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Abstract 

The objective of this research is to identify the subject of criminal justice for children or 

adolescents through an introduction and three following researches. This research will 

include clarification of current legal safeguards available to criminal justice in the final 

disposition of the primary investigation stage, then the trigger stage, and the rules 

concerning juvenile justice. After these stages, specialized juvenile courts will be introduced. 

Most importantly, this study aims to follow the procedural details step by step with the 

identification of the guarantee, which will check the criminal justice of juvenile justice 
events at each step of the procedure. previous topics regarding juvenile justice have been 

addressed through a variety of scientific research methods. One Example includes 

descriptive approach throughout this study in order to describe each procedure and the 

corresponding guarantee to achieve criminal justice. Sometimes, methods of comparison 

have been used in order to identify some of the legislation or comparative law. 

The study has been concluded by providing the findings and recommendations of the 

researcher. The study included a glossary of references to research as well. 

One of the most important findings of this research is that the Jordanian and Egyptian 

lawmakers adopte dguarantees to ensure a fair trial for the juvenile starting the 

heuristicsphase and till the final stage to decide on the penalty. The Jordanian and Egyptian 

have also reached the most advanced and fair system in this topic across the region. 

One of the most important recommendations: the need for vigorous follow up each to 

whomever deals with the issue. There is also need to develop the current legislation 

concerning offending juveniles to suit the global trend assuring criminal justice through 

social and educational measures. In addition to all of this, there is a need for a real field 

study to examine the reality of delinquency and its causes and the need for that study to be 

documented and realisticsince it will build plans ensuring safety and care of children. 
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 المستخمص
مكضكع العدالة الجنائية لقضاء األحداث، كذلؾ مف خالؿ إلى التعرؼ عمى  البحث اىدؼ ىذ
لتحقيؽ لمضمانات القانكنية المتكفرة  تكضيحان  تضمف ىذا البحثكقد كثالثة مباحث، مقدمة 
 الدعكل، ؾيتحر  ثـ في مرحمةاالبتدائي،  التحقيؽ في النيائي التصرؼ مرحمة لجنائي فيالعدالة ا
  .باألحداث عف تخصص المحاكـ الخاصة كأخيران تـ الحديثاألحداث،  بقضاء الخاصة كالقكاعد

كلعؿ أىـ ما تطرقت إليو ىذه الدراسة ىك متابعة التفاصيؿ اإلجرائية خطكة بخطكة مع التعرؼ  
كقد تـ معالجة  ،لألحداث في كؿ خطكة مف اإلجراءاتانة التي تحقؽ العدالة الجنائية عمى الضم

المكاضيع السابقة مف خالؿ العديد مف مناىج البحث العممي، فقد تـ استخداـ المنيج الكصفي 
طيمة ىذه الدراسة بغية كصؼ كؿ إجراء كما يقابمو مف ضماف ييحقؽ العدالة الجنائية، كفي 

تـ المجكء إلى المنيج المقارنة بيدؼ التعرؼ عمى بعض التشريعات أك القكانيف بعض األحياف 
 المقارنة. 

كانتيت ىذه الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة 
 كالتكصيات التي خرج بيا أيضان، كقد انتيت الدراسة بمسرد لمراجع البحث.

أقرا األردني كالمصرم المشرعاف  أف :البحثىذا تي تكصمت إلييا ككاف مف أىـ النتائج ال
ضمانات تكفؿ لمحدث الجانح محاكمة عادلة ابتداءن بمرحمة االستدالؿ كانتياءن بمرحمة الطعف 

 األحداث بعدالة الخاصة النظـ أكثر إلى كصال التشريعيف األردني كالمصرمكما أف  باألحكاـ.
 المنطقة. مستكل عمى تقدمان 

ككذلؾ  المتابعة الحثيثة لكؿ مف يتعامؿ مع الحدث. ركرةضبكاف مف اىـ التكصيات: التكصية ك 
ضركرة تطكير التشريعات التي تتعمؽ باألحداث الجانحيف لتالئـ التكجو العالمي في تحقيؽ 

ضركرة إجراء دراسة بإضافة لمتكصية  العدالة الجنائية عف طريؽ التدابير االجتماعية كالتربكية.
يقية ميدانية لدراسة كاقع الجنكح كمسبباتو كضركرة أف تككف ىذه الدراسة مكثقة كحقيقية ألف حق

 عمييا يجب أف تبنى الخطط المستقبمية لرعاية األطفاؿ.
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 األحداث لقضاء الجنائية العدالة
 المقدمة

الرعاية  يحتاج األطفاؿ كاألحداث كحتى األحداث الجانحيف الذيف ىـ في نزاع مع القانكف إلى
الصادقة المالئمة لمرحمتيـ العمرية، فيذه المرحمة العمرية تتميز بنقص الخبرات، كضعؼ 
التمييز، كنقص النضج االجتماعي، كالسمككي، كعدـ إدراؾ لمعكاقب، إضافة إلى غمبة الغرائز 
كالحاجات الفطرية التي ال يممؾ إال قدرة نسبية كصغيرة عمى كبحيا، لذلؾ يبقى األطفاؿ، 
كاألحداث مف أحؽ الناس بحقكؽ اإلنساف التي أقرتيا الشرائع السماكية، كسجمتيا الكثائؽ الدكلية، 

اجتماعي  تشير ظاىرة جنكح األحداث إلى كجكد خمؿ عضكم أكك  .(1)كقننتيا التشريعات الكطنية 
مية جميع عكارض ىذا الخمؿ، كلكف ذلؾ ال ييشير إلى كجكد نزعة إجراأك نفسي، كربما اجتماع 

نظران لمطبيعة الخاصة لإلجراـ عند الطفكلة سكاءن مف  عند الحدث؛ لذلؾ كجد قضاء األحداث
حيث أسباب كدكافع، أك أساليب عالج ىذه الظاىرة، فيذا القضاء الذم يتككف مف أشخاص يتـ 
عدادىـ كتأىيميـ بشكؿ خاص لمقياـ بيذه الميمة، كالتي ال ترتكز عمى مجرد تطبيؽ  اختيارىـ كا 

لقانكف، بؿ عمى مجمكعة متعددة مف العناصر كاألسس االجتماعية، كالنفسية، كالعضكية، ا
يضاؼ إلى مبررات كجكد ىذا القضاء الخاص؛ كجكب اتباع إجراءات خاصة في محاكـ 

 .(2)األحداث تراعي نفسيتيـ كمعنكياتيـ كطبيعة تككينيـ
ىك  كالرعاية القضائية لكؿ حدثلعدالة إذان تتمخص كظيفة ىذا القضاء المتخصص في تكفير ا

في نزاع مع القانكف، كذلؾ مف خالؿ إجراءات االستدالؿ كالتحقيؽ كالمحاكمة، كعند تنفيذ 
التدابير كالعقكبات؛ كالتي قررىا القانكف كمعاممة جنائية خاصة تسعى إلى غاية ميمتيا إصالح 

نافعان، بريئان مف كؿ ما دنسو في الحدث، كتقكيمو، كتأىيمو ليعكد إلى المجتمع مكاطنان صالحان ك 
البيئة التي عجزت عف تربيتو كرعايتو، ككما يبدك فإف العدالة الجنائية المكجية لألحداث بكجو 
خاص مف المفركض أف تتسع لتشمؿ جميع مراحؿ االتصاؿ بالحدث مف قبؿ السمطة العامة، 

