المتطلبا

تنفي أحكام ه ا القانو يصدر الو ير التعليما

والمعلوما

وبناء على لك صدر تعليما

الواة
تهد

المتعلق بما يلي:

توافرها في تقارير مراقبي السلوك.
إلى تحديد المتطلبا

والمعلوما

الواة

توافرها في تقارير

مراقبي السلوك لسن .1015
وقد نص

الماد  4م ه التعليما

أن يتوة

على مراق

السلوك عندما يعد تقريفر أ

يتم اعداد وفق أسس وضوابط معين (.)1
كما أ نةاح مراقب السفلوك يتوقف

إلفى حفد كبيفر علفى شخصفي م ارقف

السفلوك ،حيفث أ

ال كاء والصفبر وبعفد النظفر وقفو الم حظف واإلدراك االةتمفاعي كلهفا خصفائص يحسف توافرهفا ففي
م ارق ف

السففلوك( .)2ويلع ف

م ارق ف

السففلوك وفففق أحكففام القففانو عففد أدوار فففي أثنففاء مففرور الحففدث

بنظام التقاضي وهي:
أوالً :حضور التحقيق م الحدث ومحاكمت .
ثانياً :إةراء التحقيق االةتماعي ع أحوال الحدث ،والدراسا

( )1حيففث نص ف

المففاد  2م ف ه ف التعليمففا

االةتماعي التي تتطلبها المحكم .

علففى أن ف  -8( :يتوج ب عل ى مراق ب الس لو أن يض من التقري ر المعلوم ات

المتعلقة بأحوال الح دث وأس رته والظ روف المحيط ة ب ه -3.يتوج ب عل ى مراق ب الس لو تنظ يم تقري ره بن ا عل ى زي ارة

ميدانية -2 .يتوجب على مراقب السلو أنه عن د اع داد تقري ره ع ن حال ة الح دث أن يراع ي الس رية والخصوص ية-1 .
يجب أن يعطي المراقب لنفسه المدة الكافية إلعداد التقرير وفقاً ألحك ام ه ذه التعليم ات -2.ينبغ ي عل ى مراق ب الس لو

أن يحفظ الملفات بشروط تضمن سرية المعلومات وخصوصيتها كم ا يتوج ب علي ه عن دما ي تم ت داول التق ارير وم ا ب ين
المحكمة والمديرية ،أن يتم تداولها بطريقة تضمن السرية والخصوص ية) .المةلفس الفوطني لشف و األسفر (ورشف عمفل)

الوصففول لفهففم مشففترك لقففانو األحففداث رقففم  23لسففن  ،3102فنففدق المففاريو /البحر المي ف

مسود انظم وتعليما

قانو األحداث رقم  23لسن .3109/1/39 ،3102

(تقريففر ورش ف عمففل) مناقش ف

( )2انظر عيسى ،محمد طلع ؛ فتل البا  ،عبد الع يف ؛ سفليما  ،وعفدلي ( ،)0596الرعايف االةتماعيف لفحفداث المنحفرفي
– القففاهر  ،مطبع ف لةن ف التففألي  ،والترةم ف والنشففر ،أيضففا أنظففر :عففوي  ،ين ف

ص 032وما بعدها.،

أحمففد ،قضففاء األحففداث ،مرة ف س فابق،
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ثالثاً :مسفاعد الحفدث ففي تقفديم دفاعف ففي المحكمف و لفك ففي القضفايا الةنحيف التفي ال تعفي فيهفا
المحكم محاميا للحدث.
رابعاً :اقتراح التدبير اإلص حي الم ئم لحال الحدث والتوصي ب للمحكم .
خامسا :اإلش ار

على تنفي الحدث ألمر المراقب في حال وضع تح

إش ار

مراق

السلوك.

سادساً :تقديم الشكوى نياب ع الحدث للضابط العدلي أو شرط األحداث.
سابعاً :التثب

وبشكل مستمر م تقيد الحدث بشروط تنفي الحكم وتقديم مفا يلف م مف التقفارير بف لك

لقاضي تنفي العقوب .
ثامناً :أ يقدم إلى المحكم أ شخص محتاج للحماي أو الرعاي .
وعليف ف ف يةف ف ف

أ يك ف ففو م ارقف ف ف

الس ف ففلوك مف ف ف األش ف ففخاص الف ف ف ي تتف ف فوافر ف ف ففيهم المف ف ف ه

والخصائص التي تمكنهم م أداء المهم الموكل إليهم على النحو المطلو .
ويثور التسا ل المهم ونح بصدد البحث في نص الماد  11مف قفانو األحفداث األردنفي،
والتي سبق اإلشار إليها ع مدى ال امي ما ةاء بتقرير مراق
يةو الفصل في الدعوى دو توريفد مف قبفل م ارقف
يتعي الحصول بها على تقرير مراق

السلوك طالمفا نتحفدث عف تقريفر ال

السفلوك والسف ال الثفاني ،يفرتبط بالمرحلف التفي

السلوك؟

فيمففا يتعلففق بالتسففا ل األول والمتعلففق بمففدى ال امي ف تقريففر م ارق ف
التميي قض

أ تقريفر م ارقف

السففلوك ،نةففد أ محكم ف

السفلوك وعلفى الفرغم مف ال اميف تقديمف قبفل الفصفل ففي الفدعوى إال

أ مضمون ليس مل ما للمحكم (.)1

( )1تميي ة اء رقم ( )0569 /66تاريخ  " 0569/5/03تستأنس المحكم بتقرير مراق
القانو وظرو

الدعوى ،وهي ليس

السلوك وتأخ من م رأي ما وافق

في كل األحوال مل م باألخ برأي  ،منشو ار عدال .
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السففلوك كتقريففر الخبففر فهففو لففيس ملف م بنتيةت ف للقاضففي ،فل ف أ

وعليف يكففو تقريففر م ارقف

يأخ من ما ي ار موافقا للواق والقانو كما أ تقريفر م ارقف

السفلوك يخضف لمبفدأ القناعف الوةدانيف

للقاضي – حيث يأخ القاضي من ما ي ار اكثر م ئم للحدث الماثل أمام (.)1
وتة ففدر االش ففار إل ففى أ المش ففرع األردن ففي ف ففي ن ففص الم ففاد ( ) /11ة ففاء بعب ففار صف فريح
مفادها" :تطلع المحكمة على تقرير مراقب السلو ويج وز له ا وللح دث ولمحامي ه مناقش ة مراق ب
السلو في تقريره".
ن حففظ أ هف ا الففنص ةففاء مطلقففا ،بخف
قانو الطفل المصر علفى الم ارقف

مففا نففص عليف المشففرع المصففر  -حيففث أوةف

االةتمفاعي إعفداد ملف

يتضفم فحصفا كفام لكفل طففل مفتهم

بةناي أو ةنح ع حالت التعليمي والنفسي العقلي والبدني واالةتماعي (.)2
وكف لك نصف

المففاد /44أ 1/مف قففانو األحففداث الةففانحي السففور تطلف

تقريففر ع ف حال ف الحففدث بواسففط مكت ف

الخدم ف االةتماعي ف أو م ارق ف

الحصففول علففى

السففلوك أو بواسففط مرك ف

الم حظ كما أةا للمحكم االستغناء ع التقرير في الةرائم م نوع المخالفا

أو الةنل(.)3

ن حففظ أ ةمي ف النصففوص السففابق لففم تتضففم صففيغ الوةففو وعلي ف فففإ تقريففر م ارق ف
السلوك ال يكو مل ما للقاضي.

( )1العدوا  ،ثائر سعود ،أنظر العدال الةنائي لفحداث في التشري األردني ،مرة سابق ،ص.026
( )2الماد  036م قانو الطفل المصر الصادر بالقانو رقم  03لسن  " ،0559ية
ل نح ار

وفي مواد الةنايا

والةنل قبل الفصل في أمر الطفل أ تستم إلى أقوال المراق

بحالت ف يوضففل العوامففل التففي دفع ف
االستعان بأهل الخبر .

على المحكم في حاال

( )3أيضا أنظر نص الماد /32أ م

الطفففل ل نح ف ار

ا

كل شهر ع حال الحدث الموضوع تح

أو التعففرض ل ف ومقترحففا

القانو والتي ةاء فيها (على مراق

االةتماعي بعد تقديم تقريف ار

اص ف ح كمففا يةففو للمحكم ف فففي لففك

السلوك أ يرف إلى المحكم تقري ار دوريفا ففي

رقابت وع سلوك وتأثير المراقب علي  ،وعلي أ يرف للمحكم تقريف ار عف كفل

حالف تفدل عف سفوء سففلوك الحفدث أو يفرى مف المفيفد اطف ع المحكمف عليهفا.

التدابير التي يرى فرضها على الحدث).

التعرض

 .للم ارقف

أ يقتفرح علففى المحكمف اتخففا
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أما فيما يتعلق بالتسا ل الثاني والمتعلق بمدى الحاة إلى تقريفر م ارقف

السفلوك ففي مرحلف

التحقيق االبتدائي.
نقول بداي أ المشرع األردني في قانو األحداث السابق وبالتحديد في الماد  11من ةاء
فيها "على المحكمة قبل البت في الدعو أن تحصل من مراقب الس لو عل ى تقري ر خط ي يح وي
جمي ع المعلوم ات المتعلق ة ب أحوال ذوي الح دث المادي ة واالجتماعي ة وأخالق ه ودرج ة ذكائ ه،
وبالبيئ ة الت ي نش أ وترب ى فيه ا ...وبالت دابير المقترح ة إلص الحه" .وا ا مففا أمعنففا النظففر فففي لففك
النص نرى بأ النص واضل وصريل في تطل
أراد المشرع األردني أ يتم تقديم تقرير مراق

تقرير مراق

السلوك في مرحل المحاكم فقط ولفو

السلوك ،في المرحل السابق (مرحل التحقيق األولي)

لنص على لك صراح :
وتةدر اإلشار أ المشرع األردنفي تفدارك لفك الفنقص والقصفور ففي نفص المفاد  11فقفر أ
م قانو األحداث الحفالي حيفث أكفد علفى ضفرور الحصفول علفى تقريفر خطفي مف م ارقف

السفلوك

أمام المدعي العام عند مباشر التحقيق م الحدث وأ يقدم تقارير الحق للمحكمف بهف ا الخصفوص
كلما استدع

الحاة ل لك(.)1

وعليف نةففد أ المشففرع األردنففي كففا موفقففا فففي صففياغت لففنص المففاد  11فقففر أ مف قففانو
األحففداث الحففالي ،لطالمففا كنففا نتحففدث عف إصف ح الحففدث واعادتف معففافى وسففليم مف بفراث الةنففوح
ولطالما أننا بصدد الحديث ع السياس الةنائيف والعدالف اإلصف حي لفحفداث ،واقفرار تفدابير غيفر
س ففالب للحريف ف خاصف ف باألح ففداث ،ولطالم ففا أ شخص ففي الح ففدث تمث ففل الدعامفف األساس ففي ف ففي رس ففم
( )1حيث نص

الماد /11أ م قانو األحداث الحالي" :على مراقب السلو أن يق دم للم دعي الع ام عن د مباش رة التحقي ق

تقري ار خطيا مفصال يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأحوال الحدث وأسرته والظروف المحيطة به بما في ذل المادي ة
منها واالجتماعية والبيئة التي نشأ وتربى فيها ،وبمدرسته وتحص يله العلم ي وعل ى مراق ب الس لو تق ديم تق ارير الحق ة

للمحكمة بهذا الخصوص كلما استدعت الحاجة ذل ".

14

خريطف العدالف الةنائيف بمنظورهففا الةديففد ،التففي تهففد

إلففى م ارعففا المصففالل الفضففلى للحففدث ،فففإ

د ارسف شخصففي الحففدث فففي مرحلف التحقيففق االبتففدائي ال تقففل أهميف عف مرحلف المحاكمف بففل علففى
العكس م
اإلةراءا

لك( ،)1فإن عندما يكو للقاضي تصور كافي ع حال الحدث فإنف يسفتطي أ يوةف
لتكو مكمل لمرحل التحقيق االبتدائي لتخدم مصلح الحدث.

أل محاكم الحدث بدءا م الم حظ مرو ار بالتحقيق وصوال إلى مرحلف المحاكمف وتنفيف
الحكم تشكل وحد متكامل يةمعها وحد الهد

وهو اص ح الحدث وتأهيل (.)2

الفرع الخامس :شروط االشراف القضائي أو (الحرية المحروسة)
نةد أ المشرع األردني في قانو األحداث األردني رقم  31لسن  1014ترك أمر تقدير ه
الشففروط والواةبففا كليففا إلففى المحكم ف وحففدها والتففي لهففا سففلط تقففديرها ،فففي ضففوء مففا نستخلص ف م ف
دراس شخصي الحدث والظرو
عندما تناول

اإلش ار

الموضوعي المحيط ب و لفك عنفد النظفر إلفى نفص المفاد  14فقفر

القضائي كأحد التدابير غير السالب للحريف ويكفو بوضف الحفدث ففي بيئتف

الطبيعي تح التوةي واإلش ار

(م مراعا الواةبا التي تحددها المحكم ).

وأقول أ المشرع األردني كفا موفقفا بهف ا الفنص عنفدما لفم يحفدد شفروط أو واةبفا
لإلشف ار

القضفائي ألنف يصفع

عن دراس حال الحدث واخت

حصفرها مسففبقا مف قبفل المشففرع ،حيفث أنهفا تتوقف
وم بسا

ظرو

محفدد

علفى مفا تسفففر

كفل ةريمف عف األخفرى لف لك نةفد أ المشفرع

األردني كا موفقا عندما ةاء بنص عام في القانو مفاد أ محكم االحداث عندما تفرض تدبير
اإلش ار

القضائي (أ يراعى في الواةبا

التي تحددها المحكم ).

( )1العدوا  ،ياد عيسى أبو عرابي ،اإلةراءا الة ائي الخاص في معامل األحداث ،مرة سابق ،ص 035وما بعدها.
( )2ك لك نةد أ المشرع العراقي في قانو رعاي األحداث العراقي رقم  69لسن  0512ففي المفاد  90منف نفص أوالً :علفى
قاضي التحقيق عنفد اتهفام الحفدث بةنايف  .وكانف

األدلف تكففي إلحالتف إلفى محكمف األحفداث أ يرسفل إلفى مكتف

الشخصففي ثاني اً :لقاضففي التحقيففق عنففد اتهففام حففدث بةنحف أ يرسففل إلففى مكتف

إلحالت على محكم األحداث وكان

ظرو

د ارسف الشخصففي إ ا كانف

القضي أو حال الحدث تستدعي لك.

د ارسف

األدلف تكفففي
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وكل لك بعد االط ع على تقرير م ارقف

السفلوك :مف اإلشفار إلفى المحكمف بعفدم التعسف

أو ارهففاق الحففدث فففي فففرض تلففك الشففروط أو الواةبففا  .وأ تكففو هف الواةبففا
القضففائي نافع ف قابل ف للتنفي ف مقبول ف م ف الحففدث تسففاعد علففى ته ف ي

فففي أمففر اإلشف ار

وتقففويم سففلوك الحففدث بحيففث

يشعر أنها موضوع لصالح (.)1
في حي أ المشرع العراقي في قانو رعاي األحداث العراقي المعدل رقفم  16لسفن 1693
كا أكثر دق وشمولي في فرض ه الشروط والقول بأ نظام مراقبف السفلوك لفيس ةف ءا ةنائيفا ال
يعنففي لففك أنف مةففرد أمففر بففاإلفراج غيففر المشففروط علففى الحففدث ،واال فقففد هف ا النظففام صفففت كتففدبير
ع ةي وشة على الةنوح واالنح ار ( ،)2ولتفاد ه ا األمر تعمد محاكم األحداث إلى أ يتضم
أمففر المراقب ف بعففض الشففروط التففي يلت ف م بهففا الحففدث ،حتففى يففدرك مس ف وليت  ،وأ المحكم ف لففم تبففرئ
ساحت إال في حدود خاص ولتحقيق غرض معي .
وبنفاء علففى لففك فففإ قفرار مراقبف السففلوك يتضففم إلف ام الحففدث بشففروط المراقبف التففي ورد
في الماد  60م قانو األحداث العراقي على مةموع مف هف الشفروط يةف

أ تتفوافر ففي امفر

المراقب وال ام الحدث بها(.)3
( )1عبد الر اق ،منى محمد ،االختبار القضائي (مراقب السلوك) لفحداث الةانحي (دراس مقارن ) مرة سابق ،ص.00
( )2ن حففظ أ "قففانو المسففطر الةنائي ف المغربففي لسففن  0591قففد أخ ف بتسففمي اإلش ف ار

القضففائي كمففا هففو وارد فففي قففانو

األحففداث األردنففي رقففم  23لسففن  3102باسففم الحريف المحروس ف كمففا أةففا فففي الفصففل ( 902الحريف المحروس ف ) ضففم

التدابير المقرر لفحداث ال ي لم يبلغ عمرهم  09سن مهما كا نوع الةريمف المرتكبف  .وأنفاط الفصفل ( )990بالمنفدوبي
المكلفي مهم مراقب األحداث المحكوم علفيهم بتفدبير الحريف المحروسف  ،والسفهر علفى ظفرو

وصحتهم وتربيتهم وحس قضاء أوقا

 01سن كامل .
كمفا ةففاء

ف ارغهم ،ويحكم بهف ا (التفدبير لمفد معينف ال تتةفاو التفاريخ الف

المادتففا  3/22و 265مف قففانو اإلةفراءا

م القانو المغربي.

حيفاتهم الماديف والمعنويف ،
يبلفغ فيف الحفدث

الة ائفر لسففن  0599بففنفس مففا نففص عليف الفصففل  909و90

( )3وهي .8" :أن يسل سلوكاً حس ناً .5 .أن يخب ر مراق ب الس لو عن د انتقال ه م ن مح ل س كناه وعلي ه أخ ذ موافقت ه عن د

انتقاله إلى عمل خر أو مدرسة أخر  .3 .أن يك ون عل ى اتص ال دائ م بمراقب ة الس لو ويلت زم ب أوامره وتوجيهات ه.1 .

أي شرط خر تراه محكمة األحداث ضرورياً لضمان نجاا المراقبة".
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ه الشروط التي وضعها المشرع الع ارقفي ليسف
الشروط بدليل الفقر األخير م المفاد أعف

علفى سفبيل الحصفر وانمفا نمفا ج مف هف
لمحكمف األحفداث أ تصفني

والتفي أةفا

إلفى قفرار

المراقب أ شرط آخر ت ار ضروريا لضما نةاح المراقب .
الفرع السادس :مخالفة الحدث لشروط االشراف القضائي
إ المش ففرع األردن ففي ق ففد أغف ففل ال ففنص عل ففى حالف ف الح ففدث الف ف

يخ ففال

ش ففروط اإلشف ف ار

القض ففائي الت ففي فرض ففتها المحكمف ف  ،ف ففي ح ففي أ المش ففرع المص ففر ك ففا س ففباقا ف ففي تحدي ففد اإلةف فراء
الواة

اتخا في حال فشل الطفل في االختبار فأوة

على المحكم أ تتخف مفا تف ار مناسفبا مف

التدابير األخرى الوارد في القانو (.)1
م ف العلففم أ المشففرع األردنففي فففي قففانو األحففداث السففابق كففا يفففرض غ ارم ف مالي ف علففى
الحدث ال

يخال

أ شرط م شروط أمر المراقب ( .)2في حي أن أغففل الفنص علفى هف الحالف ففي

قانو األحداث الحالي وكا م األةدر واألولى بالمشرع بعد أ ألغى فرض غ ارمف ماليف علفى الحفدث
فف ففي حال ف ف مخالفت ف ف أل شف ففرط م ف ف شف ففروط أمف ففر المراقب ف ف أ يفف ففرض تف ففدبير بف ففديل عن ف ف  ،كالخدم ف ف
( )1حيففث تففنص المففاد ( )106م ف قففانو الطفففل رقففم  11لسففن  ،1666فففي المففاد ( )106والتففي ةففاء فيهففا "يك ون االختب ار
القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه واإلشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة وال يجوز

أن تزيد مدة االختيار القضائي على ثالثة سنوات ،فإذا فشل الطفل في االختب ار ع ر

تراه مناسباً من التدابير األخر الواردة بالمادة ( )828من هذا القانون".

األم ر عل ى المحكم ة لتتخ ذ م ا

الماد ( )010مف قفانو الطففل المصفر تفنص علفى أنف "يحك م عل ى الطف ل ال ذي ل م يبل غ س نة خمس ة عش رة س نة إذا ارتك ب
جريم ة – بأح د الت دابير اآلتي ة .0" .الت وبي  .3 .التس ليم .2 .االلح اق بالت دريب المهن ي .2 .االل زام بواجب ات معين ة.5 .
االختبفار القضائي .2 .االيداع في إحد مؤسسات الرعاي ة االجتماعي ة .2 .اإلي داع ف ي أح د المستش فيات المتخصص ة .وعفدا

المصادر واغ ق المحال ال بحكم ه ا الفصل ،بأ عقوب أو تدبير منصوص علي في قانو آخر.
( )2حيث نصت الم ادة  32م ن ق انون األح داث الس ابق عل ى أن -8" :للمحكم ة أن تف ر

عل ى الح دث ال ذي يخ الف اي

شرط من شروط أمر المراقبة ،أو على وليه أو على وصيه يرامة ال تتجاوز عشرة دنانير مع المراقبة أو ب دونها و....

 -5يجوز للمحكمة التي أصدرت أمر المراقبة وبن ا ً عل ى طل ب مراق ب الس لو أو م ن الح دث أو ولي ه أن تلغ ي األم ر
المذكور أو تعدله بعد أن تطلع على تقرير ومطالعة مراق ب الس لو ف ي ه ذا الش أن -3 .إذا أدي ن الح دث بج رم ،أثن ا
نفاذ أمر المراقبة الص ادر ف ي حق ه ،ألغ ي أم ر المراقب ة ،إالّ إذا اقتص ر الحك م الجدي د عل ى دف ع يرام ة ،أو تع وي
مصاريف المحكمة ،ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقرر استم ار العمل بأمر المراقبة.

أو
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االةتماعيف وهففو أمففر بمقففدور الحففدث تنفي ف فع ف  ،بمففا ال يتعففارض م ف األحكففام التففي تففنظم تشففغيل
عمل الصغار حسبما ورد في قانو العمل األردني.

المبحث الثاني
التدابير المقررة لألحداث المحتاجين للحماية والرعاية (األحداث في يير نزاع مع القانون)
تنص الماد ( )16م اتفاقي حقوق الطفل على أنف " :تتخف الفدول األطف ار

ةميف التفدابير

التشف فريعي واإلداريف ف واالةتماعيف ف والتعليميف ف الم ئمف ف لحمايف ف الطف ففل مف ف كافف ف أش ففكال العنف ف
الضف ففرر ،أو اإلسف ففاء البدني ف ف أو العقلي ف ف  ،واإلهمف ففال أو المعامل ف ف

أو

المنطوي ف ف علف ففى إهمف ففال ،واسف ففاء

المعامل ف أو االسففتغ ل ،بمففا فففي لففك اإلسففاء الةنسففي  ،وهففو فففي رعاي ف (الوالففد) أو (الوالففدي ) أو
(الوصففي القففانوني) ،أو (األوصففياء القففانونيي علي ف ) ،أو (أ شففخص آخففر يتعهففد الطفففل برعايت ف ).
وعلي ف فففإ علففى الففدول األعضففاء فففي اتفاقي ف حقففوق الطفففل الت ف ام قففانوني بتففوفير الحماي ف والرعاي ف
ال مي للطفل بما يكفل بقا ونما السليمي .
وألهميف هف الفئف مف األطفففال فففي غيففر نف اع مف القففانو أو المعرضففي لخطففر االنحف ار
فسو

أتناولها بالدراس م حيث:

أوال :تعري

الحدث المحتاج للحماي والرعاي .

ثانيا :اإلةراءا

المتبع أمام المحكم عند النظر في قضايا الحدث المحتاج للحماي والرعاي .

ثالثا :طبيع تدابير الحماي المقرر للحدث في غير ن اع م القانو .
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المطلب األول :تعريف الحدث المحتاج للحماية والرعاية:
تردد

الشريعا

وم ضمنها التشفري األردنفي ففي تسفمي هف الفئف مف األطففال فقفد كفا

المشرع األردنفي ففي القفانو رقفم  14لسفن  69يطلفق وصف

المتشفرد علفى الطففل المحتفاج للحمايف

أو الرعاي (.)1
وك ف لك كففا المشففرع المصففر يتب ف

ا

الففنهج فقففد كففا التش فري المصففر يطلففق وص ف

المتشففرد علففى الحففدث فففي حففال تعرض ف ل نح ف ار  ،ثففم أطلففق علي ف وص ف

التعففرض ل نح ف ار

فففي

القففانو رقففم  31لسففن  ،14ثففم عففدلها فففي القففانو رقففم  116لسففن  1009لتصففبل الطفففل المعففرض
للخطر(.)2
ويعتبر تبني المشرع األردني لفكر المحتاج للحماي أو الرعاي تحوال إيةابيفا ففي نظرتف إلفى
الحففدث المتشففرد حيففث كففا قففانو األحففداث السففابق قبففل تعديلف يففنص علففى عقوبف توقف علففى الحففدث
المتشففرد بصفففت ةانحففا أو مرتكبففا لةريم ف  ،فأصففبل الحففدث ات ف بعففد التعففديل ضففحي تسففتوة رعاي ف
المشرع ،وتطبق علي تدابير الحماي بما يكفل حمايتف ورعايتف  ،وتهيئف الةفو المناسف ؛ لتنشفئت تنشفئ
سليم بعيدا ع أي مخاطر على حيات أو شخصفيت  ،أ أ المشفرع أصفبل ينظفر إليف نظفر ضفحي
أو مةن ففي عل ففي بع ففد أ ك ففا ينظ ففر إليف ف ع ففى أنف ف ة ففانل .ويقص ففد بتعت ففرض الطف ففل ل نحف ف ار
الخطور االةتماعي للطفل بحيث يكو
وقد عرف تقرير معهد دراسا
س معين وا لفم يرتكف

تف فوافر

لك ن ي ار الحتمال ارتكاب الةريم (.)3
اإلة ار في لنفد الصفادر عفام  55بأنف (شفخص ففي حفدود

ةريمف  ،وفقفا لنصفوص القفانو  ،إال أنف ألسفبا

معقولف

و سفلوك مضفاد

للمةتم  ،تبدو مظاهر في أفعال وتصرفات لدرة يحتمل معها أ يصفبل منحفر إ لفم يتخف معف
( )1تنص الماد  20م قانو ألةداث رقم  32لسن  91قبل اللتعديل على( :يعتبر متشفردا كفل مف انطبقف
الحاال

التالي .)...........

( )2العدوا  ،ثائر ،مرة سابق ،ص.95

( )3عبدالستار ،فو ي  ،0555 ،المعامل الةنائي لفطفال ،مرة سبق ،ص.66

عليف حالف مف
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اإلةراء الوقائي المناس )( .)1ولم يعر المشرع األردني الطفل المحتاج للحماي والرعاي مكتفيا ففي
الماد  33م قانو األحداث بتعداد الحاال

التي يعتبر الطففل محتاةفا فيهفا إلفى الحمايف والرعايف

إ ا تواةفد فففي أ منهففا ،وبفالنظر إلفى تعريف

القففانو للحففدث بأنف كففل مف لففم يفتم الثامنف عشففر مف

الطفففل المحتففاج للحماي ف أو الرعاي ف بأن ف (كففل طفففل لففم يففتم الثامن ف عشففر م ف

عمففر  ،يمكننففا تعري ف

اةتماعي ف ت ف ثر علففى تنشففئت وحيات ف أو تعرض ف للخطففر أو ا

عمففر ويعففاني م ف ظففرو
خطير  ،قد تدفع إلى ارتكا

ةريم دو أ يكو سلوك حد ات ُم َةرمفا) وحيفث أ التفدابير التفي

تتخ قبل الطفل المعرض ل نح ار

تتضم بعض المساس بحريت فقد كا واةبفا علفي المشفرع أال

يترك القول بتوافر ه الحال لتقدير القاضي ،وعلي فقفد حفدد هف الحفاال
حيففث حففدد

المففاد  33مف قففانو األحففداث الحففاال

الرعايف وتعكففس هف الحففاال
الحاال

وفقا لفسبا

دالئففل

فففي مةملهففا األسففبا

المنطوي تحتها إلى الفئا

علفى سفبيل الحصفر(،)2

التففي يعتبففر معهففا الطفففل محتاةففا للحماي ف أو
الرئيسف النحف ار

األحففداث ،ويمكف تقسففيم هف

التالي :

أ .أسباب تعود لبيئة الحدث ،وتشمل :إ ا كا الطففل تحف

رعايف شفخص غيفر م هفل للعنايف بف ،

العتياد اإلةرام أو إدمان السكر أو المواد المخدر والم ث ار العقلي أو انح ل الخلقي أو أدي
( )1حسني ،محمود نةي

( ،)0592دراس تشفريعي مقارنف ففي معاملف األحفداث المشفردي  ،القفاهر  ،المركف القفومي للبحفوث

االةتماعي الةنائي  ،ص.1

( )2لقففد عففر المش فرع األردنففي الحففدث المحتففاج إلففى الحماي ف والرعاي ف فففي المففاد ( )33م ف قففانو األحففداث الحففالي رقففم  31لسففن 1014
حيث اعتبر كل م تنطبق علي حال م الحاال
تح

الوارد كرها في تلك الماد محتاةا للحمايف والرعايف وهف الحالف هفي" :أ .إ ا كفا

رعاي شخص غير م هل للعناي ب  ،العتياد اإلةرام أو إدمان السكر أو المفواد المخفدر والمف ث ار العقليف أو انح لف الخلقفي أو

أدي بارتكا

ةرم مخل بفاآلدا

مف أ مف أبنائف أو أ مف المعهفود إليف برعفايتهم .ب .إ ا قفام بأعمفال تتعلفق بالفدعار أو الفسفق أو

إفسففاد الخلففق أو القمففار أو أ أعمففال غيففر مشففروع أو خدم ف م ف يقومففو به ف األعمففال أو خففالط ال ف ي اشففتهر عففنهم سففوء السففير أو
استغل بأ منها بما في لك أعمال التسول أو االستةداء .ج .إ ا لم يك لف محفل مسفتقر أو كفا يبيف عفاد ففي الطرقفا  .د .إ ا لفم يكف
لف وسففيل مشففروع للعففيش أو لففم يكف لف عائففل مف تم وكففا والففد أو احففدهما متففوفي أو مسففةوني أو غففائبي  .ه  .إ ا كففا سففيء السففلوك
وخارةففا ع ف سففلط أبي ف أو ولي ف أو وصففي أو أم ف أو كففا الففولي متوفيففا أو غائبففا أو عففديم األهلي ف  .و .إ ا كففا يسففتةد  ،ولففو تسففتر علففى
لففك بففأ وسففيل م ف الوسففائل .ز .إ ا كففا بائعففا متة فوال أو عابثففا بالنفايففا  .ا .إ ا تعففرض إلي ف اء مقصففود م ف والدي ف أو أ منهمففا بشففكل

تةاو ضرو التأدي التي يبيحها القانو والعر العام .ط .كا معرضفا لخطفر ةسفيم حفال بقائف ففي أسفرت  .ي .إ ا لفم يفتم الثانيف عشفر
م عمر وارتك
ونص ف

ةنح أو ةناي  . .إ ا كا حدثا عام خ فا للتشريعا

أيضففا الفقففر ج م ف

ا

الناف .

المففاد  36علففى أن ف " :عل ى مراق ب الس لو وأي ش خص يعم ل ف ي المج االت الص حية والتعليمي ة

واالجتماعية إذا وجد حدثا أثنا ممارسته لوظيفته في أي م ن األح وال المش ار إليه ا ف ي الم ادة ( )33م ن ه ذا الق انون تبلي غ ش رطة

األحداث أو اقرب مركز أمني بذل ".
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بارتكففا

ةففرم مخففل بففاآلدا

م ف أ م ف أبنائف أوأ م ف المعهففود إلي ف برعففايتهم .أو إ ا تعففرض

إليف ف اء مقص ففود مف ف والديف ف أو أ منهم ففا بش ففكل تة ففاو ض ففرو التأديف ف

الت ففي يبيحه ففا الق ففانو

والعففر العففام إ ا كففا معرضففا لخطففر ةسففيم حففال بقائف فففي أسفرت  ،إ كففا ولففي أمففر متوفيففا أو
غائبا أو عديم األهلي  ،إ ا لم يك ل محل مستقر أو كا يبيف

عفاد ففي الطرقفا  ،إ ا لفم يكف

لف ف وس ففيل مش ففروع للع ففيش أو ل ففم يكف ف لف ف عائ ففل مف ف تم وك ففا وال ففدا أو أح ففدهما مت ففوفيي أو
مسةوني أو غائبي .
ب .أسباب تعود للحدث ذاته :وتشمل إ ا كا الطفل لم يفتم الثانيف عشفر مف عمفر وارتكف ةنحف أو
ةناي  ،إ ا كا سيئ السلوك وخارةا عف سفلط أبيف أو وليف أو وصفي أو أمف  ،إ ا كفا يسفتةد
ولففو تسففتر علففى لففك بففأ وسففيل م ف الوسففائل ،إ ا كففا بائعففا متة فوال أو عابثففا بالنفايففا  ،إ ا كففا
حدثا عام خ فا للتشفريعا

النافف  ،إ ا قفام بأعمفال تتعلفق بالفدعار أو الفسفق أو إفسفاد الخلفق أو

القمففار أو أ أعمففال غيففر مشففروع أو خدم ف م ف يقومففو به ف األعمففال ،أو خففالط ال ف ي اشففتُهر
عنهم سوء السير أو استغل بأ منهما بما في لك أعمال التسول أو االستةداء.
وبتحليل نص الماد  33مف قفانو األحفداث األردنفي فإننفا نةفد انف وا كفا يحمفد للمشفرع
األردني ان في قانو األحداث الةديد قد وس م نطاق الحاال

التي يعتبر الطفل فيها محتاةا
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للحماي ف أو الرعاي ف إال ان ف ال ال قاص ف ار ع ف شففمول حففاال

اخففرى هام ف تنب ف لهففا المشف ِّفرع

المصر في قفانو الطففل( )1كالحالف التفي يتعفرض فيهفا أمف الطففل أو أخ قف أو صفحت أو حياتف
المشرع المصر – وهو محق ب لك – لم يحفرص علفى حمايف الكيفا المفاد
للخطر ا ي حظ ا
ِّ
االخ قي ل بالحماي فأضفا

للطفل م الخطر بل شمل أيضا الةان

إلفى حفاال

تعفرض الطففل

للخطر الحال التي تشكل خطور على اخ ق وهفو معيفار مفر يخضف لتقفدير القضفاء أوسف نطاقفا
أورد حاال

م النص األردني ال

محدد تشكل خطف ار علفى اخف ق الطففل كقيامف بأعمفال تتعلفق

بالدعار أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو أ أعمال غير مشروع أو خدم م يقومو به
األعمال أو خالط ال ي اشتهر عنهم سوء السير أو استغل بأ منها بما في لك أعمال التسفول أو
االستةداء وهي حاال

على سبيل الحصر .والحال التي ُيحرم فيها الطفل ،بغير مسوم ،مف

ورد

حقف ولففو بصففف ة ئيف فففي حضففان أو ر يف أحففد والديف أو مف لف الحففق فففي لففك وهففي حالف تمففس
االسففتقرار النفسففي واالسففر للطفففل وتعففرض تنشففئ الطفففل للخطففر .وفففي حففال تخلففي الملتف م باإلنفففاق
على الطفل أو متولي أمفر عف المسف ولي قبلف أو تعفرض الطففل لفقفد والديف أو احفدهما أو تخليهمفا
( )1تنص الماد  66م قانو الطفل المصر على (يعد الطفل معرضا للخطفر إ ا وةفد ففي حالف تهفدد سف م التنشفئ الواةف
و لك في أ م األحوال اآلتي  1 - :إ ا تعرض أمن أو أخ ق أو صفحت أو حياتف للخطفر 1 -.إ ا كانف
أو المدرس أو م سسا

ظفرو

توافرهفا لف

تربيتف ففي األسفر

الرعايف أو غيرهفا مف شفأنها أ تعرضف للخطفر أو كفا معرضفا لإلهمفال أو لإلسفاء أو العنف

أو االسفتغ ل

أو التشرد 3 -إ ا حرم الطفل ،بغير مسوم ،م حق ولو بصف ة ئي ففي حضفان أو ر يف أحفد والديف أو مف لف الحفق ففي لفك4 - .
إ ا تخلي عن الملت م باإلنفاق علي أو تعرض لفقد والدي أو احدهما أو تخليهما أو متولي أمر ع المسفئولي قبلف  5 -.إ ا حفرم الطففل
م ف التعلففيم األساسففي أو تعففرض مسففتقبل التعليمففي للخطففر 6 -.إ ا تعففرض داخففل األسففر أو المدرس ف أو م سسففا
للتحفريض علففي العن ف

أو األعمففال المنافي ف لففادا

الستعمال غير المشروع للكحوليا
سفل أو خفدما
غيرها م الفض

أو األعمففال اإلباحيف أو االسففتغ ل التةففار أو التحففرش أو االسففتغ ل الةنسففي أو

أو المواد المخدر الم ثر على الحال العقلي  1 -.إ ا وةفد متسفوال ،ويعفد مف أعمفال التسفول عفرض

تافهف أو القيففام بألعفا
والمهم

الرعاي ف أو غيرهففا

بهلوانيف وغيففر لفك ممفا ال يصفلل مففوردا ةفديا للعفيش 9 -.إ ا مففارس ةمف أعقفا

 6 - .ا لم يك ل محل إقام مستقر أو كا يبي

عاد في الطرقفا

السففةاير أو

أو ففي أمفاك أخفر غيفر معفد

لإلقام أو المبيف  10 -.إ ا خفالط المنحفرفي أو المشفتب ففيهم أو الف ي اشفتهر عفنهم سفوء السفير  11 -إ ا كفا سفيء السفلوك ومارقفا
م ف سففلط أبي ف أو ولي ف أو وصففي أو متففولي أمففر  ،أو م ف سففلط أم ف فففي حال ف وفففا ولي ف أو غياب ف أو عففدم أهليت ف  11 -إ ا لففم يك ف
للطفل وسيل مشروع للتعيش وال عائل مف تم وال يةفو ففي هف الحالف اتخفا أ إةفراء قبفل الطففل ولفو كفا مف إةفراءا
إال بناء على شكوى م أبي أو ولي أو وصي أو أمف أو متفولي أمفر بحسف

األحفوال  13-إ ا لفم يكف للطففل وسفيل مشفروع للتعفيش

وال عائل م تم  14-إ ا كا مصابا بمفرض بفدني أو عقلفي أو نفسفي أو ضفع
أو االختيار بحيث يخشفى مف هف ا المفرض أو الضفع
من واقع تشكل ةناي أو ةنح ).

االسفتدالل

عقلفي و لفك علفي نحفو يف ثر ففي قدرتف علفي اإلدراك

علفي سف مت أو سف م الغيفر 15-.ا كفا الطففل دو سف السفابع وصفدر
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المشرع األردني ال
عن وهي حال أوس نطاقا م الحال التي نص عليها
ِّ

أقتصر على حال فقفد

الطفففل لوالديف أو أحففدهما وعففدم وةففود عائففل م ف تم علففى الطفففل .وحال ف حرمففا الطفففل مف التعلففيم
األساسي أو تعرض مستقبل التعليمي للخطر فممفا الشفك فيف ا حرمفا الطففل مف التعلفيم وتسفرب
مف المدرس ف بمففا يعففرض مسففتقبل التعليمففي للخطففر م ف اهففم أسففبا

انح ف ار

األحففداث فتففرك الطفففل

للمدرس ف فففي س ف مبكففر سففيدفع حتمففا للبحففث ع ف عمففل ال يتفففق وقد ارت ف الةسففدي وميول ف واحوال ف
النفسي والعقلي أو معاملتف معاملف قاسفي مف ر العمفل أو اسفتغ ل ممفا يف د إلفى شفعور الطففل
باليأس وعدم االستقرار ال
م حاال

ينعكس سلبا على سلوك ( .)1ك لك ن حظ أ المشفرع األردنفي قفد وسف

األحداث المحتاةي للرعاي والحماي شمول األحداث العاملي واألحداث الةفانحي دو

س المس ولي الة ائي واعتبارهم محتاةي للحماي والرعاي .
وعلي سو

أقوم بتسليط الضوء على حال الحدث العامل خ فا للتشريعا

أ -الحدث العامل خالفاً للتشريعات النافذة :أكد
الطفل م االستغ ل االقتصاد

الناف :

اتفاقي حقوق الطفل على ضرور السعي لحماي

وم أداء أ

عمل يرةل أ يكو خط ار أو يمثل إعاق

لتعليم أو ضر ار بصحت أو بنمو البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنو أو االةتماعي،
وأوةب

على الدول األط ار

فيها اتخا التدابير التشريعي واإلداري واالةتماعي والتربوي التي

تكفل ه الحماي  ،وبشكل خاص وض حد أدنى لس االلتحاق بالعمل ونظام م ئم لساعا
العمل وظروف وفرض عقوبا

مناسب لضما

فعالي تطبيق ه

النصوص( ،)2و لك في

المشرع األردني على النص في
الماد  31م االتفاقي  .وتنفي ا اللت امات القانوني حرص
ِّ
الماد ( )13م الدستور األردني أ تتضم التشريعا

( )1السففعيدي
للدراسا

عففار

الخاص التي تصدرها الدول شروطا

تشففرد األحففداث فففي التشففري األردنففي ،د ارس ف مقارن ف رسففال ماةسففتير عمففا

العليا ،1006 ،ص. 65

ةامع ف عمففا العربي ف

( )2أبفو نةمف  ،حمفاد والقفدومي ،رحا ،عمفل األطففال ففي التشفري األردنفي ،د ارسف مقدمف للمشفروع الفوطني للحفد مف عمالف
األطفال  ،عما  ،ص.1
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خاص بعمل األحداث والنساء .وعلي منع
الحدث ال

الماد ( )13م قانو العمل األردني

لم يكمل السادس عشر م عمر بأ

مطلقا ودو أ يتضم أ
من  .كما منع

()1

تشغيل

صور م الصور ،حيث ةاء ه ا المن

استثناء سواء م حيث نوع العمل أو وقت أو ظروف أو الغاي

الماد ( )14م قانو العمل تشغيل الحدث ال

لم يكمل الثامن عشر م

عمر في األعمال الخطر أو المرهق أو المضر بالصح والتي يحددها و ير العمل بق ار ار
يصدرها بعد استط ع أر الةها
 1661ق ار ار حدد في ه
نص

الرسمي المختص وبموةبها اصدر و ير العمل في العام
موافقا لما

األعمال .وقد ةاء قانو العمل األردني م ه ا الةان

علي اتفاقي العمل الدولي رقم  139في الماد الثالث منها والتي حظر أ يكو الحد

األدنى للس المقرر للعمل أدنى م س إنهاء الدراس اإلل امي وال

أوةب

أال يقل في أ

حال م األحوال ع  15سن  ،بل أ قانو العمل قد تقدم علي م ه الناحي ووض سنا
أفضل مما ةاء في االتفاقي ليكو حدا أدنى لس العمل وهو  16سن ( .)2ونص
م قانو العمل على حظر تشغيل الحدث أكثر م س
للراح ال تقل ع ساع واحد بعد عمل أرب ساعا

ساعا

الماد 15

يوميا بشرط أ ُيعطى فتر

متصل  .كما منع

تشغيل الحدث بي

الساع الثامن مساءا والسادس صباحا وفي األعياد الديني والعطل الرسمي واألسبوعي ،
الماد ( )16م قانو العمل على صاح

وأوةب
بالمستندا
ال

التالي في مل

خاص م بيانا

العمل عند تشغيل الحدث أ

يحتفظ

كافي ع محل إقامت وتاريخ استخدام والعمل

استخدم في وأةر واةا ات  -1 :صور مصدق ع شهاد مي د  -1 .شهاد بلياقت

الصحي للعمل المطلو

صادر ع طبي

مختص ومصدق م و ار الصح  -3 .موافق

ولي أمر الحدث الخطي على العمل في الم سس  .وعلى الرغم م ه األحكام تكفل إلى حد

( )1قانو العمل األردني رقم  9لسن  1666وتعدي ت .
( )2القدومي ،رحا

وأبونةم حماد ( ،)1011عمل األطفال في التشري األردنفي – د ارسف مقدمف للمشفروع الفوطني للحفد مف

عمال األطفال مرة سابق ص.10
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ما حماي الحدث في بيئ العمل إال ا الماد الثالث م قانو العمل اخرة
م األطفال العاملي م إطار الحماي حي نص
م

أحكام قانو العمل بموة

( 1003نظام فئا
م فئا

نظام يصدر له

العاملي في قطاع ال ارع بمعظم أحكام قانو العمل وهم فئا

في الم سسا

فففي الغال ف

الففنص القففانوني ال ف

تعمففل فففي مةففاال

تم في شمول عدد
المهندسي ال راعيي

ال راعي وعمال المياوم في ال راع العاملي

الحكومي والعاملي في المشاتل والمفرخا

وي حففظ علففى هف ا النظففام أ الفئفا

م عمال ال راع أل

الغاي  ،حيث صدر النظام رقم  4لسن

عمال ال راع الخاضعي ألحكام قانو العمل) ،ال

واألطباء البيطريي والعمال الفنيي على اآلال

هففي فئففا

على إخضاع فئا

قطاعا عريضا

وتربي األسماك وتربي النحل.

التففي شففملها بأحكففام قففانو العمففل فففي القطففاع ال ارعففي
ال يعمففل فيهففا األطفففال أ أ ه ف ا النظففام ورغففم مرون ف

صففدر بموةب ف اال أن ف لففم يقففدم شففيئا فففي مةففال الحففد م ف عمففل األطفففال فففي

ال راع  .كما ا قرار و ير العمل الخاص باألعمال التي تشكل خط ار على األحداث والصفادر سفندا
للقانو اشتمل على قائم باألعمال التي تعتبر خطر أو مرهق أو مضر بالصح فقط دو

كر أل

أعمففال ضففار بففأخ ق الحففدث وسففلوك ( .)1وبففالرةوع إلففى قففانو األحففداث يمكننففا القففول ا كففل حففدث
يعمل خ فا لفحكام المشار لها في قانو العمل يعتبر محتاةا للحماي أو الرعاي .