يينسب لمحدث مف مخالفة  حيث يتعيف تكفير العدالة لمحدث منذ جمع االستدالالت في شأف ما
كمف الجدير بالذكر أف أكؿ محكمة لألحداث كلدت في لمقكانيف، مركران بمرحمة التحقيؽ القضائي، 

أحضاف المدرسة الجنائية الكسطية، كالتي استكحت ىذه الفكرة مف رسالة المدرسة الكضعية، 
جتماعية لمرتكب الجريمة، كالتي كانت تدعك إلى دراسة التككيف البيكلكجي كالنفسي كالبيئة اال

                                                           
1

إٌذٚح ا٦ل١ّ١ٍخ ؽٛي ؽمٛق ا٤فشاد ٚا٦عشاءاد اٌغٕبئ١خ ثّذ٠ٕخ ػذْ، اٌؼذاٌخ اٌدٕبئ١خ ٌألزذاس، اٌّغزشبس اٌجششٞ اٌشٛسثغٟ،  - 

ٌذٚي اٌؼشث١خ، " ِششٚع رؾذ٠ش ا١ٌٕبثبد اٌؼبِخ". ، ػّٓ ثشٔبِظ رؼض٠ض ؽىُ اٌمبْٔٛ فٟ ثؼغ ا2001آراس/ ِبسط  ٠11-11ِٟٛ 

 .1ص
2

لبْٔٛ اٌطفٌٛخ اٌدبٔسخ ٚاٌّؼبٍِخ اٌدٕبئ١خ ٌألزذاس دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌٛؽ١ٕخ  ِؾّٛد ع١ٍّبْ ِٛعٝ،اٌذوزٛس  - 

 .313، ص 2006ِٕشأح اٌّؼبسف، ا٦عىٕذس٠خ، ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، 
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كذلؾ التخاذ التدابير المالئمة لمعالجة ما يشكب تككينو مف عمؿ كما تعترم بيئتو مف اختالالت 
، كفي ضكء ىذه الرسالة ابتدعت المدرسة الكسطية التدابير (3)أدت إلى سمككو اإلجرامي 

كمة لألحداث، ال التقكيمية إلصالح األحداث الجانحيف، كقد ارتأت لتحقيؽ ذلؾ إنشاء مح
بكصفيا محكمة ميمتيا السعي إلثبات ارتكاب الحدث الجريمة، كتكقيع العقكبة الرادعة عميو، 
نما ميمتيا األساسية التعرؼ عمى العمؿ التككينية كاالختالالت البيئية التي دفعت الحدث إلى  كا 

ت، ككذلؾ لضماف مسالؾ الجنكح، كاتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة تمؾ العمؿ كاالختالال
قاضي األحداث جكىر  ليندس، كقد صاغ (4)إصالحو كتأىيمو ليككف عضكان صالحان في المجتمع

ىذا المفيكـ بقكلو:" عندما يسرؽ طفؿ دراجة، ليس الميـ بالنسبة لممجتمع أف يعرؼ مصير 
تحديد ، كقدـ قاـ جكليف ماؾ )قاضي أحداث( ب(5)الدراجة، كلكف الميـ أف ييعنى بمصير الطفؿ"

الجانب اآلخر مف ىذا المفيكـ عندما قاؿ:" الطفؿ الذم ينتيؾ القانكف، ينبغي أف ييعامؿ معاممة 
، كبيذا المفيكـ السميـ كالكاضح المعالـ لقضاء األحداث نشأت (6)األب الحكيـ البنو العاؽ"

 محكمة األحداث األكلى، لمعالجة جنكح األحداث كتحجيمو.
ئية في مرحمة محاكمة األحداث عمى ثالثة أسس رئيسة، األكلى ىي ىذا كترتكز السياسة الجنا

تخصص قضاء األحداث، كالثانية ىي إتباع إجراءات استثنائية متميزة عف تمؾ اإلجراءات 
  .المقررة لمبالغيف، باإلضافة إلى خضكع الحكـ الصادر في الدعكل إلى قكاعد خاصة

تزامنان مع ية كتميزىا في تحقيؽ العدالة لألحداث، ك نظران إلى تقدـ القكانيف المصر  أسباب البحث:
، كنظران لسعي ىذا القانكف لتحقيؽ العدالة 2114( لعاـ 32صدكر قانكف األحداث األردني رقـ )

، ليمقي الضكء عمى العدالة الجنائية لقضاء األحداث في مصر االجتماعية فقد جاء ىذا البحث
 كاألردف.

مف خالؿ ثالث مباحث،  البحثسيتـ معالجة مكضكع ىذا  ما تقدـبناءن عمى  خطة البحث:
االبتدائي، أما المبحث  التحقيؽ في النيائي التصرؼ عف مرحمة بحيث يتحدث المبحث األكؿ

األحداث، فيما يتحدث  بقضاء الخاصة كالقكاعد الدعكل، الثاني فسكؼ يتحدث عف تحريؾ
  باألحداث. عف تخصص المحاكـ الخاصة المبحث الثالث
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 .10، ص1111، ِىزجخ إٌٙؼخ، ثغذاد، 2ؽبعخ اٌدٕبئ١خ، اٌغ١أوشَ ٔشأد اثشا١ُ٘، اٌذوزٛس  - 
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  .2001 ػّبْ، ٚاٌزٛص٠غ، ٌٍٕشش اٌضمبفخ داس اٌضبٟٔ، ا٦طذاس ،1ؽلؼبء األزذاس دساعخ ِمبسٔخ،  ؽّذ ُػ٠ٛٓ،أص٠ٕت اٌذوزٛسح  - 

 .11ص 
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 - Merlin Lawis, Warran Bundy, James Haguc: An introduction to the courts and Ju-dical 
process, New Jersy, 1111, p.15. 
6
 - Routh Schonle: Reading in Juvenile delinquency, Toronto, p.410. 
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 المبحث األول
 التصرف النيائي في التحقيق االبتدائي 

في ختاـ مرحمة التحقيؽ، يقكـ المحقؽ بإصدار أكامر ذات طبيعة قضائية، كىذا يعني إنياء ىذه 
المرحمة مف مراحؿ الدعكل الجنائية، إما بانتقاليا إلى مرحمة أخرل ىي مرحمة المحاكمة، أك 

ؾ تخرج الدعكل مف كالية سمطة التحقيؽ، كينتيي تكقؼ الدعكل عند مرحمة التحقيؽ، كبذل
اختصاصيا، كبناءن عمى ذلؾ سيتـ معالجة مكضكع ىذا المبحث في ثالثة مطالب، بحيث يعالج 
المطمب األكؿ األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل ) قرار منع المحاكمة(، كييعالج المطمب الثاني 

جراءاتو، فيما يعالج المطمب الثالث مكضكع كا   خصائصو، أسبابو، المحاكمة منع مكضكع  قرار
 اإلحالة إلى محكمة المكضكع.

 المطمب األول
 األمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى، قرار منع المحاكمة 

حقيؽ تعندما تنتيي فترة التحقيؽ مع الحدث، كترل سمطة التحقيؽ أف الفعؿ الذم انتيى إليو ال
العقكبات، أك حالة مف حاالت التعرض لالنحراؼ مع الحدث يشكؿ جريمة ييعاقب عمييا قانكف 

كالتي كرد النص عمييا في قانكف األحداث، تصدر سمطة التحقيؽ عندىا أمران بإحالة الدعكل إلى 
المحكمة المختصة، ىذا كتتفؽ معظـ تشريعات األحداث عمى أف محكمة األحداث تختص 

يما كاف نكعيا، جناية، أـ جنحة، أـ م (7)كحدىا بالنظر في جميع الجرائـ التي يرتكبيا الحدث
عند اشتراؾ حدث كبالغ في ارتكاب الجريمة، كفي ىذا المكضكع  ؽمخالفة، كلكف ىذه المسألة تدق

تختمؼ سياسة التشريعات، فمنيا مف يأمر بالتفريؽ بينيما، حيث يتـ إحالة البالغ إلى المحكمة 
محكمة الحدث كذلؾ بغض النظر عف  العادية المختصة حسب نكع الجريمة، كييحاؿ الحدث إلى

( مف 29نكع الجريمة المرتكبة، كيسير المشرع المصرم في ىذا االتجاه حيث تنص المادة )
قانكف األحداث المصرم الممغى عمى أنو:" تختص محكمة األحداث دكف غيرىا بالنظر في أمر 

ؿ في الجرائـ األخرل الحدث عند اتيامو في الجرائـ، كعند تعرضو لالنحراؼ، كما تختص بالفص
ذا أسيـ في الجريمة غير حدث كجب تقديـ الحدث كحده إلى  التي ينص عمييا ىذا القانكف، كا 

، قرر 2118( لعاـ 126محكمة األحداث"، كلكف قانكف الطفؿ المصرم  المعدؿ بالقانكف رقـ )
ت ( مف ذا121تشكيؿ محكمة أك أكثر لألحداث في كؿ محافظة، كذلؾ حسب نص المادة )

 كيجكز ، لألحداث أكثر أك محكمة محافظة كؿ مقر في القانكف كالتي نصت عمى أنو:" تشكؿ
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 األزذاس ِسبوُ أِبَ ئال اٌسذس ٠سبوُ ، ػٍٝ أٔٗ:" ال3152( ٌغٕخ 23/أ( ِٓ لبْٔٛ األزذاس األسدٟٔ سلُ )51رٕض اٌّبدح ) - 

 اٌمبْٔٛ". ٘زا ألزىبَ ٚفمب   اٌّخزظخ
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 دكائر كتحدد األماكف، في ذلؾ غير لألحػداث في محػاكـ إنشاء العدؿ كزير مف بقرار
 . إنشائيا قرار في اختصاصيا

 مف قرار شائيابإن يصدر لألحداث متخصصة نيابات المحاكـ تمؾ العامة النيابة أعماؿ كتتكلي
العدؿ"، فيما تقرر بعض التشريعات األخرل التفريؽ في الجنايات كالجنح فقط، بينما يحاؿ  كزير

جميع المتيميف إلى المحكمة العادية المختصة في حالة المخالفات، أما المشرع األردني فقد 
، كالتي 2114( لعاـ 32( مف قانكف األحداث رقـ )16عالج ىذه المشكمة مف خالؿ المادة )

 فيفرؽ كبالغكف إحداث متالزمة جرائـ في أك الكاحدة الجريمة في اشترؾ تنص عمى أنو:" إذا
 كفقان  األحداث قضاء أماـ ليحاكمكا باألحداث خاص ممؼ كينظـ العامة النيابة مف بقرار بينيـ

لحدث ميما القانكف"، كيعتقد بعض الفقو أف األخذ بيذا االتجاه، أم إحالة المتيـ ا ىذا ألحكاـ
كانت الجريمة المسندة إليو إلى محكمة األحداث، كميما كاف دكره في الجريمة، مع ضركرة فصؿ 
حالة المتيـ البالغ إلى المحكمة المختصة بحسب نكع الجـر نظران لما تتميز بو كال  القضية، كا 

  .(8)النكعيف مف المحاكـ العادية كاألحداث
الجريمة التي ارتكبيا الحدث في القانكف المصرم إذا كانت  كبناءن عمى ما تقدـ نجد أنو: تيقدـ

جناية بمعرفة رئيس النيابة العامة إلى محكمة األحداث، أما عندما تككف الجريمة التي ارتكبيا 
الحدث جنحة أك مخالفة؛ عندىا تيحاؿ الدعكل إلى المحكمة بطريؽ التكميؼ بالحضكر أماـ 

( مف 29دث فاعؿ أك شريؾ ليس حدثان فإنو طبقان لممادة )محكمة األحداث، كعندما يككف مع الح
قانكف األحداث المصرم؛ تحاؿ الدعكل بالنسبة لمحدث إلى محكمة األحداث، كتحاؿ بالنسبة 
لمفاعؿ البالغ إلى المحكمة المختص بنظرىا كفقان لمقكاعد المقررة لجريمتو، فعندما تككف جناية، 

حاـ عاـ أك مف يقكـ مقامو، أما عندما تككف جنحة أك تحاؿ إلى محكمة الجنايات عف طريؽ م
مخالفة؛ فإنيا تحاؿ إلى المحكمة الجزئية كفقان لمقكاعد المقررة في قانكف اإلجراءات الجنائية، كما 
يجب عند محاكمة الحدث أماـ محكمة األحداث عف فعؿ يعتبر جناية أف يككف لو محاـ يتكلى 

 المخالفات في النزاعات ردني، فتستطيع شرطة األحداث تسكية، أما في التشريع األ(9)الدفاع عنو
 التي الجرائـ مف كذلؾ التسكية عمى النزاع أطراؼ بمكافقة سنتيف عف عقكبتيا تزيد ال التي كالجنح
، أما الحدث الجانح فييحاؿ إلى محكمة األحداث (11)المتضرر شككل عمى فييا النظر يتكقؼ

( مف قانكف األحداث األردني 15و، كذلؾ طبقان لنص المادة )ميما كاف نكع الجـر الذم ارتكب
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 اٌؼشث١خ، إٌٙؼخ داساٌدٛأت اإلخشائ١خ الٔسشاف األزذاس ٚزبالد رؼشػٙٓ ٌالٔسشاف دساعخ ِمبسٔخ، ؽغٓ ِؾّذ سث١غ، اٌذوزٛس  - 
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 ىذا ألحكاـ كفقان  المختصة األحداث محاكـ أماـ إال الحدث يحاكـ كالتي تنص عمى أنو:" ال
 القانكف".

 الفرع األول
 ال وجو إلقامة الدعوى

، (11)يعتبر األمر بأنو ال كجو إلقامة الدعكل أمر قضائي مف أكامر التصرؼ في التحقيؽ 
تصدره سمطة التحقيؽ االبتدائي لصرؼ النظر عف رفع الدعكل أماـ المحكمة المختصة، كيتـ 
ذلؾ متى تكافرت إحدل األسباب القانكنية، أك المكضكعية، التي ييبنى عمييا ىذا األمر، كذلؾ 

ات سكاء أكانت الجريمة جناية، أك جنحة، أك مخالفة، كلكف عندما تككف الجريمة مف قبيؿ الجناي
فال يجكز أف يصدر األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل إال مف المحامي العاـ، أك مف يقكـ مقامو، 

( لسنة 171( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم مستبدلة بالقانكف )219كذلؾ كفقان لممادة )
امة الدعكل ، كبناءن عمى ىذا األساس ييمكف لمنيابة العامة أف تصدر أمران بأنو ال كجو إلق1981

عمى الحدث، كذلؾ عند عدـ كفاية األدلة في مكاجية المتيـ الحدث، أك عدـ صحة الكاقعة، أك 
أف الكقعة ال يعاقب عمييا القانكف، كما إنيا ال تمثؿ إحدل حاالت التعرض لالنحراؼ 