( )1عمل األطفال في التشري األردني مرة سابق ،ص 11وص .14أيضا :الطوباسي ،سهير ،العدال اإلصف حي لفحفداث
في القواني الة ائي األردني  ،أطروح دكتو ار  ،مرة سابق ،ص 115وما بعدها.
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المطل ب الث اني :اإلج ار ات المتبع ة أم ام المحكم ة عن د النظ ر ف ي قض ايا الح دث
المحتاج للحماية والرعاية:

()1

تخففتص محكم ف الصففلل بصفففتها محكم ف احففداث بنظففر قضففايا المحتففاج للحماي ف أو الرعاي ف
وفففق أحكففام المففاد /15د م ف قففانو األحففداث (د .تشففكل محكم ف صففلل األحففداث فففي كففل محافظ ف
على األقل ،وتختص بالنظر في المخالفا

والةنل التي ال ت يد عقوبتها ع سنتي وتدابير الحماي

أو الرعايف ) يففتم احالف الحففدث المحتففاج للحماي ف أو الرعايف إلففى محكمف صففلل األحففداث ،بنففاء علففى
شكوى الحدث أو أحد والدي أو ولي أو وصي أو الشفخص الموكفل برعايتف أو الضفابط العدليف أو
( )1حيث نص الماد -34أ" :لقاضي التنفي  :وبناء على تقريفر مفدير المديريف المسفتند إلفى تقريفر م ارقف السفلوك وبعفد تنفيف
مد المحكومي أ يقرر إحال الحدث المحتاج إلى الحماي أو الرعاي إلى دار رعاي األحداث (دار رعاي األحداث ،الدار
المنشأ والمعتمد لغايا إيفواء األحفداث المحتفاةي الحمايف والرعايف وتعلفيمهم وتفدريبهم م 3مف قفانو األحفداث الحفالي).
في أ م الحالتي التاليتي :

 .1إ ا كا محتاةا للحماي أو للرعاي وفقا ألحكام الماد ( )33م ه ا القانو وبناء على قرار قاضي تنفي الحكم.
أ .إ ا لم يتم مد التعليم أو التدري في البرامج التي التحق بها.
 .لقاضفي تنفيف الحكففم إ ا اقتنف بصفح األسففبا الفوارد فففي الفقففر (أ) مف هف المففاد وبنففاء علففى تقريفر مففدير المديريف ا يصففدر قف ار ار
باعتبار الحدث محتاةا للرعاي والحماي .
وقد نص الماد ( )35على أن " :إذا وجد الحدث في أي من الحاالت المنص وص عليه ا ف ي الم ادة ( )33م ن ه ذا الق انون فللمحكم ة أن
تتخذ تدابير الحماية التي تتناسب مع وضع الحدث وذل بنا عل ى ش كو الح دث أو أح د والدي ه أو ولي ه أو وص يه أو الش خص الموك ل
برعايته أو الضابطة العدلية".
كما نص الماد /36أ على أن " :عل ى المحكم ة المختصف بنظفر قضفايا األحفداث وتسفوي الن اعفا وفقفا ألحكفام هف ا القفانو ( .م  3مف قفانو األحفداث
الحفالي) .بنا على الشكو المشار إليها في المادة ( )32من ه ذا الق انون الطل ب م ن مراق ب الس لو إع داد تقري ر ح ول أوض اع الح دث والظ روف
المحيط ة ب ه وأس رته وبيئت ه االجتماعي ة وظروف ه الص حية ،واالس تماع إل ى الح دث ووالدي ه أو أح دهما أو ولي ه أو وص يه أو الش خص الموك ل
برعايته ،وذل قبل اتخاذ أي تدبير لحمايته".
التدابير الم قت والتدابير اإلص حي الوقائيف  :حيفث نصف عليهفا الفقفر  /مف ا المفاد  36علفى أنف " :إذا وج دت المحكم ة ض رورة ف ر ت دبير
مؤقت لمصلحة الحدث إلى حين استكمال اإلج ار ات فعليها أن تبين األسباب التي دعت إلى اتخاذ التدبير وعلى وجه السرعة".
ثالثاً :ماهية التدابير المقررة للحدث المحتاج للحماية والرعاية:
نص الماد (/31أ و م قانو األحداث على التدابير التي يحق للمحكم اتخا ها بحق الحدث إ ا ثبف لهفا أنف محتفاج للحمايف والرعايف
وه التدابير هي:
المففاد /31أ" :لمراق ب الس لو بموافق ة م دير المديري ة أن يق دم إل ى المحكم ة أي ش خص محت اج للحماي ة أو الرعاي ة ،ول ه أن يس تعين بأح د أف راد
الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة ،وللمحكمة إصدار القرار باالحتف اظ به ذا الش خص ف ي إح د دور رعاي ة األح داث إل ى ح ين الب ت ف ي
اإلج ار إذا اقتضت مصلحته ذل " .الفقر  /م ا المفاد نصف علفى أنف "للمحكم ة إذا اقتنع ت بع د التحق ق م ن أن الش خص ال ذي ت م تقديم ه
إليها هو دون الثامنة عشرة من عمره وأنه حدث محتاج للحماية أو الرعاية أن تتخذ أياً من التدابير التالية:
 .8تأمر والده أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته والعناية به بصورة الئقة والتوقيع على تعهد يضمن تقديم هذه العناية.
 .5إحالت ه إل ى دار رعاي ة األح داث أو إل ى أي مؤسس ة مماثل ة معتم دة ش ريطة موافق ة تل المؤسس ة عل ى ذل لم دة ال تزي د عل ى
سنتين ويجب على مراقب السلو تقديم تقرير تفصيلي لقاضي تنفيذ الحكم كل ثالثة أشهر لمراجعة هذا القرار.
 .3وضعه تحت رعاية شخص مناسب أو أسرة مناسبة للمدة التي تقررها المحكمة شريطة موافقة أي منهم على ذل .
 .1وضع الح دث المحت اج للحماي ة أو الرعاي ة تح ت إش راف مراق ب الس لو لم دة ال تق ل ع ن س نة وال تزي د عل ى خم س س نوات س وا
ارتبط هذا القرار باتخاذ أي من التدابير الواردة في هذه المادة أم لم يرتبط".
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ع طريفق م ارقف

السفلوك بموافقف مفدير المديريف المخفتص وففق مفا تقضفي بف المفواد  35و 31مف

المشرع في قانو األحداث الةديفد وسف مف ةهفا
القانو وي حظ ا
ِّ
كففا الحففق بإحال ف المحتففاج للحماي ف أو الرعاي ف يقتص ففر علففى م ارق ف
الملغففى كمففا ي حففظ أيضففا ا دور م ارق ف

االحالف إلفى المحكمف حيفث
السففلوك وفففق أحكففام الق ففانو

السففلوك فففي االحال ف اصففبل مقيففدا بموافق ف مففدير المديري ف

واصبل دور في ه ا المةال يقتصر علفى تقفديم االخبفار لشفرط األحفداث أو اقفر مركف أمنفي ففي
حال علم بوةود طفل في احدى حاال
في المةاال

الحاة للحماي أو الرعاي شأن في لك شفأ بفاقي يعمفل

الصحي والتعليمي واالةتماعي إ ا وةد حفدثا ففي أثنفاء ممارسفت لوظيفتف ففي أ مف

األحف فوال المش ففار إليه ففا ف ففي الم ففاد ( .)1()33ويفت ففرض تطبي ففق أحك ففام المف فواد  35و 31مف ف الق ففانو
للحدث أو احد والدي أو ولي أو وصي أو الشخص الموكل برعايتف ا يتقفدم مباشفر لقاضفي صفلل
األحداث بشكوى تتضم وةود الحدث في احدى الحاال

المنصوص عليها ففي المفاد  33كمفا ا

للضابط العدلي وم ضمنها شرط األحداث التقدم بالشكوى بناءا على االخبار المقدم لها مف أ
ةه كان

وبعد تسةيل الشكوى في سة

المحكمف يتوةف

السلوك إعداد تقرير حول أوضاع الحدث والظرو
الصففحي  ،الف

علفى المحكمف أ تطلف

مف م ارقف

المحيط ب وأسرت وبيئتف االةتماعيف وظروفف

يقففوم بففدور بتقففديم تقريففر للمحكمف يتضففم ظففرو

الحففدث ودواعففي اعتبففار محتاةففا

للحماي أو الرعاي  ،ثم تقوم المحكم باالستماع إلى الحدث ووالدي أو أحدهما أو ولي أو وصي أو
الشففخص الموكففل برعايت ف ويحففق لم ارق ف

السففلوك فففي سففبيل تففأمي مثففول الحففدث أمففام المحكم ف ا

يستعي بأحد اففراد الضفابط العدليف  ،وتعتبفر ادار حمايف األسفر وأقسفامها المختلفف ففي المحافظفا
الةه المختص بمتابع األحداث المحتاةي للحماي والرعاي  ،وبالتعاو مف مراقبفي السفلوك ،وبعفد
احال الحدث للمحكم يةو للقاضي ا يصدر ق ار ار معل ومسببا باالحتفاظ بالحفدث ففي احفد دور
الرعاي لحي الب

في الدعوى ا ا رأى ا مصلح الحدث تقتضي لك ،ويعتبر قرار االحتفاظ قف ار ار

( )1الماد  31م قانو األحداث األردني.
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م قتففا لحففي البف

فففي الففدعوى ،ومف ثففم تقففوم المحكمف بففإةراء التحقيففق الف م لتقصففي حالف الحففدث

المناس  ،م خ ل تكلي
ومدى حاةت للتدبير ُ

مراق

السلوك بإعداد دراس اةتماعي ع الحدث

وأسف فرت كم ففا ا له ففا اس ففتدعاء أ ش ففخص ت ففرى ض ففرور لس ففماع ش ففهادت أو اقوالف ف ح ففول الح ففدث
وظروف حتى تتمك المحكم م الوصول إلى التفدبير المناسف
للمحكمف ف ا تق ففوم بتل ففك اإلةف فراءا

ف ففي غي ففا

المحت ففاج للحمايف ف أو الرعايفف إ ا اقتضف ف

لك( .)1وتةدر الم حظ هنفا ا للمحكمف تطبيفق اإلةفراءا
م العن

االسر

()2

إيقاعف بحفق الحفدث .هف ا ويةفو
مص ففلحت

المنصفوص عليهفا ففي قفانو الحمايف

ا ا كا الطفل الماثفل أمامهفا قفد تعفرض العتفداء مف احفد اففراد اسفرت خاصف

المتعلقف بففأوامر الحماي ف وفففق أحكففام المففاد  13م ف قففانو الحماي ف مف العن ف

االسففر التففي تففنص

علففى ان ف (تصففدر المحكم ف حففال قناعتهففا بضففرور حماي ف المتضففرر وأف فراد األسففر أمففر حماي ف يل ف م
المشتكى علي بأ مما يلي:
 .1عدم التعرض للمتضرر أو أ م أفراد األسر أو التحريض على التعرض لهم.
 .1عدم االقت ار

م مكا اإلقام البديل سواء كا مكانا آمنا أو دار رعاي أو أ

في أمر الحماي .

( )1المواد /31 ،36ه م قانو األحداث األردني.
( )2قانو رقم ( )6لسن ( ،)1009قانو الحماي م العن

األسر .

مكا ي كر
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 .3عدم اإلضرار بالممتلكا

الشخصي للمتضرر أو أ م أفراد األسر .

 .4تمكي المتضرر أو المفوض م قبل م دخول البي
ممتلكات الشخصي وتسليمها لصاح
واستكماال إلةراءا
قاضي تنفي الحكم أ

الع ق بموة

المحكم يةو لمراق

األسر بوةود الموظ

المكل

ألخ

ضبط باست مها).

السلوك بموافق مدير المديري أ يحضر أمام

محتاج للحماي أو الرعاي يوشك أ ينهي المد التي صدر التدبير بأ

يقضيها بأ م سس عم بالبند ( )1م الفقر ( ) م ه الماد إ ا وةد بأن سينال ضرر فيها
لو أفرج عن حي انتهاء مد بقائ في الم سس  ،فيصدر قاضي التنفي قرار بالتمديد لحي بلوم
الحدث س الثامن عشر م عمر في أ م الحالتي التاليتي :
 . 1العتياد احد والدي أو ولي أو وصي أو الشخص الموكل برعايت السكر أو فساد الخلق ،أو
اإلةرام.
 .1لعدم وةود م يعني ب عناي كافي أو عة ع العناي بنفس .
كما يةو لقاضي التنفي أ يمدد إقام الحدث في الم سس إ ا لم يتم مد التدري
الحرف أو المهن التي شرع بتدريب عليها و لك إلى أ ينهي التدري

في

أو يبلغ س العشري شريط

موافق م أتم الثامن عشر م عمر على لك.
وا ا تبي أ الشخص المس ول ع نفق إعال الحدث المحتاج إلى الحماي أو الرعاي في
وسع أ يقدم نفق إعالت  ،كليا أو ة ئيا ،فللو ير أو م يفوض خطيا ب لك وبالنياب ع الحدث
المحتاج للحماي أو الرعاي اتخا ما يل م لمباشر اإلةراءا

القضائي لدى الةها

المختص إلل ام

لك المس ول بالنفق وفقا لما تحدد تلك الةها .
وتكو كاف الق ار ار
ل ستئنا

الصادر ع قاضي األحداث في قضايا المحتاج للحماي أو الرعاي قابل

وفق أحكام واةراءا

الطع واالعتراض المنصوص عليها في قانو محاكم الصلل

96

وقانو أصول المحاكما

مقتضى الحال ،ويةو للولي أو الوصي أو الحاض أو

الة ائي  ،حس

المحامي الوكيل أ ينو ع الحدث في ه اإلةراءا .

المطلب الثالث :تدابير الحماية المقررة للحدث في يير نزاع مع القانون:
بعد ا

التحقيق وا ا ثب

تنهي المحكم إةراءا

لها ا

الطفل المحال اليها ضم

احدى حاال

المحتاج للحماي أو الرعاي وفي ختام إةراءاتها تصدر المحكم قرارها مسترشد

بتقرير مراق

القانو بحق

السلوك باتخا أحد التدابير المنصوص عليها في الماد  31م

الحدث وهي:
 .1تأمر والد أو ولي أو وصي أو الشخص الموكل برعايت والعناي ب بصور الئق والتوقي
على تعهد يضم تقديم ه العناي .
 .1إحالت إلى دار رعاي األحداث أو إلى أ م سس مماثل معتمد شريط موافق تلك الم سس
على لك لمد ال ت يد على سنتي وية

على مراق

السلوك تقديم تقرير تفصيلي لقاضي

تنفي الحكم كل ث ث أشهر لمراةع ه ا القرار.
 .3وضع تح

رعاي شخص مناس

أو أسر مناسب للمد التي تقررها المحكم شريط موافق

أ منهم على لك.
 . 4وض الحدث المحتاج للحماي أو الرعاي تح
وال ت يد على خمس سنوا

إش ار

مراق

سواء ارتبط ه ا القرار باتخا أ

السلوك لمد ال تقل ع سن
م التدابير الوارد في ه

الماد أم لم يرتبط.
وي حظ م

خ ل استعراض ه

التدابير أ

المقارن في فرض فئتي م التدابير :األولى تستوة

المشرع األردني ساير باقي التشريعا
ِّ
ابعاد الحدث ع بيئت كوضع تح

رعاي

60

شخص مناس

أو أسر مناسب للمد التي تقررها المحكم أو وضع في احدى دور الرعاي .

والثاني ال تستوة

لك .على ا امر تقدير أ

م ه التدابير يتوة

اتخا يعود إلى قاضي

األحداث حيث ا نص الماد  31ةاء مخي ار للمحكم في اتخا أ م التدابير الوارد  ،اال ا ما
ينبغي ا يكو مفهوما ا ه

مطلق بل ية

السلط التقديري ليس

فرض التدبير المناس

لحال الحدث التي تم ضبط الحدث بها بما يساعد على رعايت وحمايت (.)1
وفي الحالتي الواردتي في الفق ار

(  1و ) 3يكو للم سس التي عهد اليها امر العناي

بالمحتاج للحماي أو الرعاي أو الشخص ال

وض تح

رعايت حق اإلش ار

على الحدث

ويكو مس وال ع إعالت  .كما أ األسر البديل والشخص الموكل الي أمر رعاي الحدث يكو
()2

مس وال ع المحتاج للحماي والرعاي كولي األمر تماما

.

المشرع األردني – وحسنا فعل – عندما نص على وةو
وبقي ا نشير اخي ار إلى ا
ِّ
تقديم الرع اي ال حق للحدث المحتاج للحماي والرعاي بعد انتهاء مد إيداع في دار تربي
األحداث أو دار تأهيل األحداث أو دار رعاي األحداث لضما اندماة في المةتم وحمايت م
الةنوح(.)3
وي حظ ا

التدابير التي نص عليها قانو األحداث األردني محدود وال تناس

المحتاج للحماي أو الرعاي وال تسمل بالتفريد في التدبير بما يعالج األسبا
المشرع المصر ال
وكنا نتمنى على مشرعنا لو اخ بنهج
ِّ

كاف حاال

الفعلي لحال الطفل

توس في ه التدابير بحيث شمل

( )1العدوا  ،ثائر ،مرة سابق ،ص.61
( )2المففاد  3م ف نظففام رعاي ف الطفول ف رقففم  34لسففن  1611المنشففور علففى الصفففح  1004م ف عففدد الةريففد الرسففمي رقففم
 1360بتاريخ  1611/6/1صادر بموة
.1656

المفاد  4مف قفانو و ار الشف و االةتماعيف والعمفل وتعدي تف رقفم  14لسفن

( )3المواد  31و 15 ،40 ،36م قانو األحداث.
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التدابير المنصوص عليها في القانو األردني -1 :إبقاء الطفل في عائلت م الت ام

إلى ةان

األبوي باتخا اإلةراءا

ال م لرف الخطر المحدق ب و لك في آةال محدد وره رقاب دوري

م لةن حماي الطفول  -1 .إبقاء الطفل في عائلت م تنظيم طرق التدخل االةتماعي م الةه
المعني بتقديم الخدما

االةتماعي والتربوي والصحي ال م للطفل وعائلت ومساعدتها -3 .إبقاء

الطفل في عائلت م أخ االحتياطيا

ال م لمن كل اتصال بين وبي األشخاص ال ي م

شأنهم أ يتسببوا ل فيما يهدد صحت أو س مت البدني أو المعنوي  .باإلضاف إلى إن ار متولي
المشرع المصر بالنص على استمرار
تعرض للخطر .وقد احس
ِّ

امر الطفل كتاب لت في أسبا

رقاب لةن حماي الطفول على وض الطفل في حال ابقائ في عائلت مما يضم المحافظ علي .

المبحث الثالث
إيداع األحداث في المؤسسات االجتماعية
يعتبففر اإليففداع فففي الم سسففا

االةتماعي ف أحففد أن فواع التففدابير الع ةي ف التففي تفرضففها أو

توقعهفا المحكمف علفى الحففدث .كمفا يعتبففر هف ا التففدبير مف أشففد التفدابير التففي توقعهفا المحكمف علففى
الحدث .لك أ هناك ثم حاال
إ ا كانف ف

يصع

معالةتها داخل نظام األسر أو في بيئ الحدث الطبيعيف

هف ف األخي ففر بيئف ف غي ففر ص ففالح لتهف ف ي

الح ففدث وتربيتف ف ومف ف هن ففا ك ففا عف ف ج الح ففدث

المنحر خارج بيئت وأسرت م المسائل األساسي لته يب وانقا م الوسط السفيئ الف
كففا عففام رئيسففيا فففي لففك ،وبالتففالي دفع ف إلففى الةريم ف كمففا أ ه ف ا التففدبير يعتبففر سففال

أفسفد أو
للحري ف

باعتبار يلف م الحفدث باإلقامف ففي مكفا معفي خف ل مدتف ويخضفع لبرنفامج يفومي محفدد .كمفا أنف
تدبير احت ار

ته يبي حدد

أحكام وأسلو تنفي بحيث ي ئم مقتضيا

ته ي

األحداث ويتةرد
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م طاب العقوب

()1

غالبيف تشفريعا

وقفد نصف

كتفدابير يمكف للمحكمف أ تلةفأ إليف  ،إ ا وةفد

األحفداث علفى االيفداع ففي الم سسفا
أ مف المناسف

االةتماعيف

االبتعفاد بالحفدث عف البيئف التففي

يعيش فيها إلى بيئ الةديد  .وفي حال الحكم على الحدث بالعقوبا

المبين في المادتي  15و16

ف بد م إبعاد ع بيئت في مكا إص حي خاص باألحداث وللمد التي يقررهفا الفنص كعقوبف .
حي ففث نصف ف

الم ففاد /15أ مف ف ق ففانو األح ففداث رق ففم  31لس ففن " 1014إذا اقت رف الفت ى جناي ة

تستوجب اإلعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل األحداث مدة ال تقل عن ( )1سنوات وال تزيد
على ( )85سنة".
وأيضففا نص ف

المففاد " / /15عل ى أن ه ف ي ح ال اقت راف الفت ى جناي ة تس توجب عقوب ة

األشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل األح داث م دة ال تق ل ع ن ( )2س نوات
وال تزيد على ( )82سنوات".
وتنص الفقر ج م

ا

الماد على "أنه إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة األش غال

الشاقة المؤقتة أو االعتقال فيحكم بوضعه في دار تأهي ل األح داث م دة ال تق ل ع ن ث الث س نوات
وال تزيد على خمس سنوات".
"أم ا إذا اقت رف الفت ى جنح ة تس توجب الح بس فيوض ع ف ي دار تأهي ل األح داث م دة ال
تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوب ات" إعم االً ل نص م/52د م ن ق انون
األحداث.
ن حففظ أ المشففرع األردنففي كففا موفقففا عنففدما اسففتبدل عقوب ف االعتقففال ال فوارد فففي قففانو
األحففداث السففابق فففي المففاد /19أ عبففار (ف يحكم علي ه باالعتق ال) واسففتبدالها بعبففار (ف يحكم علي ه
( )1الطرابلس ففي ،محم ففد نبيف ف ( ،)0521األح ففداث ف ففي الق ففانو المص ففر والتشف فري المق ففار – دار الفك ففر العرب ففي – الق ففاهر ،
ص ،039ك لك أنظر :العدوا  ،ياد عيسى ابو عرابي ،مرة سابق ،ص.093
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بوض عه )...المففاد /15أ م ف القففانو الحففالي حيففث اسففتبدل

عبففار االعتقففال بالوض ف وحسففنا فعففل

المشرع األردني.
ك لك أقر المشرع األردني تدبير اإليداع في الم سس االةتماعي عندما نفص علفى العقوبف
الت في توق ف علففى الم ارهففق وهففو م ف (أت ففم  11ولففم يففتم  15م ف عمففر) فففي المففاد /16أ إذا اقت رف
المراه ق جناي ة عقوبته ا اإلع دام ف يحكم بوض عه ف ي دار تأهي ل األح داث م دة ال تق ل ع ن س ت
سنوات وال تزيد على عشر سنوات.
أما إذا اقترف المراهق جناية تستوجب األشغال الشاقة المؤبدة ،ف يحكم علي ه بوض عه ف ي
دار تأهيل األحداث ،مدة ال تقل عن ( )3سنوات وال تزيد مع ( )1سنوات ،أما إذا اقت رف المراه ق
جناية تستوجب عقوبة األشغال الش اقة المؤقت ة أو االعتق ال ف يحكم علي ه بوض عه ف ي دار تأهي ل
األحداث مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ( )3سنوات(.)1
كمفا أ "للمحكمة ،إذا وجدت اسباب مخففة تقديرية أن تستبدل بالعقوبة أي م ن الت دابير
المنصوص عليها في المادة  51من هذا القانون" (م/16ج).
بمعن ففى أنف ف إ ا وة ففد
تستوة

المحكمف ف أس ففبا

مخففف ف تقديريف ف ف ففي حالف ف اقتفف ار

الم اره ففق لةنايف ف

الحبس فتقوم المحكم بإصفدار قفرار وضفع ففي دار تأهيفل األحفداث ،وبنفاء علفى لفك إ ا

وةففد القاضففي أسففبا

مخففف تقديريف فلف أ يحكففم عليف بأحففد التففدابير المنصففوص عليهففا فففي المففاد

( )14أ يةو للقاضي أ يحكم علي بأحد التدابير غير السالب للحريف كفأ يقفوم بتسفليم الم ارهفق

( )1انظر الماد الثابت م قانو األحداث رقم  23لسن  ،3102التي مي

بي ث ث أنواع م الدور وهي:

دار تربية األحداث :الدار المنشأ أو المعتمد لتربي األحداث والموقوفي وتأهيلهم وفق أحكام القانو .

دار تأهيل األحداث :الدار المنشأ أو المعتمد إلص ح األحداث المحكومي  ،وتربيتهم وتأهيلهم ،وفقا ألحكام القانو .
دار رعاية األحداث :الدار المنشأ أو المعتمد لغايا

لةوء األحداث المحتاةي للحماي أو الرعاي وتعليمهم وتدريبهم.
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إلففى والدي ف أو تل م ف بالخدمف للمنفع ف العام ف فففي أحففد م ارفففق النف ف العففام .أو تفففرض علي ف المحكم ف
معين أو االمتناع ع القيام بعمل معي لمد ال ت يد ع سن .

القيام بواةبا

المبحث الرابع
اإليداع في المستشفيات والمشافي الطبية العالجية الخاصة باألحداث
اهتمف ف ف
المستش فففيا
المناس

غالبيف ف ف التشف ف فريعا

المتط ف ففور ف ف ففي مة ف ففال األح ف ففداث باتخ ف ففا اإلي ف ففداع ف ف ففي إح ف ففدى

المتخصص ف ف كت ففدبير يمك ف ف أ يلةف ففأ إليف ف قاضف ففي األح ففداث ،ليتلق ففى الحفففدث الع ف ف ج

لحالت إ ا ثب

أ حال الحدث الصحي كا لها دور فعال في إتيا السلوك المخفال  ،إ

يبقى الحدث خ ل فتر اإليداع تح

رقاب محكم األحداث في فت ار منتظم (.)1

وقد خ قانو األحداث األردني م النص على ه ا التدبير ونتمنى على المشرع أ ينص
على ه ا التدبير ،لك أ الهد
الحقيقي ل نح ار

فإ ا ثب

م خص ه الفئف بتشفري خفاص محاولف الوقفو

أ حالف الحفدث الصفحي تسفتوة

علفى العوامفل

إيداعف ففي إحفدى المستشففيا

أ يستفحل ه ا الداء فيتعي إيفداع .وبفالرةوع إلفى القواعفد العامف ففي قفانو العقوبفا

قبفل

األردنفي نةفد

أنها تنص على ه ا التدبير في نص الماد ( ،)2()16وبالتالي ال يوةد ما يمن قاضي األحداث م
وض الحدث في مأوى احت ار
اإليداع تح

إ ا كان

حالت الصفحي تسفتدعي لفك مف بقفاء الحفدث خف ل فتفر

رقاب محكم األحداث على فت ار منتظم .