تقديـ  المنصكص عمييا قانكنان، أك أنيا مف الجرائـ التي يتكقؼ تحريؾ الدعكل الجنائية فييا عمى
شككل مف المجني عميو، كما بإمكاف النيابة العامة إصدار أمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل عمى 
الحدث مؤسسان عمى عدـ األىمية، استنادان عمى خصيصة المالئمة التي تتمتع بيا النيابة العامة 
ؽ في رفعيا لمدعكل العمكمية بكصفيا صاحبة االختصاص األصيؿ بيا، كليا دكف غيرىا ح

رغـ  -في أنو ال كجو إلقامة الدعكل   –مباشرتيا، لذلؾ بإمكاف النيابة العامة أف تؤسس أمرىا 
تعارضو الشكمي مع النص التجريمي، أك ذلؾ الخاص بحالة التعرض لالنحراؼ إال أف الظركؼ 

ذة التي صاحبتو أك لحقت عميو قد قممت مف قيمتو كفعؿ يتعيف المؤاخذة عميو، كبالتالي فإف مؤاخ
الحدث عميو بعد ذلؾ يككف معدكـ أك معدـك أك قميؿ الفائدة ال يتناسب مع ما قد يؤدم إليو رفع 

 . (12)الدعكل مف أضرار
فقرارات التصرؼ  الفرع الثاني: التصرف في األوراق بعد انتياء التحقيق في التشريع األردني:

المدعي العاـ، كىي قرار منع في األكراؽ بعد انتياء التحقيؽ في التشريع األردني، ييصدرىا 
المحاكمة، كقرار إسقاط الدعكل، كقرار لزـك المحاكمة، كقرار عدـ االختصاص، كقرار عدـ 
سماع الدعكل، كأف يككف المشتكى عميو ممثالن دبمكماسيان لدكلة أجنبية، أك صغيران لـ يبمغ 
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 ٠ىْٛ ٚال اٌغٕبئ١خ اٌذػٜٛ فٟ ٌٍغ١ش ِؾً ال أٔٗ سأد ِزٝ اٌغٕبئ١خ اٌذػٜٛ ٦لبِخ ٚعٗ ثأال ا٤ِش إطذاس ِظش فٟ اٌؼبِخ ١ٌٍٕبثخ - 

 اٌغٕبئ١خ ا٦عشاءاد لبْٔٛ ِٓ( 201/1) ٌٍّبدح ؽجمب ٌهٚر ِمبِٗ ٠مَٛ ِٓ أٚ اٌؼبَ اٌّؾبِٟ ِٓ إال اٌغٕب٠بد ِٛاد فٟ ا٤ِش ٘زا طذٚس

 1111 ٌغٕخ 110 سلُ ثبٌمبْٔٛ صُ 1162 ٌغٕخ 101 سلُ ثبٌمبْٔٛ اٌّؼذٌخ اٌّظشٞ
12

ِشعغ عبثك، ص/ اٌدٛأت اإلخشائ١خ الٔسشاف األزذاس ٚزبالد رؼشػٙٓ ٌالٔسشاف دساعخ ِمبسٔخ، ؽغٓ ِؾّذ سث١غ، اٌذوزٛس  - 

155-151 
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فيو إال بناءن عمى شككل  السابعة مف عمره، أك إذا تبيف أف المجـر مما ال يجكز تحريؾ الدعكل
أك ادعاء شخصي، كلـ تقدـ مثؿ ىذه الشككل أك االدعاء؛ كعمى ذلؾ يككف عمى المدعي العاـ 
في نياية مرحمة التحقيؽ االبتدائي، كبعد القياـ بإجراءات التحقيؽ كميا أك بعضيا أف يصدر قراران 

 .(13)ص عميو القانكفيبت فيو في أمر التحقيؽ، كيككف لو خيار التصرؼ فيو، كفؽ ما ن
 الفرع الثالث

 قرار منع المحاكمة
يذىب التشريع األردني إلى أف قرار منع المحاكمة ىك الذم يتخذه المدعي العاـ كيصادؽ عميو  

النائب العاـ، حيف يتبيف أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان، أما عندما يككف منع المحاكمة سببان شخصيان 
؛ متعمقان بذات المشتكى عميو كىك ع دـ قياـ الدليؿ عمى أف المشتكى عميو ىك مف ارتكب الجـر

أما إذا تبيف لممدعي العاـ أف المشتكى عميو لـ يبمغ السابعة مف عمره، فال يجكز مالحقة مف لـ 
يتـ السابعة مف عمره جزائيان، لذلؾ يفترض بالمدعي العاـ الذم تكاجيو مثؿ ىذه الحالة أف يقرر 

اؽ لمنائب العاـ لممصادقة عمى قراره، كىذا الحكـ يتفؽ مع ما جاء عدـ المالحقة كيرفع األكر 
/أ( مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ كالتي أكجبت تحديد سف دنيا يفترض دكنيا أف 41/3بالمادة )

 (14)األطفاؿ ليس لدييـ األىمية النتياؾ قانكف العقكبات

 المطمب الثاني
جراءاتو   قرار منع المحاكمة أسبابو، خصائصو، وا 

 رع األولالف
  قرار منع المحاكمة 

كقرار منع المحاكمة ىك التكقؼ عف متابعة الدعكل ضد المشتكى عميو، ككقؼ سير إجراءاتيا  
ألسباب قانكنية حددىا المشرع، كما إف ىذا القرار ىك إحدل الخيارات التي أعطاىا القانكف 

ل، أك مكاصمة السير في لمنيابة العامة التي ليا أف تقرر منع المحاكمة، أك إسقاط الدعك 
/أ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 131اإلجراءات كاإلحالة إلى المحكمة، فقد نصت المادة )

 دليؿ يقـ لـ انو أك جرما، يؤلؼ ال الفعؿ اف ، العاـ لممدعي تبيف الجزائية األردني عمى أنو:" إذا
، ارتكب الذم ىك عميو المشتكى أف عمى   بالعفك أك بالكفاة أك ادـبالتق سقط الجـر اف أك الجـر

 
 االخرل، الحاالت كفي عميو المشتكى محاكمة منع كالثانية االكلى الحالتيف في يقرر العاـ،

 .العاـ" النائب الى فكرا الدعكل اضبارة كترسؿ العامة الدعكل اسقاط
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 الفرع الثاني
 أسباب منع المحاكمة

 األحكاؿ التالية: تصدر النيابة العامة قرارىا بمنع المحاكمة كذلؾ في 
أم إف ىذا الفعؿ ال يشكؿ  :(15)أواًل: إذا كان الفعل المسند لممشتكى عميو ال ُيشكل جرمًا 

جريمة طبقان لنص القانكف، كحتى كلك كاف ىذا الفعؿ ضاران بالنسبة لمقكانيف األخرل غير قانكف 
ارسة الحؽ دكف إساءة العقكبات، كمف ىذه األفعاؿ التي ال تشكؿ جرمان: الفعؿ المرتكب في مم

استعمالو، كلكف عندما يككف ىناؾ مانع مف مكانع العقاب كحالة الضركرة أك الحالة التي يستفيد 
نما يترؾ األمر  منيا الفاعؿ مف العذر المحؿ؛ فإف مانع العقاب ال يعد سببا لمنع المحاكمة، كا 

 لمحكمة المكضكع لتقرر مسؤكلية المشتكى عميو مف عدميا.
إذا تبين لممدعي العام أن الواقعة المنسوبة لممشتكى عميو قد سبق الفصل فييا جزائيًا: ثانيًا: 