( )1العدوا  ،ياد عيسى أبوعرابي ،اإلةراءا

الة ائي الخاص في معامل األحداث ،مرة سابق ،ص.099

( )2تنص الماد ( )18على -3" :م قضي علي بالحة في مأوى احت ار
الداخلي  ،ويعنى ب العناي التي تدعو إليها حالت .

 -1م حكم علي بعقوب مانع للحري أو بكفال احتياطي وثب

أوق

في مستشفى معتمفد لهف الغايف مف و يفر

أنف ففي أثنفاء تنفيف الحكفم قفد أصفي

بفالةنو يحةف ففي

المستشفى المشار إلي في الفقر السابق  ،ويعنى ب العنايف التفي تفدعو إليهفا حالتف علفى أ ال تتةفاو مفد الحةف مفا بقفي

م مد الحكم ال

علّق تنفي ما لم يك المحكوم علي خط ار على الس م العام .

 -1يرةأ تنفي عقوب اإلعدام الصادر بحق م أصي

لةن طبي مختص يتم تنفي العقوب .

بالةنو قبل تنفي ها ،فإ ا ثب

شفا منف بتقريفر طبفي صفادر عف

65

وف ف ففي التشف ف فري المص ف ففر ورد ال ف ففنص علفف ففى ت ف ففدبير اإلي ف ففداع ف ف ففي إح ف ففدى المستشفف فففيا
المتخصص م بي التدابير المقرر في الماد ( ) 101م قانو الطفل المصر رقم  11لسن
 1666حيث ةاء فيها" :يلحق المحكوم عليه بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ،بالجهات
الت ى يلق ى فيه ا العناي ة الت ى ت دعو إليه ا حالت ه .وتت ولى المحكم ة الرقاب ة عل ى بقائ ه تح ت
العالج فى فترات دورية ال يجوز أن تزيد أ

فترة منها على سنة يعر

عليها خاللها تقارير

األطبا  ،وتقرر إخال سبيله إذا تبين لها أن حالته تسم بذل  ،وا ذا بلغ الطفل سن الحادية
والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار عالجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعالج
الكبار"(.)1

( )1ه ا النص يقابل نص الماد  02م قانو األحداث المصر .
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الفصل الثالث
العقوبات التي استحدثها المشرع في قانون األحداث األردني رقم  35لسنة 5281
واألنظمة العقابية البديلة
تمهيد
بعد أ تنتهي محكم األحداث م إةراءا

المحاكم م الحفدث يتوةف

عليهفا أ تصفدر

الحكم( )1في القضي سواء بالبراء أو باإلدان ويتمثفل هف ا الحكفم بمةموعف مف التفدابير الته يبيف أو
التقويميف ف أو الع ةيف ف باإلض ففاف إل ففى عقوب ففا

مخففف ف يحك ففم به ففا عل ففى الح ففدث لمواةهف ف الخط ففور

اإلةرامي لدي واعاد اص ح (.)2
وقد اختلف

التشريعا

الخاص باألحداث فيما يتعلق بإيقاع عقوبفا

بعضها يقرر لفحداث التدابير فقط ويمن فرض أ نوع م العقوبا
وبعففض التش فريعا
التدابير أو العقوبا

تف ه

علفيهم بحيفث نةفد أ

المقرر للبالغي (.)3

إلففى فففرض التففدابير علففى األحففداث فففي األعمففال الففدنيا وفففرض

المخفض في الحدود العليا( ،)4والس ال ال

يطرح نفس ما هي العقوبا

التي

توق على األحداث في ظل قانو األحداث الحالي.
إ اإلةاب على ه ا الس ال ترتبط ارتباطا وثيقا بموضوع س الحدث وتحديفد بدقف  ،والف
يعتبففر م ف أخطففر األمففور التففي تعتففرض ق فواني األحففداث التصففال بتطففور مففدارك اإلنسففا ألن ف م ف
(ُ )1يعفر الحكففم بأنف  :قفرار صفادر عف المحكمف يفصففل ففي منا عف معينف  ،ويحففل النف اع بغففرض إراد المشففرع علففى أطف ار
النف اع .أنظففر – د .نمففور ،محمففد سففعيد ( ،)3102أصففول اإلة فراءا
ط ،2عما  ،دار الثقاف للنشر والتو ي  ،ص.252

( )2عطيف ف  ،حم ففد رةف ف
ص.099

( )3م
( )4م

( ،)0555اإلةف فراءا

الة ائي ف  ،شففرح لقففانو اصففول المحاكمففا

الة ائي ف ،

الةنائيف ف بش ففأ األح ففداث ف ففي التشف فريعي الليب ففي والمص ففر  ،مرةف ف س ففابق،

لك المشرع العراقي – (المواد  )19-63م قانو رعاي األحداث العراقي رقم  69لسن .0512

لك قانو الطفل المصر رقم  03لسن  0559وقانو األحداث الةانحي السور رقم  01لسن 0562
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المعرو

أ قوى االنسا العقلي إنما تسير في تدرج يبدأ مف العفدم وهفو تفاريخ والد االنسفا  ،إلفى

أ يبلففغ سف الكمففال الطبيعففي ولمففا كففا الطفففل ال يصففل إلففى هف السف فةففأ  ،بففل هففو يمففر بم ارحففل
يتطففور فيهففا إد ارك ف  ،ومقففدار تفهم ف لمعنففى الخيففر والشففر وهففو مففا حففدى بالمشففرعي أ يقسففموا س ف
الحداث إلى فئا

حس

تدرج قواهم العقلي ( :)1ونقسم الفصل إلى ث ث مباحث:

المبحث األول :العقوبات التي تطبق على الفتى حسبما وردت في قانون األحداث الحالي
رقم  35لسنة .5281
المبحث الثاني :العقوبات التي تطبق على المراهق حسبما وردت في قانون األحداث
الحالي رقم  35لسنة .5281
المبحث الثالث :األنظمة العقابية المستحدثة.

( )1محيس  ،إبراهيم حر ( ،)0555إةراءا
ص 05وما بعدها.

م حق األحداث الةانحي  ،الطبع األولى ،عما  ،دار الثقاف للنشر والتو ي ،

69

المبحث األول
العقوبات التي تطبق على الفتى( )1حسبما وردت في قانون األحداث الحالي رقم 35
لسنة 5281
ورد النص عليها في الماد /15أ حيث ةاء فيها:
أ .إ ا اقتر الفتى ةناي تستوة
ال تقل ع ثماني سنوا

عقوب اإلعدام فيحكم علي بوضع ففي دار تأهيفل األحفداث مفد

وال ت يد على اثنتي عشر سن .

 .إ ا اقتففر الفتففى ةناي ف تسففتوة

عقوب ف األشففغال الشففاق الم بففد فففيحكم علي ف بوض فع فففي دار

تأهيل األحداث مد ال تقل ع خمس سنوا
ج .إ ا اقتر الفتى ةناي تستوة

عقوب األشغال الشاق الم قت أو االعتقال فيحكم علي بوضفع

في دار تأهيل األحداث مد ال تقل ث ث سنوا
د .إ ا اقتر الفتى ةنح تستوة

وال ت يد على عشر سنوا .

وال ت يد على خمس سنوا .

الحبس يوض في دار تأهيل األحفداث مفد ال تتةفاو ثلفث مفد

العقوب المنصوص عليها في قانو العقوبا .
هف .للمحكم  ،إ ا توافر أسفبا

مخففف تقديريف  ،ا تسفتبدل بفأ عقوبف منصفوص عليهفا ففي الفقفر

(د) م ه الماد أ م التدابير المنصوص عليها في الماد ( )14م ه ا القانو .
و .إ ا اقتر الفتى مخالف على المحكم أ توة ل لوما.
وي حظ على ه ا النص ما يلي:
 )1أ المشرع األردني قد استحدث عقوب الوض في دار تربي األحداث بدل عقوب االعتقال.

( )1الفتى :م أتم الخامس عشر ولم يتم الثامن عشر م عمر الماد ( )3م قانو األحداث الحالي.
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 )1أ المشففرع االردنففي قففد رفف مففد سففل
حال ارتكاب لةناي يستوع
سنوا

الحريف فففي خصففوص العقوبف التففي توقف علففى الفتففى فففي

عقوب االعدام حيث رف الحد األدنى مف سف

سفنوا

إلفى ثمفاني

وأبقى على الحد األقصى اثنتي عشر سن .

كمففا أ المشففرع األردنففي فففي نففص المففاد  19مف قففانو األحففداث الملغففي لففم يحففدد أيف يففتم
وضفل لنففا وبففنص
االعتقففال فففي حففي أ المشففرع األردنففي وبعففد التعففديل فففي قففانو األحففداث الحففالي ّ
صريل أ الوض يتم في دار تأهيل األحداث.
عدل م العقوبف التفي توقف علفى الفتفى ففي حالف ارتكابف لةنايف تسفتوة
 )3إ المشرع االردني قد ّ
عقوبف األشففغال الشففاق الم قتف أو االعتقففال – حيففث رفف الحففد األدنففى إلففى ثف ث سففنوا – بعففد أ
كانف ف العقوبف ف ف ففي الق ففانو الملغ ففي ه ففي االعتق ففال م ففد تتف فراوح مف ف س ففنتي إل ففى خم ففس س ففنوا مف ف
م حظ أ المشرع قد أبقى على الحد األقصى لها.
 )4إ المشففرع األردنففي فففي قففانو االحففداث الحففالي ألغففى حالف المحكمف باألخف باألسففبا

المخففف

التقديري ف فففي حال ف ارتكاب ف لةناي ف تسففتل م عقوب ف االشففغال الشففاق الم قت ف أو االعتقففال ،فكففا
ال ففنص الملغ ففي يعط ففي الصف ف حي التقديريف ف للمحكمف ف باألخف ف باألس ففبا

المخففف ف التقديريف ف أ

تستبدل العقوب على الةناي التي يرتكبها الحدث بإحدى العقوبتي الواردتي في البند  4و 5م
الفقر د م الماد  16م قانو االحداث الملغي ،وهي إما عقوب الوض تحف

إشف ار

م ارقف

الس ففلوك بمقتض ففى أم ففر مراقبف ف لم ففد ال تق ففل عف ف س ففن وال ت ي ففد عل ففى ث ف ث س ففنوا  .أو عقوبف ف
الوض في دار تربي األحداث مد ال ت يد على سفنتي وةعفل بفدال منهفا وضف الحفدث ففي دار
تأهيل األحداث مد ال تقل ع ث ث سنوا

وال ت يد على خمس سنوا .

 )5ألغففى المشففرع األردنففي عقوبف الحففبس علففى الفتففى أو الم ارهففق الفوارد فففي المففاد  14مف القففانو
الملغففي وهففو االعتقففال يومففا واحففدا ع ف كففل دينففاري أو كسففور أ منهففا ،بحيففث ال تتةففاو مففد
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الحفبس شففهري ففي حالف امتناعهمفا عف دفف الغ ارمف التفي تقررهففا المحكمف وحسففنا فعفل المشففرع
لعدم توافر القدر المالي للحدث كما سبق وأشرنا.
 )6إ المشففرع األردنففي فففي ظففل قففانو األحففداث السففابق كففا يوقف علففى الفتففى الف

ةنحف

يرتكف

تستل م الحبس فيصدر قاضي األحداث قرار بوضع ففي دار تربيف األحفداث( .)1مفد ال تتةفاو
ثلففث مففد العقوبف المنصففوص عليهففا فففي القففانو أمففا فففي ظففل القففانو الحففالي لفحففداث رقففم 31
لسففن  1014فففإ ا ارتكف

الفتففى ةنحف تسففتوة

الحففبس فيففتم وضففع فففي دار تأهيففل

()2

األحففداث

وليس دار تربي االحداث كما في القانو الملغي.
وا ا ارتكف

الفتففى ةنحف أو مخالفف تسففتل م عقوبف الغ ارمف  ،فتنف ل العقوبف إلففى النصف

فففي

ظل القانو السابق م /19هف أما في قانو االحداث الحالي ف يوةد مقابل لها.
 )1إ المشففرع فففي قففانو االحففداث الحففالي أضففا

تففدبير اللففوم والتأني ف

للفتففى فففي حففال ارتكاب ف

مخالف في حي أ القانو السابق ال يتضم ه ا التدبير.
وحسففنا فعففل مشففرعنا األردنففي أل

لففك يت فواءم م ف مبففادئ العدال ف الةنائي ف التففي تهففد

إلففى

إص ح الحدث الفتى واعاد إدماة في المةتم وحتى ال تتفرك عليف العقوبف أثف ار سفلبيا يعفود عليف
بالضرر وقد تكو دافعا ل لتكرار المخالف .

( )1دار تربي األحداث :في القفانو السفابق هفي أيف م سسف إصف حي  ،حكوميف أو أهليف يعتمفدها الفو ير العتقفال األحفداث،
أما دار تربي األحداث في ظل قانو األحداث الحالي هي :الدار المنشفأ أو المعتمفد لتربيف األحفداث الموقفوفي وتفأهيلهم

وفقا ألحكام القانو  ،الماد  3م

ا

القانو .

( )2دار تأهيففل األحففداث فففي ظففل القففانو الملغففي :هففي أي ف م سس ف إص ف حي حكومي ف أو أهلي ف يعتمففدها الففو ير إلص ف ح
األهدا

وتعليمهم تعليمفا علميفا ومهنيفا .أمفا دار تأهيفل األحفداث ففي ظفل القفانو الحفالي لفحفداث :هفي الفدار المنشفأ أو

المعتمد إلص ح االحداث المحكومي  ،وتربيتهم وتأهيلهم وفقا ألحكام ه ا القانو  ،أنظر الماد الثاني من :
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وفي إطار الحديث ع العقوبا
مففا هففو أثففر األسففبا

التي استحدثها مشرعنا األردني في قانو األحداث الحالي

المخفف ف علففى العقوبففا

 ،)1(66م قانو العقوبا

المقففرر للفتففى ؟! وهففل يمك ف لنففا إعمففال نففص المففاد

األردني على ةرائم التي يرتكبها األحداث؟

بداي ف نقففول أ العقوب ف األصففلي التففي كان ف

توق ف علففى الفتففى "إذا ارتك ب جناي ة عقوبته ا

اإلعدام هي الوضع في دار تأهي ل األح داث ،م دة ال تق ل ع ن ثم اني س نوات وال تزي د عل ى اثنت ي
عشرة سنة" ،وبالتالي يمك األخ باألسبا

المخفف التقديريف بحيفث تخففض العقوبف حتفى النصف

(إعماال لنص الماد  3/66م قانو عقوبا ).
"واذا ارتكب الفتى جناية تستوجب عقوبة األشغال الشاقة المؤب دة ف يحكم بوض عه ف ي دار
تأهيل األحداث مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد على عشر سنوات" ويمكف تخففيض العقوبف
حتى النص

إعماال لنص الماد (  )3/66م قانو العقوبا .

وا ا اقتر الفتى ةناي عقوبتها األصلي هي األشغال الشاق الم قت أو االعتقفال فيعتقفل
ف ففي ظ ففل الق ففانو الس ففابق م ففد تتف فراوح مف ف س ففنتي إل ففى خم ففس س ففنوا
باألس ففبا

ويمكف ف للمحكمف ف أ تأخف ف

المخففف ف التقديريف ف  ،بحي ففث ية ففو له ففا أ تس ففتبدل العقوبف ف بع ففد الحك ففم بأح ففد الت ففدبيري

التاليي :

( )1الماد  – 55عقوبا  ،تنص على أن  :إ ا وةد

في القضي اسبا

مخفف يةو للمحكم أ تقتضي:

 )0بدال م االعدام باألشغال الشاق الم بد أو باألشغال الشاق م خمس عشر سن إلى  39سن خمس وعشري سن .
/3أ بدال م األشغال الشاق الم بد أو االعتقال الم بد بالعقوب
/3

بدال م األشغال الشاق أو االعتقال عشري سن بالعقوب

 )2ولها أ تخفض كل عقوب ةنائي أخرى إلى النص .

اتها م خمس عشر سن إلى عشري سن .

اتها م اثنتي عشر سن إلى خمس عشر سن .

 )2ولهففا أيضففا مففا خ ف حال ف التك فرار أ تخفففض أي ف عقوب ف ال يتةففاو وحففدها األدنففى ث ف ث سففنوا
األقل.

إلففى الحففبس سففن علففى
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 )1الوض ف تحف ف

إش ف ار

م ارقف ف

السف فلوك م ف ( )3-1س ففنوا  .البن ففد ( )4م ف الم ففاد (/16د) مف ف

قانو األحداث السابق.
 )1الوض في دار تربي األحداث مد ال ت يد على سنتي  .البند ( )5م الماد /16د م قانو
األحداث السابق.
أمففا فففي القففانو الحففالي لفحففداث فف يوةففد لهففا نففص مقابففل حيففث ال يكففو للمحكمف األخف
باألسففبا

المخففف التقديريف وانمففا يتوةف

تقل ع ث ث سنوا
وا ا كانف

علففى المحكمف أ تضففع فففي دار تأهيففل األحففداث مففد ال

وال ت يد على خمس سنوا .

العقوبف األصففلي للفتففى هففي الوضف فففي دار تربيف األحففداث مففد ال تتةففاو ثلففث

م ففد العقوبف ف المنص ففوص عليه ففا عن ففد اقت ارفف ف ف ففي ظ ففل الق ففانو الس ففابق ف ففيمك للمحكمف ف أ تأخف ف
باألسبا

المخفف التقديري  ،فيمك للمحكم أ تحكم علي بإحفدى العقوبفا

المنصفوص عليهفا ففي

البند د م الماد ( )16م القانو السابق وهي على النحو التالي:
 .8الحكم عليه أو على والده او وصيه بدفع يرامة أو بدل عطل وضرر أو مصاريف المحاكمة.
 .5بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه.
 .3بالحكم عليه أو على والده أو وصيه بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته.
 .1وضعه تحت إشراف مراقب السلو بمقتضى أمر مراقبة لمدة ال تقل عن سنة وال تزيد عل ى
ثالث سنوات.
 .2بوضعه في دار تربية األحداث مدة ال تزيد على سنتين.
 .2بإرساله إلى دار تأهيل األحداث أو أية مؤسسة أخر مناس بة يعتم دها ال وزير له ذه الغاي ة
وذل لم دة ال تق ل ع ن الس نة وال تزي د عل ى خم س س نوات" وينطبفق ا

الحكفم إ ا ارتكف

الفتففى ةنح ف تسففتل م الح فبس أو مخالف ف تسففتل م الغ ارم ف فففيمك للمحكم ف أ تأخ ف باألسففبا
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المخففف ف التقديريف ف الس ففابق كره ففا أم ففا
للمحكمف إ ا تفوافر اسففبا

ظ ففل ق ففانو األح ففداث الح ففالي نصف ف

مخففف تقديريف أ تسفتبدل أيف عقوبف منصفوص عليهففا ففي الفقففر

د(عقوب الوض في دار تأهيل األحداث على الفتى ال

يقتر ةنحف تسفتوة

ال تتةاو ثلث مد العقوب المنصوص عليها في قانو العقوبا
الفوارد فففي المففاد ( )14وهففي :أ -اللففوم والتأنيف .
العام  .د -االلتحاق بالتدري
الواةب ففا
القضائي.

الم ففاد /14ه ف ف

الحفبس مفد

أ يستبدلها بإحدى التدابير

 -التسففليم .ج -االلتف ام بالخدمف للمنفعف

المهني .هف -القيام بواةبا

معين أو االمتنفاع عف القيفام بهف

(االمتن ففاع عف ف القي ففام بعم ففل مع ففي ) .و -االلح ففاق ببف فرامج تأهيليف ف  - .االشف ف ار
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المبحث الثاني
العقوبات التي تطبق على المراهق حسب ما وردت قانون األحداث األردني الحالي
رقم  35لسنة 5281
تمهيد:
إ ا ةففا لنففا القففول أ إة فرام البففالغ يرة ف فففي أغل ف

صففور إلففى روح إةرامي ف تأصففل

فففي

نفسف وأصفبل مف الصفعوب استئصففالها ،ففإ إةفرام الحفدث ففي هف المرحلف ال يسفتدعي اليفأس مف
العمل على إعادت عضوا صالحا في المةتم ال

إص ح  ،بل ية

يعيش في .

فالحففدث مففا ال فففي طففور النمففو واألمففل فففي إصف ح مفا ال واردا ،والميففول اإلةراميف التففي
اكتس ففبها مف ف البيئف ف ال تعن ففي بالض ففرور معاملتف ف كالب ففالغ ولكف ف مف ف الض ففرور العم ففل عل ففى تأهيلف ف
وحمايت في المةتم (.)1
ولكل ه االعتبا ار رأى المشرع الة ائفي أ تطبفق علفى األحفداث الف ي قفاربوا سف الرشفد
الةنائي العقوبا

المخفف لتدارك ما قد تف د إليف المعاملف القاسفي مف م يفد مف االنحف ار

والسفير

في طريق االةرام.
لقد ورد النص على ه العقوبا في الماد ( )16م قانو األحداث الحالي والتي ةاء فيها:
"أ /إذا اقت رف المراه ق جناي ة تس توجب عقوب ة اإلع دام ،ف يحكم علي ه بوض عه ف ي دار تأهي ل
األحداث مدة ال تقل عن ست سنوات وال تزيد على عشر سنوات.
ب /إذا اقت رف المراه ق جناي ة تس توجب األش غال الش اقة المؤب دة ف يحكم علي ه بوض عه ف ي دار
تأهيل األحداث مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على ثماني سنوات.
ج /إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوب ة األش غال الش اقة المؤقت ة أو االعتق ال ف يحكم علي ه
بوضعه في دار تأهيل األحداث مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات وللمحكمة ان
( Giaville Williams: OpCit.p.818 )1وك لك أنظر :د.ةعفر .علي محمد األحداث المنحرفو ص ،302مرة سابق.
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وج دت أس باباً مخفف ة تقديري ة أن تس تبدل بالعقوب ة أي اً م ن الت دابير المنص وص عليه ا ف ي
المادة ( )51من هذا القانون.
د /إذا اقترف المراهق جنحة فعلى المحكم ة أن تفص ل ف ي ال دعو ب أي م ن الت دابير المنص وص
عليها في المادة ( )51من هذا القانون.
ه  /إذا اقترف المراهق مخالفة فعلى المحكمة أن توجه له لوماً".
بداي نقول أ المشرع األردنفي قفد ألغفى عقوبف اإلعفدام علفى (الحفدث الم ارهفق) ،بحيفث أنف
فففي حففال ارتكففا

الم ارهففق ةنايف عقوبتهففا اإلعففدام اسففتبدلها المشففرع األردنففي بعقوبف الوضف فففي دار

تأهيففل األحففداث مففد ال تقففل ع ف سف

سففنوا

وال ت يففد علففى عشففر سففنوا

األردنففي رف ف الحففد األدنففى للعقوب ف بحي فث أصففبح

سف

سففنوا

ون حففظ هنففا أ المشففرع

بعففد أ كان ف

 4سففنوا

فففي ظففل

القانو السابق م بقاء الحد األقصى كما هو  10سنوا (.)1

( )1المراهق :في ظل القانو السابق والسار هو م أتم الثاني عشر م عمر ولم يتم الخامس عشر م عمر .
يقابلها نص الماد  05م قانو األحداث الملغي والتي ةاء فيها (عقوب المراهق)

م/05أ إ ا اقتر المراهق ةناي تستل م عقوب االعدام فيحكم علي باالعتقال مد تتراوح م  01-2سنوا .

 /ا ا اقتر المراهق ةناي تستل م االشغال الشاق الم بد فيحكم علي باالعتقال مد تتراوح بي  2 5سنوا .

ج /ا ا اقتر المراهق ةناي تستل م عقوب االشغال الشاق الم قتف أو االعتقفال فيعتقفل مف سفن الفى ثف ث سفنوا
للمحكم ا تستبدل ه العقوب بعد الحكفم بهفا بإحفدى العقوبفا

(د) م ه الماد .

 ٬ويةفو

المنصفوص عليهفا ففي البنفود ( )2و( )9و( )9مف الفقفر

د /ا ا اقتر المراهق ةنح أو مخالف ةا للمحكم ا تفصل في الدعوى على الوة االتي:

 -0بالحكم علي او على والد او وصي بدف غرام او بدل عطل وضرر او مصاري
 -3بالحكم علي او على والد أو وصي بتقديم كفال مالي على حس سيرت

المحاكم .. 2

 -2بالحكم علي بتقديم تعهد شخصي يضم حس سيرت وسلوك .
 -2بوضع تح

اش ار

مراق

السلوك بمقتضى أمر مراقب لمد ال تقل ع سن وال ت يد على ث ث سنوا .