أف الفاعؿ ال يالحؽ عف الفعؿ الكاحد مرتيف، ػكلكف ىناؾ استثناء عمى ىذه القاعدة، كىك الذم 
، فإذا لكحؽ (16)( مف قانكف العقكبات 58يتعمؽ بحالة تفاقـ النتيجة الكارد ذكرىا في المادة )

المشتكى عميو مف جريمة اإليذاء المقصكد مثالن، كتمت محاكمتو، كصدر بحقو حكـ اإلدانة، 
كلكف المجني عميو تفاقمت حالتو متأثران بفعؿ اإليذاء الذم أتاه المشتكى عميو ضده، مما أدل إلى 

بحجة إصدار قرار بمنع المحاكمة  ة لو؛ فإنو في ىذه الحالة، ال يجكزكفاتو أك إحداث عاىة دائم
نما تجرم محاكمتو عف الكصؼ الجديد، ككفقان  أف الكاقعة الجرمية قد سبؽ الفصؿ فييا جزائيان، كا 

 ألحكاـ القانكف.
إف ىذه الحالة تفترض أف جريمة قد كقعت بالفعؿ كلكف لـ يقـ الدليؿ  ثالثا: عدم قيام الدليل:

، كيعكد تقدير ىذا األمر لممدعي  عمى أف المشتكى عميو ىك الذم ارتكب ىذا الفعؿ أك الجـر
قـ لديو كجكىيا، ككافة جكانبيا، فإف لـ ي العاـ الذم يتكجب عميو أف يفحص القضية مف جميع

الدليؿ بأف المشتكى عميو ىك الذم ارتكب الفعؿ أك ساىـ فيو يصدر قراره كفقان لنص المادة 
 .(17)( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 131)
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 .316-315ِشعغ عبثك، ص/ اءاد اٌدضائ١خ ششذ ٌمبْٔٛ أطٛي اٌّسبوّبد اٌدضائ١خ، أطٛي اإلخشِؾّذ عؼ١ذ ّٔٛس، اٌذوزٛس  - 
16

ال ٠الؽك اٌفؼً إال ِشح  -1ٚع١ّغ رؼذ٠الرٗ ػٍٝ أٔٗ:"  1160( ٌؼبَ 16( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ا٤سدٟٔ سلُ )51رٕض اٌّبدح ) - 

، فأطجؼ لبثالً ٌٛطف أشذ ٌٛؽك ثٙزا اٌٛطف، ٚأٚلؼذ اٌؼمٛثخ غ١ش أٔٗ إرا رفبلّذ ٔزبئظ اٌفؼً اٌغش١ِخ ثؼذ اٌّالؽمخ ا٤ٌٚٝ -2ٚاؽذح.

 ا٤شذ دْٚ عٛا٘ب، فئرا وبٔذ اٌؼمٛثخ اٌّمؼٟ ثٙب عبثمبً لذ ٔفزد، أعمطذ ِٓ اٌؼمٛثخ اٌغذ٠ذح".
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 ،1113 ػّبْ، ٚاٌزٛص٠غ، ٌٍٕشش اٌضمبفخ داس ،1ؽششذ لبْٔٛ أطٛي اٌّسبوّبد اٌدضائ١خ األسدٟٔ، ؽغٓ عٛخذاس، اٌذوزٛس  - 

 .11ص
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 الفرع الثالث
 قرار منع المحاكمةخصائص 

ألف ىذا القرار ىك بمثابة أواًل: قرار منع المحاكمة ىو قرار قضائي صادر عن النيابة العامة: 
بصفتو ىذه يكتسب حجية نسبية تحكؿ دكف إحالة  ضائي، كىذا يعني أف ىذا القرارحكـ ق

حاالت معينة الدعكل إلى المحكمة، كتمنع مكاصمة التحقيؽ مف جديد في الدعكل ذاتيا، إال في 
حددىا القانكف، كال ننسى بأف قرار منع المحاكمة يككف مسبكقان بتحقيؽ مف جية قضائية؛ لذلؾ 

 .(18)فإنو يكتسب ىذه الصفة القضائية 
فيك ال يصمح كذلؾ  ثانيًا: قرار منع المحاكمة الصادر عن المدعي العام ىو قرار غير نيائي:

لمصادقة عميو، كيصبح قرار منع المحاكمة مبرمان بفكات إال بعد أف يصدر النائب العاـ قراران با
ف شكالن ييزه كردت محكمة التمييز ىذا الطعمكعد الطعف فيو بالتمييز في الجنايات، أك إذا تـ تم

أك مضمكنان، أما في أحكاؿ الجنح فإف قرار منع المحاكمة الصادر عف المدعي العاـ يصبح 
كصيركرة قرار منع المحاكمة نيائيان، تصبح لو حجية، فال نيائيان بمصادقة النائب العاـ عميو، 

 يجكز إقامة الدعكل مف جية التحقيؽ أك أماـ جية التحكيـ.
 الفرع الرابع

 إجراءات منع المحاكمة

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني، فإنو عمى المدعي 131حسب نص المادة ) 
أف يرسؿ إضبارة الدعكل إلى النائب العاـ، كلمنائب العاـ العاـ فكر إصدار قراره بمنع المحاكمة 

بعد دراسة األكراؽ أف يقرر كخالؿ ثالثة أياـ مف كصكؿ إضبارة الدعكل إلى ديكانو أف يصدر 
قراران بالمكافقة عمى قرار منع المحاكمة إذا كجد أف قرار المدعي العاـ في محمو، كعميو أف يأمر 

كاف مكقكفان، كفي حاؿ ارتأل النائب العاـ أنو يجب إجراء  بإطالؽ سراح المشتكى عميو إف
تحقيقات أخرل في الدعكل، يمر بإعادة اإلضبارة إلى المدعي العاـ إلكماؿ تمؾ النكاقص، كبعد 
أف يستكمؿ المدعي العاـ ىذه اإلجراءات فيك إما أف يعكد كيقرر منع المحاكمة، كبرفع اإلضبارة 

ر بالنسبة ليذا القرار حسبما كرد ذكره سابقان، أك أف يسير بالدعكل إلى النائب العاـ، كيتـ السي
كبإجراءات اإلحالة حسب األصكؿ، أما إذا كجد النائب العاـ أف قرار المدعي العاـ بمنع 
المحاكمة في غير محمو، قرر فسخو، كفي ىذه الحالة يتـ السير في اإلجراءات حسب نكع التيمة 

كاف الفعؿ يؤلؼ جرمان جنائيان يقرر النائب العاـ اتياـ المشتكى  المنسكبة لممشتكى عميو، فإف
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 .316ِشعغ عبثك، ص أطٛي اإلخشاءاد اٌدضائ١خ ششذ ٌمبْٔٛ أطٛي اٌّسبوّبد اٌدضائ١خ، اٌّشؽَٛ أ.د. ِؾّذ عؼ١ذ ّٔٛس،  - 
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ف كاف ىذا الفعؿ جنحة أك مخالفة يقرر لزـك محاكمة المشتكى عميو، كيعيد إضبارة  عميو، كا 
، كأما إف (19)الدعكل إلى المدعى العاـ لتقديميا إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المشتكى عميو

 حاؿ ميما كانت جريمتو إلى محكمة األحداث.كاف المشتكى عميو حدثان في

 المطمب الثالث
 اإلحالة إلى محكمة الموضوع

إف القرار بإحالة الدعكل إلى المحكمة ىك األمر المكتكب الذم تقرر فيو النيابة العامة إدخاؿ 
الدعكل الجزائية في حكزة المحكمة المختصة، فتنتقؿ ىذه الدعكل مف مرحمة التحقيؽ االبتدائي 