 -9بوضع في دار تربي االحداث مد ال ت يد على سنتي .

 -9بإرسال الى دار تأهيل االحداث او أيف م سسف اخفرى مناسفب يعتمفدها الفو ير لهف الغايف و لفك لمفد ال تقفل عف السفن وال ت يفد
علفى خمففس سفنوا  .ويةففو ففي الفقف ار ( 0و 3و 2و )2أ يقتفر الحكففم المقففرر فيهفا بففأ حكفم آخففر ممفا هففو مف كور فففي هف

الماد .
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كم ففا أ المش ففرع األردن ففي اس ففتبدل عقوبف ف االعتق ففال

()1

الس ففائد ف ففي الق ففانو الملغ ففي بعقوبف ف

الوض .
ون حظ أ المشرع األردني كفا يحكفم علفى الم ارهفق الف
الشاق الم بد  ،فيحكم علي باالعتقال مد تتراوح مف  3إلفى  6سفنوا
لفحففداث فففيحكم علففى الم ارهففق ال ف

يرتك ف

يرتكف

ةنايف عقوبتهفا األشفغال

أمفا ففي ظفل القفانو السفار

ةناي ف عقوبتهففا األشففغال الشففاق الم بففد فففيحكم علي ف

بالوض في دار تأهيل األحداث مد ال تقل ع ث ث سنوا  -3وال ت يد على ثماني سنوا

.9

ف ففن حظ أ المش ففرع ق ففد خف ففض مف ف الح ففد األقص ففى للعقوبف ف بحي ففث أص ففبل الوضف ف لم ففد 9
سنوا

بعفد أ كفا االعتقفال لمفد  6سفنوا

وحسفنا فعفل المشفرع لفك ألنف يتماشفى مف المتطلبفا

الدولي ف والففى الحففد م ف االسففتخدام غيففر الضففرور لعقوب ف الوض ف (وهففي عقوب ف مقيففد للحري ف ) م ف
تشففةي اللةففوء للعقوبففا

البديل ف القائم ف علففى اعففاد انففدماج الحففدث فففي المةتم ف م ف األخ ف بعففي

االعتبار مراعا مصالل الضحايا.
ون حظ أيضا أ الم ارهفق "إذا ارتكب جناي ة تس تلزم األش غال الش اقة المؤقت ة أو االعتق ال
فيعتقل من سنة إلى ثالث سنوات (في ظل القانون السابق) كما يجوز للمحكم ة أن تس تبدل ه ذه
العقوبة بعد الحكم بها بإحد العقوبات المنص وص عليه ا ف ي البن ود  2-2-1م ن الفق رة د /م ن

( )1االعتقال الوارد تعريف في الماد  05م قانو األحداث الملغي ينصر في معنفا إلفى االعتقفال الفوارد تعريفف ففي المفاد
 05مف قفانو العقوبفا
(العقوبا

األردنفي رقفم  09لسفن  0591ففي البفا

الثفاني ففي االحكفام الة ائيف ففي العقوبفا

بصفور عامف

الةنائي ) والتي ةاء فيها االعتقال هو وض المحكوم علي في أحد مراك االص ح والتأهيل المد المحكفوم بهفا

علي م منح معامل خاصف وعفدم ال امف بارتفداء
خارة إال برضا .

النف الء وعفدم تشفغيل بفأ عمفل داخفل مركف االصف ح والتأهيفل او

وقففد ةففاء فففي ق فرار محكم ف التميي ف رقففم ( )0565/63مةموع ف المبففادئ القانوني ف – مةل ف نقاب ف المحففامي األردنيففي لسففن

 0565ص" ،509أ كلمف ف االعتق ففال الف فوارد ف ففي الم ففاد  01مف ف ق ففانو االحف فداث إنم ففا تنص ففر إل ففى االعتق ففال الةن ففائي
المنصففوص عليف فففي المففاد  05مف قففانو العقوبففا  ،وا طريقف تنفيف عقوبف االعتقففال بحففق الحففدث ووصف

يغير م وص

العقوب  ،بل تبقى العقوب محتفظ بوصفها الةنائي.

العقوب ف ال
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المادة  89من ذات القانون الملغي ،وه ي إم ا وض عه تح ت إش راف مراق ب الس لو بمقتض ى أم ر
مراقبة لمدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات واما بوض عه ف ي دار تربي ة األح داث م دة
ال تزيد على سنتين ،واما بإرساله إلى دار تأهيل األحداث أو أية مؤسسة أخ ر مناس بة يعتم دها
الوزير لهذه الغاية وذل لمدة ال تقل عن الس نة وال تزي د عل ى خم س س نوات م ع إمكاني ة اقت ران
الحكم الصادر بحقه بوضعه تحت إشراف مراقب السلو ب الحكم علي ه أو عل ى وال ده ب دفع يرام ة
عطل وضرر أو مصاريف محاكمة أو حتى بتقديم كفالة مالية على حسن س يرته أو بتق ديم تعه د
شخصي يضمن حسن سيرته".
أما في قانو األحداث الحالي فعند اقت ار

المراهق ةناي تستوة

االشغال الشفاق الم قتف

أو االعتقال فيحكم علي بعقوب الوض في دار تأهيل األحفداث مفد ال تقفل عف سفن وال ت يفد علفى
ث ث سنوا

كما يةو للمحكم إ ا وةد

أسبا

مخفف تقديريف إ تسفتبدل العقوبف بأحفد التفدابير

المنصوص عليها في الماد  14م قانو األحداث السار التي سبق كرها.
ون حظ أن في ظل القانو السابق لفحداث إ ا اقتر المراهق ةنح أو مخالف ةا للمحكم أ
تفصل فيها بأ تختار بي التدابير سبق وأوردتها في الفقر د م الماد  16م

ا القانو .

أما في قانو األحداث السار رقم  31لسن " 1014إذا اقترف المراه ق جنح ة فعل ى المحكم ة
أن تفص ل ف ي ال دعو بأح د الت دابير المق ررة ف ي الم ادة  51م ن ذل الق انون الم ادة (/52د)"" .واذا
اقترف مخالفة في ظل القانون الحالي فعلى المحكمة أن توجه لوما كما س بق وأش رت ف ي الم ادة
(/52ه )".
أسباب التخفيف التقديرية:
وهنا يثور في هننفا ا
يسففتفيد م ف األس فبا

التسفا ل الف

أثرنفا سفابقا هفل يمكف للحفدث مف فئف الم ارهفق أ

المخفف ف التقديري ف المنصففوص عليهففا فففي المففاديتي ( )66و( )100م ف قففانو
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العقوبففا

األردنففي إ ا أردنففا اإلةاب ف علففى ه ف ا التسففا ل فففي ظففل القففانو الملغففي لفحففداث نةففد عنففد

الرةوع إلى نص الماد ( )16م

ا

القانو أ المشرع قد مي بي حالتي :

الحال ة األول ى :إ ا اقتففر الح فدث ةناي ف تسففتل م عقوب ف االعففدام أو األشففغال الشففاق الم بففد  .فإن ف
يمك ففي حفال إ ارتفأ

المحكمف اسفتخدام األسفبا

المخففف التقديريف فيتوةف

عليهفا إعمفال نفص

الماد ( )66م قانو العقوبا (.)1
الحال ة الثاني ة :إ ا اقتففر الم ارهففق ةنايف تسففتل م عقوبف األشففغال الشففاق الم قتف أو االعتقففال فإنف يمكف
ف ففي ح ففال أ ارت ففأ المحكمف ف اس ففتخدام األس ففبا المخففف ف التقديريف ف فيتوةف ف عليه ففا إعم ففال ن ففص الم ففاد
(/16د) م قانو األحداث الملغي .وعلى ه ا ةرى اةتهاد محكم التميي األردني على أ كل:

()2

وعل ى ه ذا ج ر اجته اد محكم ة التميي ز عل ى أن" :ك ل فع ل عم دي مخ ل بالحي ا يس تطيل إل ى جس م
المجنى عليه وعوراته ويخد

عاطفة الحيا العرضي لديه يكون من قبيل هت العر .يعتبر قيام الم تهم بتنزي ل

بنطلون المجن ي علي ه والطل ب من ه أن يض ع قض يبه ف ي مؤخرت ه ق د بل غ درج ة كبي رة م ن الفح

أخل ت بعاطف ة

الحيا العرضي للمجني عليه واستطالت إلى جز كبير يعتبر عورة في جسمه فإنه ا تش كل جمي ع أرك ان وعناص ر
جريمة هت الع ر

المس ندة إلي ه بح دود الم ادة ( )5/592م ن ق انون العقوب ات .يكف ي لت وافر ال ركن الم ادي ف ي

جريمة هت الع ر

أن يكش ف الج اني ع ن ع ورة المجن ي علي ه ول و ل م يص احب ه ذا الفع ل أي ة مالمس ة مخل ة

بالحيا إذ ان كشف جز من جسم المجني عليه وهو من العورات التي يح رص ك ل إنس ان عل ى ص ونها وحجبه ا
عن أنظار الناس عل ى يي ر إرادة المجن ي علي ه يعتب ر ف ي ح د ذات ه جريم ة هت ع ر

كامل ة " ".وعلي ه إذ ذك ر

المجني عليه بأقواله أمام المحكمة ،أن المتهم أجلسه في حض نه ،ف إن ه ذا الفع ل يت وفر في ه أرك ان جريم ة هت
الع ر

كامل ة ألن ه يش كل مساس اً بم ؤخرة المجن ي علي ه والت ي ه ي م ن الع ورات الت ي يح رص ك ل إنس ان عل ى

صونها،إذا كان المميز ضده حدث من فئة المراهقين ف إن العقوب ة المق ررة لجناي ة هت الع ر

( )1مةموعف م ف الم ف لفي  ،العدال ف الجنيئي ف لألحففداث وفففق أحكففي التشففريع األردن ف
محمود محمود مصطفى ،شرح قانو العقوبا

ه ي ذات العقوب ة

مرجففع سففيبق ص .377وأيضففي :د.

القسم الخاص ،ط ( )1مطاب دار الفكر العربي،ص ( )173ومي بعدهي.

( )2قرار محكم التمييز األردني بصفتهي الجزائي رق  1037/789هيئ خميسي تيريخ .1007/1/31
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المق ررة لجناي ة الش روع بهت

الع ر

طبق اً ألحك ام الم ادة ( )89م ن ق انون األح داث رق م ( )51لس نة 8921

وتعديالته وحيث أن العقوبة المحكوم بها هي ذات العقوبة المقررة في قانون االحداث لجريمة هت الع ر  ،فإن ه
عم الً بأحك ام الم ادة ( )515م ن ق انون أص ول المحاكم ات الجزائي ة تص حي الخط أ ال ذي وق ع ف ي الحك م بحي ث
تصب إدانته بجناية هت العر

طبقاً للمادة ( )5/592من قانون العقوبات".

أما في حال االةاب على لك التسا ل وال
المادتي  100-66م قانو العقوبا

سبق وأ طرحت وهل يمكف لنفا أعمفال نفص

األردني في ظل قانو األحداث الحالي؟

ال بد أ نمي بي أمري :
األم ر األول :نقففول أن ف إ ا كان ف

ارتك ف

العقوب ف األصففلي المحكففوم بهففا علففى الم ارهففق ال ف

سفنوا

عقوبتها االعدام فيحكم علي بوضع في دار تأهيفل األحفداث مفد ال تقفل عف سف

ةناي ف
وال ت يفد

ع  10سنوا .
وبناء علي يمك لنا إعمال وتطبيق نص المفاد ( )3/66مف قفانو العقوبفا

بحيفث يمكف

أ تخفض كل عقوب ةنائي أخرى النص .
األم ر الث اني :نقففول أن ف إ ا كان ف

األشففغال الشففاق

الةريم ف التففي ارتكبهففا الم ارهففق ةناي ف تسففتوة

الم بففد فففيحكم عليف بوضففع فففي دار تأهيففل االحففداث مففد ال تقففل عف ث ف ث سففنوا
ثماني سنوا

وال ت يففد علففى

( 9-3سنوا ).

وبناء علي يمك لنا تطبيق واعمال نص المفاد  3/66مف قفانو العقوبفا

األردنيف بحيفث

يمك للمحكم أ يخفض كل عقوب ةنائي أخرى إلى النص .
كم ففا يمكف ف للمحكمف ف أ تطب ففق ن ففص الم ففاد  100مف ف ق ففانو العقوب ففا
المخفف لمصلح م ارتك

ةنح .

ونأخف ف باألس ففبا
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 -وا ا اقتففر الم ارهففق ةنايف تسففتوة

عقوبف األشففغال الشففاق الم قتف أو االعتقففال فففيحكم عليف

بوضففع فففي دار تأهيففل األحففداث مففد ال تقففل ع ف سففن وال ت يففد ع ف ث ف ث سففنوا
للمحكمف عنففد األخ ف باألسففبا

كمففا يمك ف

المخفف ف التقديري ف أ تسففتبدل العقوب ف بأحففد التففدابير ال فوارد فففي

الماد  14التي سبق اإلشار إليها.
أمف ففا إ ا اقت ف ففر الم اره ف ففق ةنح ف ف ية ف ففو للمحكمفف ف أ تفص ف ففل فف ففي ال ف ففدعوى بأح ف ففد الت ف ففدابير
المنصوص عليها في الماد  14م

ا

القانو والتي سبق االشار إليها.

وبنففاء عليف ال يتصففور إعمففال األسففبا

المخفف ف التقديريف باعتبارهففا تففدابير تقويميف وليس ف

عقوبا (.)1
ومما ي حظ على النصفوص القانونيف المتعلقف ففي العقوبفا

التفي تطبفق علفى األحفداث أ

المشففرع األردنففي قففد أغفففل نففص غاي ف فففي الخطففور وهففي العقوب ف التففي يحكففم بهففا علففى الفتففى ال ف
يرتكف

ةنايف تسففتوة

عقوبف األشففغال الشففاق الم قتف أو االعتقففال الفوارد فففي منطففوق نففص المففد

/15ج فيحكم علي بوضع في دار تأهيل األحداث مد ال تقل ع ث ث سنوا
خمس سنوا

( )3وال ت يد علفى

( )5والفتى كما سبق وأشر في ظفل قفانو األحفداث الحفالي مف أتفم الخامسف عشفر

م عمر ( )15ولم يتم الثامن عشر م عمر (.)19
ولففو عففدنا إل ففى الففوراء قل ففي إلففى ق ففانو األحففداث السففابق لوة ففدنا فففي منط ففوق نففص الم ففاد
(/19ج) أ الفتففى إ ا اقتففر ةناي ف عقوبتهففا األشففغال الشففاق الم قت ف واالعتقففال فيعتقففل مففد تت فراوح
بي سنتي إلى خمس سنوا  .وكا يمك للمحكم أ تأخ باألسبا

المخفف التقديري فيةفو لهفا

( )1السالميت نيصر ( )1037محيضرات لطلب المعهد القضيئ فف األردن .وأيضفي :السفالميت نيصفر اآلثفير القينونيف
المترتب ،لى رقرار قينون األحداث األردن – متطلبيت رنفيذ القينون مرجع سيبق ص 31ومي بعدهي.
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استبدال ه العقوب بإحدى العقوبتي الواردي في البندي  5-4م الفقر د م الماد ( )16بمعنى
آخر يمك للمحكم أ تحكم إما:
إش ار

 )1بوضع تح

مراق

السلوك بمقتضى أمفر مراقبف لمفد ال تقفل عف سفن وال ت يفد علفى

ث ث سنوا .
 )1بوضع في دار تربي األحداث مد ال ت يد على سنتي .
فففن حظ أ المشففرع األردنففي فففي قففانو األحففداث السففابق قففد كففا أكثففر إنصففافا وعففدال م ف
الفتففى ال ف

يرتك ف

ةناي ف عقوبتهففا االشففغال الشففاق الم قت ف أو االعتقففال حيففث تطبففق علي ف بعففض

التدابير غير السالب للحري .
وال أدر لمففا ا أغفففل المشففرع األردنففي الففنص علففى هف التففدابير فففي قففانو األحففداث الحففالي
على الفتفى الف

يرتكف

ةنايف عقوبتهفا االشفغال الشفاق الم قتف أو االعتقفال فتكفو العقوبف مغلظف

وشديد علي وهي الوض ففي دار تأهيفل األحفداث عف مفد ال تقفل عف  3سفنوا
سنوا

وال ت يفد علفى 5

ولم يمنح الحق في االستفاد م التدابير غير السالب للحري .
وهف ا يتنففافى مف العدالف الةنائي ف الحديثف التففي تهففد

إلففى إص ف ح الحففدث واعففاد تأهيلف وادماة ف

في المةتم كا األولى واألةدر على مشرعنا األردني أ يضي

التدابير غير السالب للحري .

وعلففى الففرغم م ف إغفففال المشففرع لففك نةففد أن ف عنففد إعمففال النصففوص القانوني ف يففتم الرةففوع إلففى
القواعففد العام ف ال فوارد فففي قففانو العقوبففا بحيففث يمك ف كمففا سففبق وأشففر إعمففال وتطبيففق نففص المففادتي
( )100-66م قانو العقوبا وبالتالي يمك للمحكم األخ باألسبا المخفف التقديري .
م ف م حظ ف أ المشففرع األردنففي قففد مففنل لففك الحففق للم ارهففق ( )15-11حيففث نففص فففي
قانو األحفداث الحفالي أ الم ارهفق الف

يرتكف

ةنايف تسفتوة

عقوبف األشفغال الشفاق الم قتف أو

االعتقففال فففيحكم علي ف بوضففع فففي دار تأهيففل األحففداث مففد ال تقففل ع ف سففن وال ت يففد علففى ث ف ث
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سففنوا

وللمحكم ف إ وةففد

الماد  14م

ا

أسففبا

مخفف ف تقديري ف أ تسففتبدل العقوب ف بأحففد التففدابير ال فوارد فففي

القانو والتي سبق وأشر إليها.

ألفيس مف بفا أولفى أ يففتم إعمفال لفك الفنص علفى الفتففى وتمنحف المحكمف بعفض األسففبا
المخفف التقديريف وتطبفق عليف بعفض التفدابير التفي تطبفق علفى الم ارهفق الف

يرتكف

ةنايف تسفتوة

عقوب األشغال الشاق الم قت أو االعتقال ،وبما يتماشى م السياس االص حي الحديث .
ت فرى الباحث ف أ هنففاك ثم ف نقففص فففي التش فري ينبغففي علففى المشففرع أ يتدارك ف عنففد إة فراء
تعديل الحق على قانو األحداث الحالي.
علما أ العمل ةار على قدم وساق ،ففي أروقف المحفاكم (وداخفل غفر القضفا المختصفي ففي
مةففال األحففداث) ،حيففث يةففر العمففل الففد و والمتواصففل فففي قصففر العففدل علففى تعففديل قففانو األحففداث
الحففالي لت فففي الكثيففر م ف النفواقص والثغف ار التففي ورد فيف حيففث ي كففد ةمي ف القضففا المختصففي فففي
مةففال قضففايا األحففداث علففى أ القففانو الحففالي لفحففداث توةففد في ف العديففد م ف الثغ ف ار والن فواقص بففل
أيضا توةد في العديد م األخطاء اللغوي  ،وم

لك على سبيل المثفال مفا ورد ففي منطفوق نفص المفاد

 40التي ةاء فيها "لقاضي تنفيذ الحكم أن ذيخرج أي حدث محتاج للحماية أو الرعاية عهد ب ه إل ى أي
دار رعاية األحداث وفق شروط يحددها لهذه الغاي ة إذا ك ان م ن مص لحة الح دث المحت اج للحماي ة أو
الرعاية تقتضي ذل " .فاألصل أ يكو الكف م هنفا عف اإلففراج ولفيس اإلخفراج علمفا أ

ا الفنص قفد

ورد في قفانو األحفداث السفابق والمعفدل بالقفانو رقفم  35لسفن  1001ففي منطفوق نفص المفاد  34مف
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وةود فارق بسيط هو أ منل لفك الحفق أال وهفو اإلففراج عف الحفدث ففي القفانو السفابق كفا للمحكمف
بناء على طل الو ير(.)1
أمففا فففي القففانو الحففالي لفحففداث فففإ اإلففراج عف الحففدث يكففو لقاضففي تنفيف الحكففم و لففك
األمر في منطوق نص الماد /31أ بفقراتها أ-

 -ج – د.

فإ الحديث ع سلط قاضي تنفي الحكم أ يفرج ع ا حدث محكوم وض فيها ضم
شروط معين  .وم هنا نتمنى على المشرع األردني أ يتدارك لفك الخطفأ اللغفو  ،الفوارد ففي منطفوق
نففص المففاد  40م ف قففانو األحففداث الحففالي رقففم  31لسففن  .1014ك ف لك ممففا ي حففظ علففى قففانو
األحففداث الحففالي رقففم  31لسففن  1014مففا ورد فففي نففص المففاد  1/4التففي ةففاء فيهففا "تراع ى مص لحة
الحدث الفضلى وحمايته واصالحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق أحكام هذا القانون".
والمففاد /4ه ف التففي ةففاء فيهففا "ف ي جمي ع األح وال يج ب أن ال ت ؤثر أي ت دابير أو إج ار ات
على التحاق الحدث بالدراسة ،وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ اإلج ار ات الالزم ة لض مان ذل
إال إذا ترتب على ذل خطر على حياة الحدث وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية".
فففي حقيق ف األمففر لففو عففدنا إلففى الواق ف العملففي والتطبيففق الحقيقففي نةففد أ
مفعفل وال يعمففل بف ففي قاعففا

لففك الففنص غيففر

محاكمنففا المففوقر ،لفك أ قففانو األحففداث الحفالي ال يوةففد فيف نففص

يل م الحدث المفتهم بةنايف حضفور ةميف الةلسفا  .لكف ففي هف الحالف يفتم تطبيفق القواعفد العامف
الوارد في قفانو أصفول المحاكمفا

الة ائيف التفي تلف م المفتهم ففي ةنايف الحضفور ةميف الةلسفا

ومتابع ما تم فيها م إةراء.

( )1أنظر نص م  0/22م قانو األحفداث الملغفي رقفم  32لسفن  0591والمعفدل بالقفانو رقفم  29لسفن  3116حيفث ةفاء
فيها" :يةو للمحكم التي أصدر القرار بناء على طل

الو ير أ تفرج ع أ محتفاج للحمايف أو الرعايف عهفد بف إلفى

أ م سس و لك بالشروط التي تراها مناسب إ ا أر أ مصلح المحتاج للحماي أو الرعاي تقتضي لك".
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حتى ولو حضر محامي –

وعلي فإ الحدث المتهم بةناي مل م بالحضور ةمي الةلسا

وه ف ا في ف تعطيففل صففارخ لمنط ففوق نففص المففاد ( )1/4و(/4هف ف) ف ففإ ال ف ام الحففدث بحضففور ةميف ف
الةلسففا

قففد يف ثر علففى د ارسففت وتحصففيل العلمففي فففالكثير مف األحففداث هففم طلبف مففدارس فلمففا ا ال

يكتفي بحضور المحامي فقط.

المبحث الثالث
األنظمة العقابية المستحدثة
تمهيد:
إ مش ففكل انح ف ف ار
المناسف ف

له ففا يتطلف ف

الوق ففو

األحفففداث هف ففي ظف ففاهر اةتماعي ف ف اهتم ف ف

ةمي ف ف ال ففدول بهف ففا ،والع ف ف ج

عل ففى العوام ففل الحقيقيف ف له ففا ،ل ففك أ المتف ففق عليف ف ه ففو أ الح ففدث

المنحفر ال يعتبففر فففي الحقيقف ةانيففا ،وانمففا مةنففي عليف  ،فهففو ال يطففرق بففا
في نفس  ،بل غالبا ما يكو ضحي لظرو
العلففم الةنففائي بضففرور اخففت

اإلةفرام لشففر متأصففل

اةتماعي وبيئي تحيط ب  .كما أ الحدث شخص سلم

معاملت ف ع ف البففالغ وا ه ف ا التفريففد فففي المعامل ف لففم يك ف إال نتففاج

تةففار وبحففوث كثيففر وهففو مففا دفف غالبيف التشفريعا

إلففى خصففها بقواعففد وأنظمف عقابيف مسففتحدث

تتمي ع تلك المتبع م البالغي .
وبناء علي سيتم تناول ه االنظم العقابي المستحدث في المطال
المطلب األول :قاضي الحكم المتخصص وقاضي تنفيذ الحكم.
المطلب الثاني :تسوية النزاعات (شرطة االحداث).
المطلب الثالث :إيقاف تنفيذ األحكام الصادرة بحق الحدث.
المطلب الرابع :اإلفراج الشرطي.

التالي :
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المطلب األول
قاضي الحكم المتخصص وقاضي تنفيذ الحكم
تضف ّفم قففانو األحففداث الةديففد فففي المففاد الثاني ف تعريفففا
المحكم ف

()1

لهففا آثففار قانوني ف وم ف ضففمنها

(محكم ف األحففداث) .وحيففث ورد فففي نففص المففاد (/15أ) م ف قففانو األحففداث علففى مففا

يلففي" :ال يحففاكم الحففدث إال أمففام محففاكم األحففداث المختصف وفقففا ألحكففام هف ا القففانو كمففا يةف
يكون فوا م ف

أ

و الخبففر"( .م ) /15وتشففكل محكم ف صففلل األحففداث فففي كففل محافظ ف علففى األقففل

وتخففتص بففالنظر فففي المخالفففا

والةففنل التففي ال ت يففد عقوبتهففا ع ف سففنتي  ،باإلضففاف إلففى تففدابير

الحماي ف والرعاي ف ( .م/15د) كمففا تشففكل محكم ف بداي ف األحففداث فففي مرك ف كففل محافظ ف إ ا دعف ف
الحاة ل لك وتختص بالنظر في الةنايا

والةنل التي ال ت يد عقوبتها ع سنتي ( .م/15هف) وم

ضم األنظمف التفي اسفتحدثها المشفرع األردنفي ففي قفانو األحفداث وبمفا يتماشفى مف قواعفد وأسفس
العدال الةنائي الحديث وبما يت ءم م مفهومها المتطور ال
للحدث مفا يسفمى بقاض ي تنفي ذ الحك م .وعليف سفو
التعريف

يهد

إلى مراعا المصالل الفضلى

أتطفرق للحفديث عنف مف حيفث :الففرع األول:

بقاضففي تنفي ف الحكففم ،والفففرع الثففاني :المهففام المسففند لقاضففي تنفي ف الحكففم فففي حال ف الطفففل

الةففانل ،والفففرع الثالففث :المهففام المسففند لقاضففي تنفي ف الحكففم فففي حال ف الطفففل المحتففاج للحماي ف أو
الرعاي .

الفرع األول :التعريف بقاضي تنفيذ الحكم:
تض االتةاها

الحديث في علم العقا

عن ضرور معامل المحكوم علي كإنسا

الةاني في صدار الواقع الة ائي وهو ما ترت

ل حقوق وواةبات يتعي

إي ء العناي للعمل على

( )1المحكم  :وه المختص بيلنظر بقضييي األحداث وتسوي النزا،يت وفقي ألحكي القينون.
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إص ح وتأهيل  ،وم
العقوبا

هنا تبر أهمي قاضي تنفي الحكم وهو قاضي مكل

أساسا بةعل

وال تدابير تعمل م أةل إعاد إدماج الحدث وهو أفضل وسيل لمواصل تفريد العقوب من

تقديرها حتى انقضائها وقد عرفت الماد الثاني م قانو األحداث األردني بأن القاضي ال
يشر على تنفي الحكم القطعي الصادر ع المحكم  .ويسةل للمشرع األردني اخ بنظام قاضي
تنفي الحكم وأفراد بمس ولي اإلش ار

المشرع
على تنفي الحدث للتدبير المحكوم ب في حي أسند
ِّ

المصر في قانو الطفل ه ا الدور لرئيس محكم األحداث التي يةر التنفي في دائرتها(.)1
ويدخل ضم واةبا

قاضي تنفي الحكم يار دور األحداث ورعاي األحداث المنصوص عليها في

القانو ضم اختصاص بصور دوري كل ث ث أشهر على األقل على أ يقدم تقري ار ع تلك
ال يار لرئيس المةلس القضائي ونسخ من للو ير( .)2ويعد اختصاص قاضي التنفي – كما نرى -
م قبيل االختصاص النوعي للقاضي وهي م القواعد المتعلق بالنظام العام التي يترت

البط

على مخالفتها.

الفرع الثاني :المهام المسندة لقاضي تنفيذ الحكم في حالة الطفل في نزاع مع القانون:
المشرع في الماد الثاني م قانو األحداث إلى واةبا
اشار
ِّ
باإلش ار

قاضي التنفي بشكل مةمل

المشرع ه ا اإلش ار
على تنفي الحكم القطعي الصادر ع المحكم وقد يسر
ِّ

عد وسائل تسهم في تحقيق أهدا

اإلش ار

على الحكم وتشمل الواةبا

بتقرير

الملقا على عاتق

قاضي تنفي الحكم في حال الطفل في ن اع م القانو ما يلي:

( )1الماد  134م قفانو الطففل المصفر وتنصفعلى (يختصفرئيس محكمف األحفداث التفي يةفر التنفيف ففي دائرتهفا دو غيفر
بالفصفل ففي ةميف المنا عفا

واصفدار القف ار ار واألوامفر المتعلقف بتنفيف األحكفام الصفادر علفى أ يتقيفد ففي الفصفل ففي

اإلشكال في التنفي بالقواعد المنصوصعليها في قانو اإلةراءا الةنائي ).

( )2الماد  11م قانو األحداث األردني.
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أوال :مراقب تنفي أ
أو التشريعا
أ اإلش ار

تدبير أو إةراء غير سال

للحري يحكم ب على الحدث وفقا ألحكام القانو
()1

وبشكل مستمر م تقيد الحدث بشروط تنفي الحكم

الناف والتثب

على تنفي أ عقوب أو تدبير يفرض بموة

قانو اخر يدخل ضم ص حيا
تنفي الحكم تكلي

مراق

مما يعني

قانو مراقب سلوك األحداث أو أ

قاضي تنفي الحكم وفي سبيل قيام به المهم لقاضي

السلوك بتقديم ما يل م م التقارير حول الت ام الحدث بتنفي التدابير

المشرع لم يقيد قاضي تنفي الحكم باليا
غير السالب للحري المحكوم بها علي وحيث أ
ِّ
محدد فإننا ال نرى ما يمنع م تحديد مواعيد ل ةتماع بالحدث وأسرت ومراق
ال

يشر

علي لإلط ع على تطو ار

حال الحدث وما يحر م تقدم في أثناء تنفي

التدبير أو العقوب  .كما أ لقاضي تنفي الحكم ص حي تغيير مراق
الحكم في حال وض الحدث تح

اإلش ار

السلوك

السلوك المعي في قرار
الم كور القيام

القضائي إ ا تع ر على المراق

بواةبات أل سب (.)2
ثانيا :أما في حال الحكم على الحدث بتدبير سال

للحري بإيداع في دار تأهيل أو تربي

األحداث فيق على عاتق قاضي تنفي الحكم العديد م المهام تشمل اإلش ار

على الحدث

في أثناء وةود في الدار ومتابع احتياةات م حيث الحاق الحدث المودع في الدار بأ
م سس عام أو خاص ليتاب تحصيل العلمي أو المهني فيها على أ يعود إلى الدار
بعد االنتهاء م

لك يوميا .وقرار مدير المديري بنقل الحدث الموقو

دار ألخرى بناءا على طل
بطل

م

أو المحكوم م

مدير دار تربي األحداث أو مدير دار تأهيل األحداث أو

ولي الحدث أو وصي أو حاضن  ،وعلى الرغم م أ نص الماد /31ج م

( )1الماد  16م قانو األحداث األردني.
( )2الماد  /14م قانو األحداث األردني.
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القانو تنص فقط على أن (على مدير المديري إع م المحكم أو قاضي تنفي الحكم
إةراء يتم وفقا ألحكام ه

حال اتخا أ

الماد والتعليما

الصادر به ا الخصوص)

فإننا نرى أ لقاضي تنفي الحكم الحق في فرض رقابت على ه
عدم الموافق عليها وأال كا النص على أع م م با

العبث ال

الق ار ار

وتأييدها أو

ال يمك أ يقصد

المشرع.
ِّ
ثالثا :ص حيا

قاضي تنفي الحكم في االفراج المبكر :يعد االفراج المبكر ع

الحدث

المحتة التطبيق األوضل لمبدأ قابلي الحكم للم راةع المشار الي سابقا ووفقا ألحكام
قانو األحداث األردني يتوة
م

على قاضي تنفي الحكم مراةع حاال

المحكوم عليهم

األحداث بتدابير سالب للحري دوريا كل ث ث أشهر و لك لدراس إمكاني اإلفراج

عنهم وفقا للشروط المشار إليها في القانو
الواة

() 1

وقد حدد

الماد / 31أ م القانو الشروط

توافرها للنظر بإمكاني االفراج المبكر ع الحدث المحكوم بعقوب سالب للحري

وهي:
أ -أ يكو الحدث حس السلوك خ ل إقامت في الدار.
 أال تقل المد التي قضاها الحدث في الدار ع ثلث المد المحكوم بها.ج -أال ي د اإلفراج ع الحدث تعريض حيات أو س مت للخطر.
د -أال يكو محكوما بةريم عقوبتها األصلي اإلعدام أو األشغال الشاق لمد خمس عشر
سن أو أكثر.
و يستل م أنفا ه الماد أ يتم عرض ملفا
م تقرير يتضم تنسي
( )1الماد /31

المحكومي دوريا على قاضي تنفي الحكم

مدير الدار المودع فيها الطفل وم البديهي أ يتضم ه ا التقرير مدى

م قانو األحداث األردني.
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التطور الطارئ على سلوك الحدث ومدى ةاه يت للعود إلى مةتمع وبيئت الطبيعي وفي حال
أصدر قاضي تنفي الحكم قرار باإلفراج المبكر ع الحدث فإن يتوة
مراق

السلوك في المنطق التي يسكنها الحدث بتوةيه واإلش ار

التدابير الصادر بحق ووض

علي وب ا

القرار تكلي

علي  ،طيل المد الباقي م

الشروط التي يراها ضروري لضما

إص ح الحدث وتأهيل .

وفي حال تبي لقاضي تنفي الحكم أ الحدث غير ملت م بشروط اإلفراج فعلى القاضي تنبيه
بضرور التقيد ب لك ول الحق في إلغاء قرار اإلفراج واعاد الحدث الستكمال مد التدبير السال
للحري  ،بحيث تحسم منها مد اإلفراج التي كا الحدث فيها متقيدا بشروط  .ويكو قرار قاضي
تنفي الحكم برفض اإلفراج ع الحدث أو باإلعاد إلى دار تأهيل األحداث خاضعا للطع لدى
محكم االستئنا

المختص .

رابعا :كما يةو لقاضي تنفي الحكم بناء على طل
المحكوم علي ال

خطي م

مدير المديري أ

يمدد بقاء

أتم الثامن عشر م عمر في دار تأهيل األحداث إلى أ يكمل

العشري م عمر إلتمام تعليم أو تدريب المهني(.)1
خامسا :وأخي ار يةو لقاضي تنفي الحكم وبناء على تقرير مدير مديري ش و األحداث في و ار
التنمي المستند إلى تقرير مراق
القانو ال

السلوك ا

يصدر ق ار ار باعتبار الطفل في ن اع م

أنهى مد محكوميت محتاةا للرعاي والحماي وأحالت إلى دار رعاي األحداث

في أ م الحالتي التاليتي :
 -1إ ا كا محتاةا للحماي أو للرعاي وفقا ألحكام الماد ( )33م ه ا القانو .
 -1إ ا لم يتم مد التعليم أو التدري

( )1الماد /30

م قانو األحداث األردني.

في البرامج التي التحق بها.
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و واق األمر أ ه الص حي الممنوح لقاضي تنفي الحكم بموة
قانو األحداث يثير االستغ ار

نص الماد  34م

واالرباك م عد نواح فم ةه فإ في ه ا النص تعد واضل

على اختصاص قاضي الحكم كما أن يمثل ا دواةي في المرةعيا

سيثير اشكاال

األمر ال

عملي م ةه أخرى وكا م االةدى النص على أحال الحدث في الحال األولى لمحكم
الصلل المختص باعتبار محتاةا للحماي أو الرعاي أما الحال الثاني فيمك
ص حيا

إدخالها ضم

قاضي تنفي الحكم في التمديد.

الفرع الثالث :المهام المسندة لقاضي تنفيذ الحكم في حالة الطفل المحتاج للحماية أو الرعاية:
على الرغم م أ الماد  31م قانو األحداث األردني قد نص

على عد تدابير يمك

المشرع لم ينص صراح سوى على
الحكم بها على الحدث المحتاج للحماي أو الرعاي أال أ
ِّ
إخضاع التدبير القاضي بإحال الطفل إلى دار رعاي األحداث أو إلى أ
فقط ألش ار
باإلش ار

قاضي تنفي الحكم األمر ال

يثير التسا ل حول مدى ص حيا

على التدابير االخرى كالتسليم لولي األمر أو الوض تح

أن أط ق تعري
على تنفي ه

أش ار

قاضي تنفي الحكم
مراق

السلوك ,ونر

قاضي تنفي الحكم الوارد في الماد الثاني م القانو يتس للقول بأ اإلش ار
التدابير يدخل ضم مهام قاضي تنفي الحكم خاص أ مصلح الطفل الفضلى

تقتضي حتما مثل ه ا اإلش ار
االختصاص درءا أل
ص حي اإلش ار

م سس مماثل معتمد

خ

المشرع النص صراح على ه ا
وعلي فإننا نتمنى على
ِّ

بشأن  .وعطفا على ما تقدم يمكننا القول أ لقاضي تنفي الحكم

على تنفي التدبير غير اإلحتةا

المحكوم ب على الطفل المحتاج للحماي أو

الرعاي ول في سبيل لك اتخا الوسيل الم ئم كتكلي

مراق

السلوك بالتقارير ال م لضما
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حس

التدابير .أما في حال الحكم بإحال المحتاج للحماي أو الرعاي لدار رعاي

تنفي ه

األحداث أو أ م سس معتمد مماثل فإ ص حيا

قاضي تنفي الحكم تشمل ما يلي:

أوال :مراةع قرار اإليداع في الدار كل ث ث أشهر بناءا على تقرير تفصيلي يقدم مراق

السلوك

المختص ،وغني ع البيا أ الهد

م ه المراةع هو النظر في أمكاني االفراج ع

الطفل أو اختيار تدبير غير احتةا

ل كتسليم ألسرت أو ألسر بديل و لك بدالل الماد

 40م القانو القاضي بأ لقاضي تنفي الحكم ا يخرج أ
الرعاي عهد ب إلى أ

حدث محتاج للحماي أو

دار رعاي األحداث ،وفق شروط يحددها له

الغاي إ ا رأى أ

مصلح الحدث المحتاج للحماي أو الرعاي تقتضي لك(.)1
ثانيا :تمديد مد بقاء المحتاج للحماي أو الرعاي في الدار حتى بلوغ الثامن عشر م عمر إ ا
أوشك على إنهاء تلك المد إ ا وةد بأن سينال ضرر فيها لو أفرج عن حي انتهاء مد بقائ
في الم سس بناءا على تقرير مراق

السلوك في أ م الحالتي :

 -1العتياد احد والدي أو ولي أو وصي أو الشخص الموكل برعايت السكر أو فساد الخلق ،أو
اإلةرام.
 -1لعدم وةود م يعني ب عناي كافي أو عة ع العناي بنفس (.)2
ثالثا :تمديد مد بقاء المحتاج للحماي أو الرعاي في الدار إ ا لم يتم مد التدري
المهن التي شرع بتدريب عليها و لك إلى أ ينهي التدري
أتم الثامن عشر م عمر على لك(.)3

( )1الماد /31

 1/م قانو األحداث األردني.

( )2الماد  /31ج م قانو األحداث األردني.
( )3الماد  40م قانو األحداث األردني.

في الحرف أو

أو يبلغ س العشري شريط موافق م
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المطلب الثاني
تسوية النزاعات (شرطة األحداث)
شرطة األحداث (تسوية النزاعات)

()1

وف ففي إط ففار الح ففديث عف ف الت ففدبير غي ففر الس ففالب للحريف ف  ،وتع يف ف ل ففنهج العدالف ف االصف ف حي
لفحداث الةانحي إلعاد تأهيلهم ودمةهم في المةتم وايمانا م مشرعنا بمبفادئ العدالف الةنائيف
بمفهومها الحديث حيث يسعى مشرعنا األردني دوما إلفى م ارعفا مصفلح الطففل الفضفلى و لفك مف
أةل النهوض بةيل واعي قادر على العطاء في ظل مةتم آم .
وانط قا م كل لك استحدث مشرعنا األردني إدار شرطي متخصص وم هل للتعامل م
الخصففائص النفسففي واالةتماعي ف للحففدث ومففنل ه ف اإلدار مةموع ف م ف الص ف حيا

االسففتثنائي

الضففروري للح ففد م ف ةن ففوح األحففداث ومعالةف ف قضففاياهم ببع ففديها األمنففي والوق ففائي واعففاد ت ففأهيلهم
ودمةهم في المةتم .
حيث نص

الماد /13أ على أن "تتولى ش رطة األح داث تس وية النزاع ات ف ي المخالف ات

والجن التي ال تزيد عقوبتها ع ن س نتين بموافق ة أط راف الن زاع عل ى التس وية وذل ف ي الج رائم
التي يتوقف النظر فيها على شكو المتضرر".

( )1تسوي الن اع /الوساط  /بديل إلةراءا
إلى حل تقبل ةمي األط ار

المحاكمف يقفوم مف خ لف شفخص محايفد أو اثنفا أو أكثفر بحفل النف اع والتوصفل

م خ ل إبرام اتفاقي تسوي وااللت ام بها.

شبان  ،محمد ،وحبو  ،سامي ( ،)3103دليل إةراءا العمل الخاص بإدار شرط األحداث )(Juvenile police Department
عما  ،ص 36وما بعدها.
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ونص

الفقر

م

الماد على أنف "إذا لم تتم التسوية المنصوص عليها في الفق رة

ا

(أ) من هذه المادة تتولى المحكمة المختصة تسوية النزاع وفق أحكام هذا القانون".
ونص

القانو على أن "لقاضي تسوية النزاع أن يجري التسوية بنفسه

الفقر ج من ا

أو إحالتها إلى أي جهة أو أي شخص مشهود له بإصالا ذات البين يعتمدها الوزير وفق اً لنظ ام
يصدر لهذه الغاية".
وبنففاء عليف تففم اسففتحداث إدار متخصصف لشففرط األحففداث فففي بدايف عففام  1011وباشففر
أعمالها بداي عام  1011لتحقيق التمي في التعامل م األطفال المخالفي للقانو (األحداث) وففق
قففيم احت فرام الك ارم ف االنسففاني والعدال ف والشفففافي والن اه ف وتعتمففد علففى التخصففص العلمففي والمهففار
العلمي في أداء واةباتهفا وتعمفل وففق الم سسفا

المتخصصف والعمفل التشفاركي مف الشفركاء إيمانفا

بمبادئ العدال االص حي ( ،)1التحويل( ،)2والمشارك المةتمعي (.)3
طبيعف ف الح ففاال

الت ففي تتعام ففل معه ففا اإلدار :إلدار ش ففرط األح ففداث اختص اص مك اني –

يقصد ب  -االختصاص الةغرافي للمحافظ أو مديري الشرط المتخصص .

( )1العدال االص حي  :نهج في التعامل م الةريم يعتر بأثرها على الضحي والمعتدى والمةتم ال

وقع

فيف وتهفد

إلى إص ح الضرر الناتج ع الةريم وتعويض المةتمف والضفحي واعفاد المعتفد إلفى مكفا منفتج ففي المةتمف ويةف
أ يلعف

الضففحي والمعتففد والمةتمف أدوا ار فاعلف فيف  .انظفر ،دليففل إةفراءا

سبق وأشر إلي .

العمففل الخففاص ،بشففرط األحففداث ص،36

( )2التحويففل :تحويففل األطفففال ع ف نظففام العدال ف الةنائي ف الرسففمي م ف خ ف ل إة فراءا
التقاضي والمحاكم  .انظر :دليل إةراءا

( )3المشفارك المةتمعيف  :بفرامج تقففديم خفدما
يومي فا أو حس ف

المخطففط ،ويتطل ف

وب فرامج بديل ف تةن ف

العمل الخاص بشرط األحداث ،ص ،11سن .1031

الطفففل إة فراءا

األطفففال الف ي يعيشففو مف أهلهففم ،بحيففث يكففو علفيهم الحضففور إلففى البرنففامج

األطفففال فففي ه ف الب فرامج الم يففد م ف االهتمففام ال ف

يمففنل األطفففال م ف قبففل خففدما

الرعاي ال حق ومراقب السلوك ،وفي العاد يشتمل البرنامج على برنامة التعليمي الخاص م خ ل المدرس المحلي في

المنطق  .أنظر دليل إةراءا

العمل الخاص بشرط األحداث مرة سبق وأشر إلي ص 31وما بعدها.
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ولهففا أيضففا اختص اص ن وعي حيففث تتعامففل شففرط األحففداث مف القضففايا المرتكبف مف قبففل
األح ففداث ف ففي المخالف ففا
سنتي

والة ففنل الت ففي يرتكبه ففا الح ففدث والت ففي ال ت ي ففد عقوبته ففا عل ففى الح ففبس لم ففد

(.)1

ولهففا أيضففا اختص اص موض وعي و لففك م ف خ ف ل التحقيففق فففي الة فرائم المرتكب ف م ف قبففل
القانوني ف وفق ففا للصف ف حيا

األحففداث ومباش ففر اإلةف فراءا

المعطففا للش ففرط مف ف قبففل كف فوادر مدربف ف

وم هل في مةال العمل الشرطي المتخصص يراعي مصلح الطفل الفضلى مف اتبفاع نهفج السفري
والخصوصي في التعامل معهم مما يصو كرامتهم ويحافظ على انسانيتهم.
وأيضففا العمففل علففى تسففوي الن اعففا

فففي حففل القضففايا المرتكب ف م ف قبففل االحففداث وتةنففبهم

المرور بدائر التقاضي واللةوء ما أمك إلى استخدام العقوبا

غير السالب للحري ومراعا مصلح

الطفل الفضلى والعمفل علفى إصف ح الحفدث الةفانل واعفاد دمةف ففي المةتمف واشفتراك ففي بفرامج
التحويل لتةنيب التكرار مسفتقب ( ،)2وتعمفل شفرط االحفداث علفى إيةفاد بيئف صفديق ومتعاطفف مف
األطفال في أةواء م العدال .
وعلي إ ا كان

الحال قابل للتفاوض ع طريق التسوي يقوم رئيس القسم أو م ينوب بما

يلي:
 إحال القضي واألط ار -مقابل أط ار

إلى لةن تسوي الن اع.

الحال /المشتكي /المشتكى علي /أط ار

 -اشراك رئيس مكت

القضي م قبل لةن تسوي الن اع.

الخدم االةتماعي .

 مناقش إمكاني التسوي للقضي .( )1أنظر الماد /02أ م قانو األحداث الحالي رقم  23لسن .3102
( )2أنظر دليل إةراءا

العمل الخاص بشرط االحداث ،مرة سبق وأشر إلي  ،ص.02
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 االلت ام بالحيادي اثناء ةلس التسوي للن اع. االتفاق على شروط التفاوض /حدود الوساط . وا ا تم االتفاق على الحل يوثق لك خطيا.الحال على نمو ج التفاوض /التسوي .

 -يوق أط ار

ترس ففل األوراق كاملف ف مف ف النم ففو ج الموقف ف إل ففى م ففدير اإلدار أو مف ف ينوبف ف للتص ففديق عل ففى
الحل .إغ ق مل

الحال

(.)1

وتتكو لةن تسوي الن اع م ث ث أعضاء إثني منهم يسميهم الو ير وأحفد ضفباط شفرط
االحداث يسمي مدير اإلدار علفى أ يكفو مف بيفنهم حقفوقي وللفو ير أ يضفم إلفى اللةنف أ مف
المختصي م م سسا

المةتم المدني.