، كمف المالحظ أنو في ىذه الحالة أم (21)ى مرحمة التحقيؽ النيائي كالتي ىي مرحمة المحاكمة إل
إنياء التحقيؽ االبتدائي إلى مرحمة المحكمة سكاءن أكانت المحكمة المحاؿ إلييا محكمة جنايات، 

قيؽ؛ فإنو ئية، كسكاءن أكاف ىذا القرار صادران مف النيابة العامة، أك مف قاضي التحاأك محكمة جز 
يتعيف إعادة النظر في حبس المتيـ، أك اإلفراج عنو، كتقرير استمرار حبسو، أك االفراج عنو، أك 

احتياطيان إذا لـ يكف قد قبض عميو، أك كاف قد أفرج عنو، كذلؾ حسب نص  بسوالقبض عميو كح
أف الكاقعة ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، أما إذا كجد قاضي التحقيؽ 159المادة )

ئية، كيفرج عنو إذا لـ يكف محبكسان لسبب آخر، كذلؾ امخالفة فإنو يحيؿ المتيـ إلى المحكمة الجز 
، إف كؿ ما سبؽ (21)( مف اإلجراءات الجنائية المصرم155حسب ما يقتضيو نص المادة )

 الحديث عنو ىك اإلجراء المتبع في حاؿ كاف المتيـ بالغان راشدان.
 الفرع األول

 يع الفرنسيالتشر 
عندما يتبيف لقاضي  التحقيؽ أف الكاقعة المعركضة عميو تشكؿ مخالفة، فمو الحؽ في إصدار 
أمره بإحالة الحدث إلى محكمة المخالفات، فإذا كانت المخالفة مف الدرجة الخامسة فمقاضي 

الة أنو التحقيؽ أف يصدر أمران باإلحالة إلى قاضي األحداث، أك إلى محكمة األحداث، أما في ح
تبيف لقاضي التحقيؽ أف الكاقعة تشكؿ جنحة يصدر أمران باإلحالة إلى قاضي األحداث، أك 
محكمة األحداث، فإذا كانت الكقعة جناية فيصدر قاضي التحقيؽ أمران باإلحالة إلى محكمة 
األحداث بالنسبة لمحدث الذم لـ يتجاكز سف السادسة عشرة مف عمره، أما إذا كاف الحدث قد 

  .(22)اكز السادسة عشرة فيتـ إرساؿ األكراؽ إلى النائب العاـتج
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 .311ِشعغ عبثك، صأطٛي اإلخشاءاد اٌدضائ١خ ششذ ٌمبْٔٛ أطٛي اٌّسبوّبد اٌدضائ١خ، ِؾّذ عؼ١ذ ّٔٛس،  اٌذوزٛس - 
20

 .311ِشعغ عبثك، ص خشاءاد اٌدضائ١خ ششذ ٌمبْٔٛ أطٛي اٌّسبوّبد اٌدضائ١خ، أطٛي اإلِؾّذ عؼ١ذ ّٔٛس،  اٌذوزٛس- 
21

 312ص  .(د/د) إٌّظٛسح، عبِؼخ اٌؾمٛق، و١ٍخاٌٛخ١ض فٟ اإلخشاءاد اٌدٕبئ١خ، اٌغش٠ت، ِؾّذ ػ١ذ اٌذوزٛس  - 
22

 .454مٛق، عبِؼخ اٌمب٘شح، صسعبٌخ دوزٛساٖ، و١ٍخ اٌؾاٌّغإ١ٌٚخ اٌدٕبئ١خ ٌٍسذس فٟ ِظش ٚفشٔغب، أؽّذ عٍطبْ ػضّبْ،  - 
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 الفرع الثاني
 التشريع المصري

كاف مف حؽ نيابة األحداث في ظؿ قانكف اإلجراءات الجنائية، كقانكف العقكبات أف تخمي سبيؿ  
الصغير المرتكب لمجريمة إذا كاف سنو لـ يجاكز السابعة، كذلؾ لصراحة النصكص في عدـ 

امة الدعكل في ىذه الحالة، أما في حاؿ أنو لـ يثبت لمنيابة العامة الخاصة باألحداث قياـ إق
الجريمة، أك حالة التعرض لالنحراؼ المنصكص عمييا قانكنان؛ فإف حقيا كبعد أف تفرغ مف 

فؽ نصت المادة ك التحقيؽ، أف تتصرؼ في حفظ األكراؽ، أك إخالء سبيؿ المتيـ الحدث، 
مات النيابة عمى أنو:" عمى أعضاء النيابة أف يعممكا أف ليـ في حفظ األكراؽ ( مف تعمي285)

الخاصة بقضايا األحداث مف حرية التقدير ما ليس ليـ في القضايا األخرل، كأنو ال ضركرة ألف 
يقدمكا لمقاضي متيميف مف األحداث يكتفى بعقابيـ بإنذارىـ ثـ إخالء سبيميـ، ككذلؾ صغار 

شترككف في مشاجرة حصمت بينيـ، ىذا كتقتصر سمطة اإلحالة في الكطف العربي األكالد الذيف ي
إلى المحكمة عمى النيابة العامة، كقضاة التحقيؽ، إذا كانت ىناؾ أدلة كافية عمى كقكع الجريمة 
مف الحدث، أك ثبت تكاجده في إحدل حاالت التعرض لالنحراؼ، أما في مكاد الجنايات فتقدـ 

ى محكمة األحداث بمعرفة رئيس النيابة العامة، أك قاضي التحقيؽ، فإذا كاف القضية مباشرة إل
مع المتيـ الصغير مف تزيد سنو عمى خمس عشرة سنة بصفة فاعؿ، أك شريؾ بنفس الجريمة 
ككانت سف الصغير تتجاكز الثانية عشرة جاز لرئيس النيابة العامة أك قاضي التحقيؽ تقديـ 

حداث، أك جاز إحالة القضية إلى مستشار اإلحالة بالنسبة إلى الصغير كحده إلى محكمة األ
( 31جميع المتيميف، ليأمر بإحالتيـ إلى محكمة األحداث، كلكف في ظؿ قانكف األحداث رقـ )

فيختمؼ الكضع حيث تحاؿ القضية مف نيابة األحداث مباشرة إلى محكمة األحداث  1974لسنة 
رض لالنحراؼ، كلـ يشترط القانكف تقديـ الحدث المتيـ في الجنح كالمخالفات، كفي حاالت التع

نما يجكز تقديـ الحدث لممحكمة في أية جريمة بمعرفة أم  بجناية بمعرفة رئيس النيابة العامة، كا 
عضك مف أعضاء النيابة، أما فيما يتعمؽ بإحالة الجنايات التي يرتكبيا األحداث إلى محكمة 

ات الجنائية بالنسبة إلحالة المتيميف البالغيف إلى محكمة األحداث فيسرم عمييا قانكف اإلجراء
الجنايات كالجنح، كفي الكطف العربي نجد أف بعض التشريعات تتفؽ في أحكاـ نصكص 
تشريعاتيا مف حيث التفرقة بيف القصر كالبالغيف مف حيث اإلحالة، في حاؿ ساىمكا في جريمة 

البالغكف إلى المحكمة العادية، كذلؾ بغير كاحدة فيحاؿ القصر إلى محكمة األحداث، كيحاؿ 
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(، كىذا ما ذىب إليو التشريع 23تفرقة بيف الجنايات كالجنح كالمخالفات، أك بيف مراحؿ الحدث)
 األردني.