أما ع أهمي تسوي الن اع ،تساعد األحداث ففي االعتف ار
الن ف اع بالنتففائج ،كمففا أنهففا قليل ف التكففالي

المالي ف والمعنوي ف  ،وتشففرك آخ فري فففي سففبل الحففل وتسففاعد

علففى رد الحقففوق ألصففحابها وتسففاهم فففي خلففق الع قففا
علففى م سسففا

بنتفائج أفعفالهم ،ورضفى أطف ار

الوديف بففي المتخاصففمي  ،وتخفف

الضففغط

إنففا القففانو وتعطففي الصففف القانونيف للتففدخل المةتمعففي وتشففرك آخفري فففي وضف

خط للتعويض ع الخطأ وتحافظ على تماسك األسر وتحد م االثار السلبي على األطفال.
وم ف الةففدير أ قففانو األحففداث السففابق ب فرقم  14لسففن  1669والمعففدل بالقففانو رقففم 35
لسن  1011لم يتضم نص متعلق بتسوي الن اع.
كمففا أ المشففرع األردنففي فففي قففانو االحففداث الحففالي وفففي إطففار الحففديث ع ف
االصف حي نففص فففي المففاد /14أ علففى مةموعف الضففمانا

( )1أنظر دليل إةراءا

لففك التففدبير

ألعمففال لففك التففدبير والتففي ةففاء فيهففا:

العمل الخاص بشرط االحداث ص 29م المرة ال

سبق واشر إلي .
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"تعتبر إج ار ات تسوية النزاع سرية وال يجوز االحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازالت من أطراف
النزاع إلى المحكمة المختصة على أن يتم ذل من خالل قاضي تسوية النزاع".
كما أن يمكف اللةفوء إلفى التسفوي ففي أ نقطف مف عمليف صفن القفرار إمفا كفإةراء مطبفق
بشكل عام أو بناءا على قرار م الشرط أو االدعفاء أو المحكمف أو أ هيئف مشفابه  ،شفريط أ
يعت ففر الح ففدث بارتك ففا

الة ففرم ويواف ففق عل ففى الخض ففوع إل ففى ةلسف ف لتس ففوي النف ف اع خ ففارج القض ففاء

الرسمي.
كم ففا أنف ف مف ف إيةابي ففا
اإلةراءا

تطبي ففق نظ ففام تس ففوي النف ف اع أو الوس ففاط أ فيف ف ض ففما انس ففةام

البديل م حقوق الطفل االنساني وامكاني تطبيق على معظم مخالفا

األحداث للقفانو

عدا الةرائم الخطير أو التكرار(.)1
وفففي بعففض الحففاال

قففد يتع ف ر إة فراء التسففوي لعففدم ت فوافر شففروطها القانوني ف  ،فيففتم تحويففل

القضففي للقضففاء و لففك حس ف

التحويففل للمحكم ف يقففوم

االختصففاص وعلي ف إ ا كان ف

الحال ف تتطل ف

ضابط الحال بما يلي:
 -مراةع مل

القضي والتأكد م سف م االةفراءا  ،والتأكفد مف البيانفا

الشخصفي للمشفتكي/

المشتكى علي  ،والتأكد م استعمال األوراق الثبوتي واإلفادا  ،والتأكد م وةفود تقريفر م ارقف
السففلوك ،وتةهي ف كتففا
الحاةف  ،وتحديففد إةفراءا

القضففي واالحتفففاظ بنسففخ مف كاف ف أو ارق القضففي للرةففوع إليهففا وق ف
نقففل القضففي عف االحففداث ،وضففما فصففل البففالغي عف األحففداث،

والتأكد م أمور السف م العامف وسف م األطف ار  ،والمحافظف علفى السف م الةسفدي للحفدث
م إرسفال ملف

كفام مف كافف االطف ار

إلفى المحكمف المختصف  /المفدعي العفام ،وأخيف ار تفتم

( )1أنظر دليل إةراء العمل الخاص بإدار شرط األحداث ،أنظر إلى ص 92م

لك الدليل .مرة سابق.

111

متابعف القضففي فففي حففال إحالتهففا إلففى المحكمف واحضففار نتيةف الحكففم وتسففديدها فففي السففة
الخاص ب لك(.)1

( )1أنظر دليل إةراء العمل الخاص بإدار شرط األحداث ،أنظر إلى ص 99م

لك الدليل.
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المطلب الثالث
إيقاف تنفيذ األحكام الصادرة بحق الحدث
كثير م التشريعا

العربي أخ

نففص ص فراح علففى نظففام وق ف
الصففادر بحففق الحففدث لنظففام وق ف

بنظام وق

التنفي ( ،)1وم بينها :التشري األردني الف

تنفي ف العقوب ف إال أ التسففا ل المهففم يتعلففق بمففدى خضففوع األحكففام
التنفي ف علففى نحففو مففا أقففر المشففرع األردنففي فففي المففاد ( )54م ف

قانو العقوبا (.)2
نففود اإلشففار إلففى أ قففانو األحففداث األردنففي الحففالي لففم يتعففرض لنظففام وق ف
ناحي أخرى فإ األحكام الصادر بحق الحدث قد تكو عقوبا

على نحو ما نص

( )1قرار محكم التميي األردني (ة اء) رقم (33/3112هيئ خماسي ) تاريخ .3112/0/31

التنفي ف وم ف
علي المفادتي

أةا الماد ( 92مكرر) م قانو العقوبا لمحكم الموضفوع أ تفأمر بوقف تنفيف العقوبف إ ا وةفد أ المحكفوم عليف
وماضي وسن والظرو التي ارتكف فيهفا الةريمف يبعفث علفى االعتقفاد أنف لف يعفود لمخالفف القفانو ممفا يةعفل أمفر وقف
التنفي خاضعا لسفلط محكمف الموضفوع التقديريف إ ا وةفد مف األسفبا المشفار إليهفا أ المحكفوم عليف لف يعفود لمخالفف
القففانو وهف ا األمففر تسففتقل بتقفدير محكمف الموضففوع دو معقف عليهففا مف محكمف التمييف وبنففاء علففى لففك فففإ ا وةففد أ
المحكوم عليها بةرم اإلفتراء أم ألطفال صغار ومس ول عنهم ورب بي وأ تنفي العقوب يلحق بها وبعائلتها الضرر فيكو
قرارها بوق تنفي العقوب متفقا والقانو .
( )2ةاء في الماد  92مكرر م قانو العقوبا األردني رقم  09لسن  0591والمعدل بالقانو رقم  1لسن  3100على أن :
 .0يةو للمحكم عند الحكم في ةناي او ةنحف بالسفة او الحفبس مفد ال ت يفد علفى سفن واحفد ا تفأمر ففي قفرار الحكفم
بإيقففا تنفي ف العقوب ف وفقففا لفحكففام والشففروط المنصففوص عليهففا فففي ه ف ا القففانو ا ا أر م ف اخ ف ق المحكففوم علي ف او
سن او الظرو التي ارتك فيهفا الةريمف مفا يبعفث علفى االعتقفاد بأنف لف يعفود الفى مخالفف القفانو  ،ويةف
ماضي او ّ
ا تبففي فففي الحكففم اسففبا ايق فا التنفي ف  ،ويةففو ا تةع فل االيقففا شففام ألي ف عقوب ف تبعي ف ولةمي ف اآلثففار الةنائي ف
االخرى المترتب على الحكم.
 .3يصدر االمر بإيقا تنفي العقوب لمد ث ث سنوا تبدأ م اليفوم الف يصفبل فيف الحكفم قطعيفا ويةفو الغفا ففي ا
م الحالتي التاليتي :
أ .ا ا صدر على المحكوم علي خ ل ه المد حكم بالحبس لمد ت يد على شهر واحد ع فعل ارتكب قبل صدور امفر
ايقا التنفي او بعد صدور .
 .ا ا ظهر خ ل ه المد ا المحكوم علي كا قد صدر ضد قبل االمر بإيقا التنفي حكفم كالمنصفوص عليف ففي
البند (أ) م ه الفقر ولم تك المحكم قد علم ب .
 .2يصدر الحكم بالغاء وق التنفي م المحكم التي كان قد قررت بناء على طل النياب العام بعفد تبليفغ المحكفوم عليف
بالحضفور وا ا كانف العقوبف التفي بنففي عليهففا االلغفاء قففد حكففم بهفا بعففد ايقففا التنفيف ةففا ا يصففدر الحكفم باإللغففاء مف
المحكم التي قض به العقوب سواء م تلقاء نفسها او بناء على طل النياب .
 .2يترت على االلغاء تنفي العقوب المحكوم بها وةمي العقوبا التبعي واآلثار الةنائي االخرى التي كا قد اوق تنفي ها.
 .1رذا انقض مدة ريقي التنفيذ ول يصدر خاللهي حك بيلغيئه فتسقط العقوب المحكو بهي ويعتبر الحك بهي كأن ل يكن.
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( 15و )16م قانو األحداث وقد تكو تدابير والتي ورد النص عليها في الماد ( )14مف قفانو
األحففداث السففابق كرهففا؛ لف لك فففإ اإلةابف عف التسففا ل تقتضففي منففا التمييف بففي األحكففام الصففادر
بحق الحدث وما إ ا كا باإلمكا تطبيق نظام وق

التنفي عليها أم ال.

الفرع األول :وقف تنفيذ العقوبات:
إ ا ارتك

الحدث ةناي أو ةنح وحكم علي بعقوب وليس تدبير فإن ال يوةد ما يمن مف

خضوع الحكم لنظام وق

تنفي العقوب سفندا للمفاد ( )54مكفرر مف قفانو العقوبفا

إ ا توافر شروطها حيث أ الهد

م العقوب الصادر بحق الحدث هفو اإلصف ح والتقفويم ولفيس

اإلي ف م ،كم ففا أنف ف إ ا ك ففا بإمكففا القاض ففي أ يق ففرر وقف ف
وتفوافر شففروط المففاد ( )54مف قففانو العقوبففا
بعي االعتبار االستئناس ب أر مراق

سفالف الف كر،

فمف بففا

تنفي ف العقوبفف إ ا ارتكف ف

الب ففالغ ةريمف ف

أولففى تطبيقف علففى الحففدث ،مف األخف

السلوك وم تُه تم مصلح الحدث والظرو

المختلف (.)1

مف ضففرور األخف بعففي االعتبففار مففا نففص عليف المشففرع فففي المففاد (/15هفف) بحيففث أنف إ ا
توافر أسبا
ةنحف تسففتوة

مخفف تقديري يةو للمحكم أ تستبدل العقوب المحكوم بهفا علفى الفتفى إ ا اقتفر
الحففبس بأحففد التففدابير المنصففوص عليهففا فففي المففاد ( )14مف هف ا القففانو  .وأيضففا

األخف بعففي االعتبففار مففا نففص عليف المشففرع فففي المففاد (/16ج/د) فففي حالف اقتف ار
تستوة

عقوب األشغال الشاق الم قت أو االعتقفال فللمحكمف إ وةفد

أسفبا

الم ارهففق ةنايف
مخففف تقديريف أ

تستبدل ه العقوب بأ م التدابير المنصوص عليها في الماد ( )14م ه ا القانو  ،وأيضفا إ ا
اقتر المراهق ةنح ةا للمحكم أ تفصفل ففي الفدعوى بفأ مف التفدابير المنصفوص عليهفا ففي
الماد ( )14م ه ا القانو .

( )1المةالي ،نظام ( ،)0556ةوان
الثالث ،مةلد  ،03ص.025

م الحماي القانوني لفحداث ،دراس في التشري األردني ،مةل م ت للد ارسفا  ،العفدد
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الفرع الثاني :عدم جواز وقف تنفيذ التدبير:
فإ ال أر الراةل في الفق يميل إلى عدم شمول بوق

التنفي كو التدابير لم تشرع للعقا

وال ةففر وانمففا لمصففلح الحففدث ،ويعتبففر التففدبير إة فراء تقففويمي إص ف حي ،الهففد
الحفدث المقتفر لةريمف  ،األمفر الف

يترتف

عليف  ،أ وقف

من ف تقففويم سففلوك

تنفيف التففدابير مف شفأن إففرام التففدابير

م أهميتها وهو ما استقر علي اةتهاد محكم التميي في العديد م ق ارراتها(.)1
نففود اإلشففار هنففا إلففى أ عففدم ة فوا إيقففا

التففدابير يشففمل كاف ف التففدابير التففي نففص عليهففا

قانو األحداث سواء تدابير الحماي والرعاي المفروض علفى األحفداث المحتفاةي للحمايف والرعايف
بموة

الماد ( )33م قانو األحداث األردني أو التدابير المقرر لفحداث المنحرفي ( ،ال ي في

ن اع م القانو ) والفوارد ففي المفاد ( )14ألنف مضفمونها تقفويم واصف ح سفلوك الحفدث( .)2ن حفظ
أ قانو الطفل المصر ةفاء خاليفا مف الفنص صفراح علفى مبفدأ عفدم ةفوا وقف
وقففد ه ف

بعففض الفق ف إلففى أ هف ا المبففدأ يعتبففر حكمففا مسففلما بف طالمففا كان ف

تنفيف التفدابير،

الخطففور التففي يتة ف

التففدبير إلففى مواةهتهففا قائم ف  ،فيتعففي تنفي ف لمواةه ف تلففك الخطففور ،وب ف لك يكففو حكففم ه ف ا الففنص
بففديهيا فففي الفق ف الةنففائي ولففو ح ف

ألغن ف

عن ف القواعففد العام ف  .وهففو مففا ي كففد لففك أ المشففرع

المصف ففر قف ففرر أ يكف ففو الحكف ففم الصف ففادر علف ففى الحف ففدث بالتف ففدابير واة ف ف
ل ستئنا  ،و لك خ فا للقاعد العام التي نص

التنفي ف ف ولف ففو كف ففا قف ففاب

عليها الماد  460م قانو اإلةراءا

الةنائي

والتي تقضي بأن ال تنف األحكام الصفادر مف المحفاكم الةنائيف إال متفى صفار نهائيف مفا لفم يكف
في القانو نص على خ

لك(.)3

( )1تميي ة اء رقم  1008/3817منشو ار عدالف "أعطفى المشفرع وففي المفاد  3/17مكفرر مف قفانو العقوبفا لمحكمف الموضفوع صف حي وقف
تنفي ف العقوب ف فففي ةناي ف أو ةنح ف بففالحبس مففد ال ت يففد علففى سففن واحففد وفقففا لفحكففام والشففروط المنصففوص عليهففا فففي ه ف ا القففانو  ،وحيففث أ
العقوب ف المحكففوم بهففا الممي ف والتففي أوق ف
مشفمول بأحكففام وقف

تنفي ف ها هففي الوض ف بففدار تربي ف األحففداث لمففدى أربع ف أشففهر فتكففو ه ف العقوب ف والحال ف ه ف غيففر

التنفيف المنصففوص عليهففا ففي المففاد السففالف علفى اعتبففار أ وقف

سن واحد وال يرد على غيرها م العقوبا

التنفيف يففرد علففى عقوبف الحففبس التففي ال ت يفد مدتف علففى

األخرى.

( )2العدوا  ،ثائر ،العدال الةنائي لفحداث ،مرة سابق ،ص.131
( )3ةعفر ،علي محمد ،األحداث المنحرفو  ،مرة سابق ،ص .181وأيضي العدوان زييد أبو،راب

مرجع سيبق ص.318
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المطلب الرابع
اإلفراج الشرطي
إ نظام اإلفراج الشرطي أو اإلفراج تح
أو تففدبير سففال

شرط يقضي بإط ق سراح المحكوم علي بعقوب

للحريف قبففل انتهففاء مففد العقوبف أو التففدبير بمففد يعينهففا القففانو إ ا تبففي مف سففلوك

أثنففاء وةففود فففي الم سس ف العقابي ف أو اإلص ف حي  ،مففا يففنم ع ف الثق ف بتقففويم سففلوك  .وتكففاد ةمي ف
الةنائي (أصول المحاكما

قواني اإلةراءا

الة ائي ) تأخ به ا النظفام وففق إةفراءا

متباينف ففي

بعضها( .)1في حي لفم يفرد أ نفص بشفأ نظفام اإلففراج الشفرطي ففي قفواني األحفداث العربيف فيمفا
عفدا قففانو األحففداث الع ارقففي واألردنفي والقطففر والكففويتي ،الف

أخف كفل قففانو منهففا بنظففام اإلففراج

الشرطي على نحفو متبفاي ( .)2ونةفد أ المفاد  11مف قفانو األحفداث السفابق نصف

علفى اإلففراج

الشرطي(.)3
( )1ربراهي اكر نشأت ( )3888القوا،د العيم ف قينون العقوبيت المقيرن الطبع الثيني بغداد بيت الحكم ص.138
(، )2وين زين أحمد قضيح األحداث – دراس مقيرن مرجع سيبق ص.113
( )3حيث يةو للمحكم بناء على طل
م قبل إ ا وةد

الو ير أ تفرج ع أ حدث أرسل إلى أي م سسف إصف حي معتمفد لهف ا الغفرض

مبفر ار لف لك ،وبحسف

الشفروط التاليف  :أ .أ ال تقفل المفد التفي قضفاها الحفدث ففي الم سسف عف ثلفث

مد العقوب المحكوم بها وب.أ يكو الحفدث قفد سفلك سفلوكا حسفنا خف ل إقامتف ففي الم سسف وج .أ ال يف د االففراج

ع الحدث إلى تعرض لم ث ار
أو أكثفر .ه  .أ يتفولى م ارقف
الحكم الصادر بحق .

اةتماعي سيئ ود .أ ال يكو محكوما بةريمف عقوبتهفا االشفغال الشفاق لمفد  31سفن

السففلوك ففي المنطقف التفي يسففكنها الحفدث توةيهف  ،واإلشف ار

عليف طيلف المفد الباقيف مف

 -1يةففو للمحكمف أ تففأمر بإعففاد الحففدث إلففى الم سسف إلكمففال مففد الحكففم فيهففا فففي الحففاال التاليف  :أ .بنففاء علففى طلف الففو ير
و  .إ ا خال

 -3يةو لمراق

أيا م الشروط التي أفرج عن بموةبها أو إ ا كا قد تعرض لم ث ار اةتماعي سيئ .

السلوك ،بموافق الو ير ،أ يحضر أمام المحكمف البدائيف أ حفدث حكفم بإرسفال إلفى أيف م سسف معينف

م ف قبففل الففو ير ،وأوشففك أ ينهففي المففد المقففرر فففي الحكففم ،إ ا وةففد أ مصففلح الحففدث تسففتوة

لفسبا

التالي :

لففك ،لففو أفففرج عن ف

أ .اعتياد أحد والدي  ،أو وصي  ،اإلةرام أو السكر أو فساد الخلق ،أو
 .أن لم يتم مد التدري

في الحرف أو المهن التي شرع بتدريب عليهفا ويةفو لمحكمف األحفداث لفدى اقتناعهفا بصفح

لك أ تصدر ق ار ار بتمديد المد الوارد في قرار الحكم إلى أ يبلغ العشري م عمر .

" -7يةو لمدير الم سس بموافق مدير الدفاع االةتماعي أ يسم لفحداث الممتا ي في سفلوكهم بالتغيف
لمد ال ت يد على اسبوع ل يار أهلهم في األعياد أو في المناسبا

الضروري ".

عف الم سسف
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وك لك األمر نةد أ المشرع في قانو األحداث األردني قد نفص علفى اإلففراج الشفرطي ضفم
ضوابط وشروط معين بحيث يكو لقاضي تنفي الحكم وبعد االسفتئناس بف أر مفدير دار تأهيفل األحفداث
سلط اإلفراج ع أ حدث محكوم وض فيها إ ا الت م بعد شروط ،وهي كالتالي:
 .1أ يكو الحدث حس السلوك خ ل إقامت في الدار.
 .1أ ال تقل المد التي قضاها الحديث في الدار ع ثلث المد المحكوم بها.
 .3أ ال ي د اإلفراج ع الحدث تعريض حيات أو س مت للخطر.
 .4أ ال يكففو محكومففا بةريمف عقوبتهففا األصففلي اإلعففدام أو األشففغال الشففاق لمففد خمففس عشففر
سن أو أكثر( .م/31أ).
كما يتوة

على قاضي تنفي الحكم القيفام بالمراةعف المسفتمر لحفاال

المحكفوم علفيهم مف

األحففداث بتففدابير سففالب للحري ف علففى فت ف ار دوري ف منتظم ف كففل ث ث ف أشففهر و لففك لد ارس ف إمكاني ف
اإلففراج عف أ حففدث تفوافر فيف الشففروط السففابق كرهفا مف ضففرور أ يتففولى م ارقف
المنطق ف التففي يسففك فيهففا الحففدث توةيه ف واإلش ف ار

السففلوك فففي

علي ف طيل ف المففد الباقي ف م ف التففدابير الصففادر

بحق ( .م/ /31ج) .أما إ ا تبي لقاضي تنفي الحكم أ الحدث غير ملت م بشروط اإلفراج فيتوة
على القاضي ضرور تنبيه إلى ضرور االلت ام بتلك الشروط ،كما يكو للقاضي السفلط التقديريف
في إلغاء قرار اإلفراج واعاد الحدث الستكمال مد التدبير السال

للحري مف ضفرور إةفراء الحسفم

مف مففد اإلففراج التففي كففا الحففدث فيهفا ملت مففا بالشففروط( .م/31د) .مف م حظف أ ةميف قف ار ار
قاض ففي تنفيف ف الحك ففم المتعلقف ف ب ففاإلفراج الش ففرطي عف ف الح ففدث تك ففو خاض ففع للطعف ف ل ففدى محكمف ف
االستئنا

المختص ( ،م/31هف).
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ويكفو لمففدير المديريف بعففد أخف أر مففدير دار تأهيفل األحففداث أو دار تربيف األحففداث مففنل
الحفدث حسف السفلوك إةففا حتففى يفتمك مف
والحاال

الضروري وفق تعليما

يففار أهلف مففد ال ت يفد علففى أسففبوع و لفك فففي األعيففاد

يصدرها و ير التنمي االةتماعي ( .م/31و)
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الخاتمة والنتائج والتوصيات
أوالً :الخاتمة
بعد كل لك العرض ال
مف أهففم أسففبا

ضاق

ب الصفحا

المسموح اتسفاعا فلقفد تفم التوصفل إلفى أ

نةففاح عملي ف اإلصف ح فففي مةففال العدالف الةنائي ف لفحففداث يتوقف

إلففى حففد كبيففر

التي تتفق مف مفهفوم العدالف االصف حي  ،ومف فلسفف العقفا

الحديثف  ،والتفي

على األخ باألسالي

تعتمففد بشففكل أساسففي علففى التأهيففل واعففاد االنففدماج فففي البيئ ف السففليم للحففدث ،و لففك م ف خ ف ل
األحكام الةديد التي أوردها مشرعنا األردني ففي قفانو األحفداث األردنفي رقفم  31لسفن  1014ففي
ثوب ف الةديففد ،والتففي تتمثففل فففي التففدابير الةديففد التففي اسففتحدثها المشففرع ولففم تك ف وارد فففي قففانو
مرفففق النفف العففام أو
األحففداث الملغففي مثففل اللففوم والتأنيف  ،اإللف ام بالخدمف للمنفعف العامف فففي أحففد ا
إحدى م سسا

المةتمف المفد التطفوعي .ومنهفا أيضفا اإللحفاق بالتفدري

المهنفي ففي أحفد الم اركف

المختصف ف الت ففي يعتم ففدها ال ففو ير .ومف ف هف ف الت ففدابير أيض ففا الح ففاق الح ففدث ببف فرامج تأهيليف ف تنظمه ففا
الففو ار .أو أ مف م سسففا

المةتمف المففدني ،وال ننسففى التففدبير األهففم أال وهففو االشف ار

القضففائي

و لففك ضففم ضفوابط أو شفرائط معينف  ،ورفف المشففرع لسف المسف ولي الة ائيف مف سف ( )1سففنوا
إلى س ( )11سن  ،بما يوائم فلسف العدال الةنائي الحديث التي تهد

إلى إص ح الحدث واعفاد

إدماة وانخراط في المةتم بصور تكفل نمو وتطور السليمي ليصبل مواطنا فاع في مةتمعف
بدال م أ يصبل مةرما وعبئا على المةتم .
ورأينففا أ م ف قواعففد العدال ف الة ائي ف الحديث ف التففي اسففتحدثها مشففرعنا األردنففي هففو (قاضففي
تسفوي النف اع) األمفر الف
التي لحق

يف د إلفى ةبففر الضفرر أو اصف ح أو تعففويض الضفحي عف األضفرار

ب سواء في مرحل ما قبل المحاكم م قبل شرط األحداث أو مف قبفل قاضفي تسفوي
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يعتبر بمثاب تدبير يلةفأ إليف األطف ار

الن اع وال

ففي الةفنل التفي ال ت يفد مفد الحفبس عف سفنتي

وبناء على شفكوى المتضفرر قبفل عفرض النف اع علفى المحفاكم ممفا يف د إلفى تخفيف
ع كاهل القضا وي د إلى تخفي
االقتصففادي الناةم ف ع ف إة فراءا
رسمي وايداع وتوقي

العف ء الثقيفل

ا دحام المحاكم بقضايا األحداث ،ويساعد على تخفي
العدال ف الةنائي ف التقليدي ف  .والتففي تتطل ف

تقففديم خففدما

الكلف
وةهففود

تتحمل الدول الة ء األكبر منها.