 الفرع الثالث

 في التشريع األردني

( مف قانكف األحداث األردني كؿ مالـ يرد في نص ىذا القانكف إلى قانكف 43أحالت المادة )
لمحاكمات الجزائية، لذلؾ في ىذا المجاؿ البد مف تطبيؽ القكاعد العامة عمى اعتبار أف أصكؿ ا

المشرع األردني لـ ينص عمى قرارات معينة يتكجب عمى المدعي العاـ اتخاذىا عند االنتياء مف 
التحقيؽ مع األحداث، فالقكاعد العامة في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني أكضحت أنو 

ا كاف الفعؿ جناية أك جنحة مف اختصاص محكمة البداية، فعمى المدعي العاـ إتماـ التحقيقات إذ
التي أجراىا أك التي أحاؿ إليو أكراقيا مكظفك الضابطة العدلية، كيصدر قراره المقتضى، أما إذا 
كاف الفعؿ جنحة مف كظائؼ المحاكـ الصمحية فمو أف يحيؿ األكراؽ إلى المحكمة المختصة 

باشرة، كفي جميع األحكاؿ يشفع اإلحالة بادعائو كيطمب ما يراه الزمان، أما عندما يككف المتيـ، م
متى كاف المشتكى عميو  –أك المشتكى عميو حدثان فإف قانكف األحداث جعؿ في مادتو السابعة 

أف تككف محكمة الصمح بصفتيا محكمة أحداث مختصة  -ثان كليس باالشتراؾ مع بالغحد
المشتكى عميو عف جميع الجنح حتى البدائية منيا، كبطبيعة الحاؿ، كمف باب أكلى  بمحاكمة

المخالفات كتدابير الحماية أك الرعاية كمحكمة البداية بصفتيا محكمة أحداث بالفصؿ بالجرائـ 
الجنائية حتى تمؾ التي ينعقد االختصاص بيا حصران لمحكمة الجنايات الكبرل بمكجب قانكنيا، 

خركجان عف القكاعد العامة المشار إلييا في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  كيمثؿ ذلؾ
األردني، كال شؾ بأف ىدؼ المشرع مف ذلؾ تحقيؽ مصالح الحدث الفضمى، أما إف كاف الحدث 
مشتركان في ذات الجـر مع بالغ فتتـ اإلحالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمة البالغ عمى أف 

صكؿ المتبعة لدل محاكـ األحداث بما فييا تقديـ تقرير مراقب السمكؾ يراعى بشأف الحدث األ
 في اشترؾ ( مف قانكف األحداث األردني كالتي تنص عمى أنو:" إذا16استنادان نص المادة )

 كينظـ العامة النيابة مف بقرار بينيـ فيفرؽ كبالغكف أحداث متالزمة جرائـ في أك الكاحدة الجريمة
 القانكف". ىذا ألحكاـ كفقان  األحداث قضاء أماـ ليحاكمكا باألحداث خاص ممؼ
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 .451-450، ِشعغ عبثك، ص /اٌّغإ١ٌٚخ اٌدٕبئ١خ ٌٍسذس فٟ ِظش ٚفشٔغب أؽّذ عٍطبْ ػضّبْ، - 
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 المبحث الثاني
 ، والقواعد الخاصة بقضاء األحداثتحريك الدعوى 

إحدل مظاىر االستقالؿ التي يتسـ بيا قضاء األحداث، تميزه بقكاعد إجرائية خاصة ينفرد بيا، 
ة الجانحة، نظران لمنظرة الخاصة المقررة كتعتبر ىذه القكاعد اإلجرائية انعكاسان لفمسفة قانكف الطفكل

إلى جرائـ األحداث كمسؤكليتيـ الجنائية، فيي ذم طبيعة خاصة أكجبت محاكمة األحداث في 
محكمة خاصة بيـ، كبالتالي تتبع ىذه المحاكـ المختصة إجراءات مختمفة عف تمؾ المتبعة في 

ال لما كاف ىناؾ مبرر لكجكد ىذا القض اء المختص كاالستثنائي، كىذا عائد محاكـ البالغيف، كا 
إلى أف رد الفعؿ االجتماعي عمى جنكح األحداث مختمؼ، لذلؾ اقتضى األمر أف تككف 

، كباعتبار أف قضاء األحداث في (24)اإلجراءات كالقكاعد مختمفة عف تمؾ المطبقة عمى البالغيف
، كالنتائج المترتبة عمييا، صكرتو الجديدة يجب أف يأخذ باعتباره المصالح المتضررة مف الجريمة

فإنو كفي ذات الكقت يجب أف يراعي شخصية الحدث؛ لذلؾ ارتبط كجكد قضاء األحداث بكجكب 
اتباع قكاعد إجرائية كمكضكعية خاصة عند النظر في دعكل الحدث، تراعي شخصية الحدث، 

 كنفسيتو، كمشاعره، كتساعد عمى إصالحو كتقكيمو.
لتي تتعمؽ بتبسيط اإلجراءات أماـ قضاء األحداث، كمبدأ العالنية كلعؿ أىـ ىذه القكاعد تمؾ ا

المقيدة، ككجكب االستماع إلى الحدث كالخبير االجتماعي، أك الطبيب النفسي، كىذه القكاعد 
تبرز ذاتية القانكف الجنائي لألحداث الجانحيف، كتفصؿ بينو كبيف القانكف الجنائي العاـ الذم 

 .(25)يخضع لو البالغكف
معالجة مكضكع ىذا المبحث يقتضي دراستو مف خالؿ ثالثة مطالب، بحيث بتحدث المطمب  إف

األكؿ عف تحريؾ الدعكل كمباشرتيا في التشريع األردني، كالتشريع المصرم، أما المطمب الثاني 
 فسكؼ يتحدث عف تبسيط اإلجراءات أماـ محكمة األحداث، فيما يتحدث المطمب الثالث عف

 لممحكمة.  كحضكره الحدث األحداث، محكمة أماـ تاإلجراءا تبسيط

 األول المطمب
 .تحريك الدعوى ومباشرتيا في التشريع األردني والتشريع المصري

يعتبر تحريؾ الدعكل الجنائية العمؿ االفتتاحي لمدعكل الجنائية أماـ جيات التحقيؽ، أك الحكـ 
عكل لمحؽ العاـ، كعادة ما يتـ إقامة ، كمف المعمـك أنو مف حؽ النيابة العامة إقامة الد(26)
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لبْٔٛ اٌطفٌٛخ اٌدبٔسخ ٚاٌّؼبٍِخ اٌدٕبئ١خ ٌألزذاس دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌٛؽ١ٕخ ِؾّٛد ع١ٍّبْ ِٛعٝ،  اٌذوزٛس - 

 .314-313ص/، ِشعغ عبثكٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، 
25

لبْٔٛ اٌطفٌٛخ اٌدبٔسخ ٚاٌّؼبٍِخ اٌدٕبئ١خ ٌألزذاس دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌٛؽ١ٕخ ِؾّٛد ع١ٍّبْ ِٛعٝ،  اٌذوزٛس- 

 .314ص، ِشعغ عبثكٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، 
26

 50ِشعغ عبثك، ص اٌٛخ١ض فٟ اإلخشاءاد اٌدٕبئ١خ، اٌغش٠ت، ِؾّذ ػ١ذ اٌذوزٛس  - 
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الدعكل العمكمية في حالة كاف المتيـ شخصان بالغان عاقالن، كلكف عند التحدث عف إجراـ األحداث 
كمدل قدرة النيابة العامة عمى رفع الدعكل لمحؽ العاـ بكجو الحدث الجانح؛ فإف النيابة العامة 

، ألف العمة ىي نفس (27)ألمر باألحداث الجانحيففي ىذه الحالة مقيدة بعدة قيكد عندما يتعمؽ ا
العمة التي يقكـ عمييا قانكف األحداث الجانحيف، كىك أف األصؿ في معاقبة الحدث ىي 

كدعكل الحؽ العاـ يتـ إقامتيا حسب  .(28)اإلصالح، كعدـ اإليالـ جراء ما ارتكب مف أفعاؿ 
 التشريع األردني كفقان إلحدل الطرؽ التالية:

حريؾ دعكل الحؽ العاـ، ككأصؿ عاـ مف قبؿ النيابة العاـ باعتبارىا الجية التي أف يتـ ت -1
 تييمف عمى الدعكل الجزائية في المراحؿ األكلى، كمرحمة التحقيؽ.