ورأين ففا مف ف ض ففم القواع ففد الت ففي اس ففتحدثها المش ففرع األردنف في ،قاض ففي الحك ففم المتخص ففص،
وقاض ففي تنفيف ف الحك ففم ،وأعض ففاء النيابف ف العامف ف  ،ومف ف م ارع ففا السف فري ف ففي إةف فراءا
واةراءا

المحاكم  ،وال ام الةها

عمففر ورأينففا كي ف
يقدمها مراق

المختص بشط

تس ففوي النف ف اع

قيود الحدث عند إكمال س الثامن عشر مف

أ قففانو األحففداث الحففالي يعمففل علففى تسففليط الضففوء علففى أهمي ف التقففارير التففي

السلوك سواء أمام المدعي العام أو في مراحل الحق أمام المحكم .

وأخي ف ار تففم التوصففل إلففى قائم ف م ف النتففائج المنظففور م ف قبففل الةمي ف  ،نتية ف لاثففار الةلي ف
المترتب ف علففى تنفي ف التففدابير غيففر السففالب للحري ف بحففق األحففداث بمففا يتماشففى م ف مفهففوم السياس ف
الةنائي الحديث  ،وم ثم قائمف مف التوصفيا

التفي نتمنفى علفى مشفرعنا األردنفي أ يضفعها بعفي

االعتبار عند إةراء أ تعديل الحق لقانو األحداث الحالي رقم  31لسن .1014
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ثانياً :النتائج
 )1إ التفكففك األسففر وانتشففار حففاال

الط ف ق والتشففرد والفقففر وغ ف ء المعيش ف ومففا يتب ف ويترت ف

علففى لففك م ف آثففار وخيم ف علففى المحكففوم (الحففدث) وعائلت ف والتففي غالبففا مففا تةعل ف عرض ف
ل نح ار

واإلةرام.

 )1على الفرغم مف التطفو ار التفي اسفتحدثها مشفرعنا األردنفي ففي قفانو األحفداث الحفالي رقفم 31
لسففن  1014إال أن ف بقففي دو مسففتوى الطمففوح المطلففو حيففث أ هنففاك العديففد م ف الثغ ف ار
والنواقص التي ورد

في ونتمنى على مشرعنا أ يتفاداها في التعديل ال حق لقانو األحداث

الحالي.
 )3حس ففنا فع ففل مش ففرعنا األردن ففي عن ففدما اس ففتحدث (نظ ففام قاض ففي تس ففوي النف ف اع) بم ففا يتماش ففى مف ف
الفلسف الحديث لمفهوم العدال الةنائي .
 )4وقفنا على أ المشرع األردني عند النص علفى حفاال
يشمل أوضاع وحاال

الحفدث المحتفاج للحمايف أو الرعايف لفم

غير التي عددها في الماد ( )33كحال الحدث المصا

أو نفسي ،حتى لو لم يرتك

بمفرض عقلفي

ةرما ،وك لك حال التهر المستمر م المدارس.

 )5إغفال المشرع األردني إدراج نص يتعلفق بعفدم نففا التفدبير الف

أُغففل تنفيف لمفدى سفن كاملف

م يوم النطق ب .
 )6ضففرور توحيففد بعففض المصففطلحا

القانوني ف التففي تحمففل فففي طياتهففا ا

الدالل ف والمضففمو ،

مثل عبار الحاض وعبار غير المل م باإلنفاق علي أو أسر مناسب .
 )1م حظ الباحث التكرار المسفتمر لفبعض النصفوص القانونيف  :نفص المفاد (/4أ) والمفاد (/6د)
والماد ( )19م قانو األحداث.
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 )9أعطى المشرع األردني الم يد مف الدقف والةديف واألهميف للتقريفر الخطفي لم ارقف
يتضم المعلوما

السفلوك الف

المتعلق بأحوال الحدث واسرت المادي واالةتماعي والبيئي التي نشفأ وتربفى

فيهففا وبمدرسففت وتحصففيل العلمففي ،مف تشففديد العقوبف التففي توقف علففى م ارقف
إخ ل بأ م الواةبا

السففلوك فففي حالف

الموكول إلي .

 )6عففدم الصففياغ القانوني ف الدقيق ف لففنص المففاد (/13أ) وأ يقتصففر األمففر فقففط علففى الةففنل دو
المخالفا

حيث أ تسوي الن اعا

فيها تكو بناء على شكوى المتضرر.

 )10أ يففتم إعففاد النظففر فففي نففص المففاد (/33و) حيففث أ التسففول بففا

يشففكل خطففو اةتماعي ف

وظاهر منتشر انتشار النار في الهشيم بحيث تكفو هنفاك نصفوص أكثفر صفرام مف األحفداث
ال ي يتخ و م االستةداء والتسول حرف ومهن رابح .
ثالثاً :التوصيات :بد

اآلتي :

لنا وةاه األخ بالتوصيا

 )1إلغاء عبار (الحاض ) الوارد في الماد  1م قانو األحداث الحفالي رقفم  31لسفن 1014
أل كلم حاض لها مدلول فقهي وشفرعي يختلف

عف المفدلول القفانوني الف

عنفا المشفرع

األردني في قانو "األحداث وهفو أ شفخص أو أسفر عهفد إلفى أ منهفا رعايف الحفدث بنفاء
علففى ق فرار صففادر ع ف المحكم ف المختص ف وفففق التش فريعا

الناف ف واقت فراح مسففمى (األس رة

البديلة).
 )1عدم اعتبار المد المتعلق بتقدير الس م مد المحاكم  .ماد (/6ج) م قانو األحداث.
 )3أ يففتم يففاد مففد توقي ف

الحففدث ال ف

أسففند

إلي ف ةنح ف أو ةناي ف فففي دار تربي ف األحففداث

بحيث ال ت يد ع شهر على أ تراعى مصلح الحدث.
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 )4أ يكو الحكم بتوةي اللوم والتأني

وةاهيا وأ يطبق في الةنل التي يرتكبها الحدث ألول

مففر  ،وأ يكففو الحكففم قطعيففا غيففر قابففل ل سففتئنا
الحكم على خطأ في تطبيق القانو أو البط

نظف ار (لتفاهف العقوبف ) .إال إ ا انطففوى

في الحكم أو اإلةراءا

التي ت ثر في .

 )5تعففديل البنففد الثالففث م ف نففص المففاد ( ) /14بحيففث تصففبل بعففد التعففديل (تس يلم الح دث إل ى
يي ر والدي ه أو إل ى م ن ل ه الوالي ة أو الوص اية علي ه)؛ بحيففث تتفففق م ف المفهففوم ال فوارد فففي
البندي ( 1و )1م

ا

الماد .

 )6أ يكففو (اإلي داع ف ي إح د المستش فيات الطبي ة المتخصص ة) م ف ضففم التففدابير غيففر
السالب للحري

ضم ضوابط معين بحيث يتولى قاضي تنفيف الحكفم الرقابف علفى بقائف تحف

الع ج فإ ا تبي ل أ حال الحدث تسمل بمغادر المشفى فيصدر قرار بإنهاء التدبير ،وأيضفا
أ يففتم إضففاف تففدبير غيففر سففال

للحريف مثففل (أن يحك م عل ى الح دث بتق ديم تعه د شخص ي

يضمن حسن سيرته وسلوكه).
 )1إضفاف بنففد لفنص المففاد ( )14بحيفث فففي حالف عفدم تنفيف الحفدث للتففدبير غيفر السففال
المفففروض علي ف أل سففب

للحريف

كففا أ تُعطففى الص ف حي لقاضففي تنفي ف الحكففم أ يسففتبدل ل ففك

التدبير.
 )9أ يضا

إلى نص الماد (/15و) و(/15هف) عبار (أن يكون الحكم وجاهياً في حالة توجيه

اللوم والتأنيب).
تس فلّم الحففدث إ ا اقتففر الحففدث ةرمففا ةديففدا بسففب
 )6إضففاف نففص يقضففي بمعاقب ف ُم َ

إهمال ف فففي

تربيت أو مراقبت .
 )10تصففوي

الخطففأ المففاد فففي كلمف (أن يخ رج) لتصففبل (أن يف رج) الفوارد فففي المففاد ( )40مف

قانو األحداث.
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 )11إضففاف بنففد إلففى نففص المففاد  13مف قففانو األحففداث يعفففي الحففدث صفراح مف أيف نفقففا
مصاري

أو حتى رسوم تحكم بها الحكم (النعدام الذمة المالية المستقلة له).

 )11تطبيق بعض أحكام التكرار على الحدث ال
مساوات بالحدث ال
 )13ح

أو

يرتك

يكرر أفعال الةرمي المعاق

عليها قانونا وعدم

الةرم ألول مر .

المد ال مني المنصوص علها في المفاد /14د المتعلقف بااللتحفاق بالتفدري

أحفد الم اركف المختصف كفو التفدري

المهنففي قفد يحتفاج فففي بعفض الحفاال

المهنفي ففي

إلففى مفد منيف قففد

تتةاو السن .
 )14إعففاد صففياغ نففص المففاد (/14أ) م ف قففانو األحففداث (تعتب ر إج ار ات التس وية س رية وال
يج وز االحتج اج به ا أو بم ا ت م فيه ا م ن تن ازالت م ن أط راف الن زاع) فاألصففل أ تكففو
إةراءا

التسوي قطعي ونهائي بحيث يتم إغ ق مل

القضي نهائيا.
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قائمة المراجع
 .1إبراهيم ،أكرم نشأ

( ،)1666القواعد العام في قانو العقوبا

المقارن  ،ط ،1بيف

الحكمف ،

بغداد.
 .1إبراهيم ،ب مبارك الةوير ( ،)1693التربي اإلس مي ودورها في ع ج األحداث.
 .3أبوالخي ار ط  ،والعصر  ،منيفر ( ،)1661انحف ار

األحفداث ففي التشفري العربفي والمقارنف ففي

القانو الةنائي والتربي وعلم النفس ،ط ،1منشأ المعار .
 .4أبوسف ففعد ،محمف ففد شف ففتا ( ،)1661الف ففوةي فف ففي قف ففانو الطفف ففل والة ف فرائم ،دار الفكف ففر الةف ففامعي،
اإلسكندري .
 .5بسيسو ،سعد ( ،)1655قضفاء األحفداث علمفا وعمف  ،ط ،)1655( 1وط )1659( 1كفانو
الثاني.
 .6أب ففو نةمف ف  ،حم ففاد والق ففدومي ،رح ففا

( ،)1011عم ففل األطف ففال ف ففي التشف فري األردن ففي ،د ارسف ف

مقدم للمشروع الوطني للحد م عمال األطفال.
 .1البشر  ،الشوربةي ( ،)1693شرح قانو األحداث ،منشأ المعار .
 .9ةعفففر ،عل في محمففد ( ،)1666األحففداث المنحرفففو  ،د ارس ف مقارن ف  ،ط ،3الم سس ف الةامعي ف
للدراسا

والنشر والتو ي .

 .6حسني ،محمود نةي
 .10حسف ففني ،محمف ففود نةي ف ف
العربي  ،القاهر .

( ،)1669المةرمو الشوا  ،ط ،1دار النهض العربي  ،القاهر .
( ،)1669شف ففرح قف ففانو العقوبف ففا  ،القسف ففم العف ففام ،ط ،5دار النهض ف ف
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 .11الحسففيني ،عبففاس ،والةاسففم حمففور ( ،)1661األحففداث الةففامحو فففي عففالم الفق ف والقضففاء،
بغداد ،دار اإليما .
 .11الحسففيني ،عمففر فففاروق ( ،)1661انح ف ار

األحففداث المشففكل والمواةه ف  ،د ارس ف مقارن ف  ،ط،1

دار اإليما للطباع  ،القاهر .
 .13حمود  ،منتصر سعيد والباحث يد الدي  ،ب ل أمي ( ،)1009انح ار
في ضوء علم اإلةراء والعقا

األحداث د ارسف فقهيف

والشريع اإلس مي  ،دار الفكر الةامعي ،اإلسكندري .

 .14دليل تدريبي (( ،)1001دليفل الميسفر والمفواد الخاصف بالمشفارك) ،يونيسفي

(المنظمف الدوليف

لإلص ح الةنائي).
 .15ارش ففد ،عل ففي ( ،)1614الق ففانو الةن ففائي الم ففدخل وأص ففول النظريف ف العامف ف  ،ط ،1دار النهضف ف
العربي .
 .16الس ففعد ،مص ففطفى الس ففعيد ( ،)1611األحك ففام العامف ف ف ففي ق ففانو العقوب ففا  ،مط ففاب دار الفك ففر
العربي.
 .11الس ف ما  ،ناصففر ( ،)1014اآلثففار القانوني ف المترتب ف علففى إق فرار قففانو األحففداث ،متطلبففا
إنفا القانو  ،المنظم الدولي لإلص ح الةنائي ،عما .
 .19الشا لي ،فتوح عبداهلل ( ،)1661قواعد األمفم المتحفد لتنظفيم قضفايا األحفداث ،د ارسف تاصفيلي
مقارن بقواني األحداث العربي (دو طبع ) م سس الثقاف الةامعي .
 .16شففبان  ،محمففد ،وحبففو  ،سففامي ( ،)1011دليففل إة فراءا

العمففل بشففرط األحففداث ،بففدعم م ف

المنظم الدولي لإلص ح الةنائي.
 .10الشففحا  ،الةنففد محمففد ( ،)1696ة فرائم األحففداث فففي الش فريع اإلس ف مي  ،ط ،1دار الفكففر
العربي.
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 .11شري  ،كامل ( ،)1613ةناح األحداث ،دو نادار نشر.
 .11الطرابلسي ،محمد نبيل ( ،)1649األحفداث ففي القفانو المصفر والتشفري المقفار  ،دار الفكفر
العربي.
 .13الطراون  ،محمد سليم ( ،)1006األطر اإلستراتيةي للتطبيق الفعال لإلص ح في مةال عدال
األحداث بما يتماشى م المعايير الدولي وبما يتناسف

مف االحتياةفا

الوطنيف واإلقليميف ففي

الدول العربي  ،دراس للمنظم الدولي لإلص ح الةنائي.
 .14الطراونف  ،محمففد سففليم ( ،)1001التةرب ف العربيف فففي مةففال عدال ف األحففداث ،م ل ف
المنظم الدولي لإلص ح الةنائي ،ومرك عما لدراسا
 .15الطراونف ف  ،محم ففد س ففليم ( ،)1006د ارس ففا
التشريعا

ةمففاعي،

حقوق اإلنسا .

ف ففي مة ففال عدالفف األح ففداث ،الد ارسفف األول ففى ح ففول

الخاص بالعدال الةنائي لفحداث في األرد وسبل تفعيلها.

 .16الطراون  ،محمد سليم ،والم ار يق ،عيسى ( ،)1013العدال الةنائي لفحداث في األرد د ارسف
مقدم للمرك الوطني لحقوق اإلنسا .
 .11عار  ،حسي محمد ( ،)1616النظري العام للتدابير االحت ار ي  ،ط ،1منشأ المعار .
 .19عبدالتوا  ،معوض ( ،)1655المرة في شرح قانو األحداث التعليفق علفى نصفوص القفانو
رقم  31لسن  1614بشأ األحفداث المعفدل بالقفانو رقفم  61لسفن  1661بالشفرح وآراء الفقف
وقض ففاء ال ففنقض حت ففى ع ففام  1664والتعليم ففا
المطبوعا

العامف ف للنياب ففا

وص ففيغ الطلب ففا  ،تو يف ف دار

الةامعي باإلسكندري .

 .16عبدالسف ففتار ،فو ي ف ف ( ،)1695مبف ففادئ علف ففم اإلة ف فرام والعقف ففا  ،دار النهض ف ف العربي ف ف للطباع ف ف
والنشر ،بيرو  ،الطبع الخامس .
 .30عبدالستار ،فو ي ( ،)1666المعامل الةنائي لفطفال دراس مقارن  ،دار النهض العربي .
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 .31عبدالملك ،ةند ( ،)1631الموسوع الةنائي  ،ج ،1دار الكت

العربي  ،القاهر .

 .31عبدالمنعم ،سليما ( ،)1666أصول اإلةراء والة اء ،ط ،1الم سس الةامعي .
 .33الع ففدوا  ،ث ففائر س ففعود ( ،)1011العدالف ف الةنائيف ف لفح ففداث ،د ارسف ف مقارنف ف  ،ط ،1دار الثقافف ف
للنشر والتو ي .
 .34العص ففر ،مني ففر ( ،)1009رعايف ف األح ففداث ومش ففكل التق ففويم ،ط ،1المكتف ف

المص ففر الح ففديث

للطباع والنشر ،القاهر .
 .35عطيف ف  ،حم ففد رةف ف

( ،)1666اإلةف فراءا

الةنائيف ف بش ففأ األح ففداث ف ففي التشف فريعي الليب ففي

والمصر  ،ط ،1دار النهض العربي .
 .36العف ففوةي ،مصف ففطفى ( ،)1696الحف ففدث المنحف ففر والمهف ففدد بخطف ففر االنح ف ف ار

فف ففي التش ف فريعا

العربي  ،ط ،1م سس نوفل.
 .31العففوةي ،مصففطفى ( ،)1663التأهيففل االةتمففاعي فففي الم سسففا

العقابي ف  ،م سس ف بحسففو

للنشر والتو ي  ،ط.1
 .39عفوي  ،ينف

احمففد ( ،)1006قضفاء األحفداث ،د ارسف مقارنف  ،ط ،1اإلصففدار األول ()1003

واإلصدار الثاني ( ،)1006عما  ،دار الثقاف للنشر والتو ي .
 .36عيسى ،محمد طلع  ،وفتل البا  ،عبدالع ي  ،وسليما  ،عدلي ( ،)1651الرعاي االةتماعيف
لفحداث المنحرفو  ،مطبع لةن التألي

والترةم والنشر.

 .40فففود  ،عبففدالحكم ( ،)1661ة فرائم األحففداث فففي ضففوء الفق ف وقضففاء الففنقض ،المكتب ف القانوني ف
لدار المطبوعا

الةامعي .

 .41مةموع م الم لفي  ،)1013العدال الةنائي لفحداث وفق أحكام التشري األردنفي ،مشفروع
و ار العدل لتطوير نظام العدال الةنائي .
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 .41محمففود ،محمففد حنفففي ،)1665( ،التعليففق علففى قففانو األحففداث علففى ضففوء وآراء الفقف وأحكففام
القضاء ،دار الغد العربي.
 .43محيس  ،إبراهيم حر ( ،)1666إةراءا

م حق األحداث الةانحي  ،ط ،1دار الثقاف للنشفر

والتو ي .
 .44المغربففي ،سففعيد والليثففي أحمففد ( ،)1665الفئففا

الخاصف وأسففالي

رعايتهففا ،ط ،1دار النهضف

العربي .
 .45نم ففور ،محم ففد س ففعيد ( ،)1013أص ففول اإلةف فراءا

الة ائيف ف ش ففرح لق ففانو أص ففول المحاكم ففا

الة ائي  ،ط ،3دار الثقاف للنشر والتو ي  ،عما .

الرسائل الجامعية:
 .1إبف فراهيم ،أك ففرم نش ففأ

( ،)1669الح ففدود القانونيف ف لس ففلط القاض ففي الةن ففائي ف ففي تق ففدير العقوبف ف

أطروح دكتو ار .
 .1الطوباسي ،سفهير ( ،)1004قفانو األحفداث األردنفي ،د ارسف تحليليف مف واقف التطبيفق العملفي
مقارن باالتفاقيا

الدولي  ،دراس مقدم ضم ندو م سس مي ا /عما .

 .3الطوباسي ،سهير ( ،)1015العدال اإلص حي لفحداث في القواني الة ائي ألردني  ،أطروح
دكتو ار غير منشور ،الةامع األردني  ،عما  ،األرد .
 .4العففدوا  ،يففاد عيسففى أبففوعرابي ( ،)1013اإلة فراءا

الة ائي ف الخاص ف فففي معامل ف األحففداث،

دراس مقارن  ،رسال ةامعي  ،ةامع العلوم اإلس مي العالمي  ،عما .
 .5العمروسف ففي ،ص ف فوالل محمف ففد ( ،)1694التف ففدابير القانوني ف ف المقف ففرر لفحف ففداث الةف ففانحي  ،د ارس ف ف
مقارن  ،رسال ماةستير ،كلي القانو والسياس  ،ةامع بغداد.
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األبحاث والندوات والمجالت الدورية:
 .1العطففور ،رن ففا ( ،)1006العقوبف ف والمف ففاهيم المة ففاور ،مةلف ف د ارس ففا

عل ففوم الشففريع والق ففانو ،

مج ،36عدد .1
 .1أتفاني ،صفففاء ( ،)1006العمفل للمنفعف العامف فففي السياسف العقابيف المعاصفر ،د ارسف مقارنف ،
مةل ةامع دمشق ،للعلوم االقتصادي والقانوني  ،المةلد  ،15العدد الثاني.
 .3معابد  ،محمد نوح ،المس ولي الةنائي في قانو األحداث األردنفي ففي ضفوء الفقف اإلسف مي،
اإلس مي  ،مج ،1عدد .1

المةل األردني في الدراسا

 .4الس ف ف ما  ،ناصف ففر ( ،)1014آفف ففاق اإلص ف ف ح ،مةل ف ف دوري ف ف تصف ففدر ع ف ف المنظم ف ف الدولي ف ف
لإلص ح الةنائي ،مكت
 .5إبفراهيم ،اكففرم نشففأ

الشرق األوسط ،شمال أفريقيا العدد .3

( ،)1690ةنففوح األحففداث عواملف والرعاي ف الوقائيف والع ةي ف لمواةهت ف ،

مةل البحوث الةنائي واالةتماعي  ،عدد ،1بغداد.
 .6درويففش عبففدالكريم ( ،)1663مسففتقبل الحففدث الةففانل عمففا يريففد المةتم ف  ،بحففث فففي المةل ف
العربي لعلوم الشرط  ،ع.11
 .1حسف ف  ،محمفففود نةي ف ف ( ،)1669النظري ف ف العام ف ف للت ففدابير االحت ار ي ف ف  ،المةل ف ف الةنائي ف ف القومي ف ف ،
مج.11
.9

يد ،محمد إبراهيم ( ،)1664التدبير االحت ار ي القضائي  ،المةل الةنائي القومي  ،مج.1

 .6المرصف فففاو  ،حسف ففي صف ففادق ( ،)1669آراء حف ففول التف ففدبير االحت ف ف ار
العقوبا

وقانو اإلةراءا

فف ففي مشف ففروعي قف ففانو

الةنائي  ،المةل الةنائي القومي  ،مج .11

 .10الفاضل ،محمد ( ،)1655إص ح األحداث الةانحي  ،مةل القانو السوري  ،العدد .4
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 .11عبدالر اق ،منى محمد ( ،)1006االختبار القضائي مراقب السلوك لفحفداث الةفانحي  ،د ارسف
مقارن مةل ةامع كرب ء مج ،6العدد  / 4إنساني.
 .11السعد  ،واثب ( ،)1694تحليل قانو رعاي األحداث م ال اوي التطبيقيف  ،كليف بغفداد ،ط،1
السن السادس عشر.
 .13المةالي ،نظام ( ،)1661ةوان

م الحمايف القانونيف لفحفداث ،د ارسف ففي التشفري األردنفي،

مةل ةامع م ت للدراسا  ،العدد  ،3مج.11
 .14المةلفس الففوطني لشف و األسففر ،ورشف عمففل (الوصفول لفهففم مشفترك لقففانو األحفداث رقففم 31
لسن  1014مناقش مسود انظم وتعليما

قانو األحداث).

الق اررات التمييزية:
قرار تميي ة اء رقم ( )1615/11تاريخ .1615/6/11
قرار تميي ة اء رقم ( )1004/469هيئ خماسي تاريخ .1004/6/16
قرار تميي ة اء رقم ( )1003/11هيئ خماسي .1003/1/1
قرار تميي ة اء رقم ( )1006/1614هيئ خماسي .1006/11/11

المواثيق والمعايير الدولية:
 اتفاقيف األمففم المتحفد بشففأ حقففوق الطففل ( )1696منشففو ار األمفم المتحففد  ،نيويففورك،1663 ،خ ص وافي لمعايير وقواعد األمم المتحد لمن الةريم والعدال الة ائي .

141

 القواعففد النمو ةي ف إلدار ش ف و قضففاء األحففداث ف ففي مةموع ف صففكوك دولي ف  ،منشففو ار الم ففمالمتحف ففد  ،نيويف ففورك ،1699 ،الم ف ف تمر السف ففاب لمن ف ف الةريم ف ف ومعامل ف ف المةف ففرمي فف ففي مي نف ففو
اعتمدتها الةمعي العام لفمم المتحد بقرارها رقم  33/40لسن .1695