كقد يتـ تحريؾ دعكل الحؽ العاـ مف قبؿ شخص آخر غير النيابة العامة، كذلؾ باالدعاء  -2
ث تنص الفقرة األكلى مف المادة الثانية بالحؽ الشخصي مف المتضرر أك المجني عميو، حي

في جميع االحكاؿ التي يشترط -مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية كتعديالتو عمى أنو:" أ
القانكف فييا لرفع الدعكل الجزائية كجكد شككل اك ادعاء شخصي مف المجني عميو أك غيره 

إذا كاف المجني -ك االدعاء. بال يجكز اتخاذ اجراء في الدعكل اال بعد كقكع ىذه الشككل أ
عميو في الجريمة لـ يكمؿ خمس عشرة سنة أك كاف مصابا بعاىة في عقمو تقدـ الشككل 
ذا كانت الجريمة كاقعة عمى الماؿ تقبؿ الشككل مف الكصي أك القيـ.  ممف لو الكالية عميو. كا 

مثمو تقـك إذا تعارضت مصمحة المجني عميو مع مصمحة مف يمثمو اك لـ يكف لو مف ي-ج
إذا كاف المجني عميو ىيئة اك مصمحة فتقبؿ الشككل اك االدعاء -النيابة العامة مقامو. د

 الشخصي بناء عمى طمب خطي مف الييئة اك رئيس المصمحة المجني عمييا. 
يجكز أف يتـ أماـ المحكمة المختصة، ففي الجنح التي ال تزيد  يكاالدعاء بالحؽ الشخص -3

ز االدعاء مباشرة أماـ قاضي الصمح، أما في الجنح التي تزيد عقكبتيا عف سنتيف يجك 
 .(29)عقكبتيا عف سنتيف أك في الجنايات يتـ االدعاء مباشرة أمؿ محكمة البداية 

لـ يفرد المشرع األردني اية أحكاـ خاصة بخصكص الجرائـ المشيكدة مف قبؿ األحداث، إنما 
ف أصكؿ المحاكمات الجزائية، لذلؾ فإف الحدث المتفؽ عميو في ىذا الشأف ما ىك مقرر في قانك 

الذم ييقبض عميو في حالة الجـر المشيكد تتخذ بشأنو كافة اإلجراءات المنصكص عمييا في 

                                                           
21

سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح فٟ اٌسّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌألزذاس اٌدبٔس١ٓ فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ،  ِؾّذ ص٠بد ػجذ اٌشؽّٓ، - 

 .64-63، ص/ 2001اٌمبْٔٛ، و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، عبِؼخ إٌغبػ اٌٛؽ١ٕخ ، ٔبثٍظ، 
21

، ِىزجخ داس 1ؽذالال ٚرسم١مب ، ئخشاءاد ِالزمخ األزذاس اٌدبٔس١ٓ فٟ ِشزٍخ ِب لجً اٌّسبوّخ اعز ِؾ١غٓ،إثشا١ُ٘ ؽشة اٌذوزٛس  - 

 .21-26، ص/1111اٌضمبفخ، ػّبْ، 
21

( ِٓ ٘زا 15( ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّسبوّبد اٌدضائ١خ األسدٟٔ ٚرؼذ٠الرٗ، ػٍٝ أٔٗ:" ِغ ِشاػبح ازىبَ اٌّبدح )13رٕض اٌّبدح ) - 

خ االدػبء اٌشخظٟ اٌٝ اٌّذػٟ اٌؼبَ اٌمبْٔٛ ٌىً شخض ٠ؼذ ٔفغٗ ِزؼشسا ِٓ خشاء خٕب٠خ اٚ خٕسخ اْ ٠مذَ شىٜٛ ٠زخز ف١ٙب طف

 ( ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ.1اٚ ٌٍّسىّخ اٌّخزظخ ٚفمب ألزىبَ اٌّبدح )
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، أـ مف قبؿ الضابطة (31) التشريع اإلجرائي، سكاءن بكشرت ىذه اإلجراءات مف قبؿ المدعي العاـ
أف النيابة العامة ىي المختصة بتحريؾ أما في التشريع المصرم، فإف األصؿ  .(31)العدلية 

الدعكل الجنائية، كذلؾ حسب نص الفقرة األكلى مف المادة األكلى مف قانكف اإلجراءات الجنائية 
المصرم لقكليا:" تختص النيابة العامة دكف غيرىا برفع الدعكل الجنائية كمباشرتيا"، " كتمارس 

ؾ الدعكل الجنائية، أك عدـ تحريكيا، فممنيابة النيابة العامة في ذلؾ سمطة تقديرية إما بتحري
ف شاءت سكتت  العامة كامؿ الحرية في ىذا المجاؿ إف شاءت حركت الدعكل الجنائية، كا 
مستيدية في ىذا كذاؾ بما تراه مف حسف السياسة لمصمحة الجماعة، مع العمـ بأف المشرع 

  .(32)المصرم أكرد بعض القيكد كاالستثناءات عمى ىذا األصؿ
 المطمب الثاني

 تبسيط اإلجراءات أمام محكمة األحداث، العالنية المقيدة، وحظر نشر الوقائع 
تقكـ محاكمة الحدث أماـ قضاء األحداث عمى أسس ترتبط بغايات قانكف الطفكلة الجانحة 
صالح الحدث، كلكف ىذه الغايات ال تدرؾ  كفمسفتيا، ىذه الفمسفة المتمثمة في رعاية كمساعدة، كا 

يمكف الكصكؿ إلييا إال إذا كانت إجراءات محاكمة الحدث كضعت أساسان بالشكؿ الذم  كال
خضاع الحدث لإلجراءات الجنائية المطبقة  براعي تحقيؽ ىذه الغايات، لذلؾ ال يجكز تطبيؽ كا 
عمى البالغيف فيذه اإلجراءات لـ تكضع لتطبؽ عمى األحداث، كلكف ليجرم تطبيقيا عمى 

مجرد تطبيؽ إجراءات البالغيف عمى الحدث ربما سبب لو صدمة عنيفة، أك ، ألف (33)البالغيف
الحؽ بو الضرر مما يعيؽ أم نشاط يستيدؼ مساعدتو، كحمايتو كتقكيمو، لذلؾ يجب تبسيط 
اإلجراءات التي سكؼ تتبع أماـ قضاء األحداث، كمنيا كجكب الفصؿ دكف تأخير، كالتحرر مف 

اإلجرائي في شأف المحاكمات الجنائية، لذا يمكف القكؿ بإف القيكد التي ينص عمييا القانكف 
تبسيط اإلجراءات المتبعة أماـ قضاء األحداث، يمثؿ شرطان أساسيان لضماف فعالية التدخؿ 
القضائي، كتمشيان مع فكرة إعادة االندماج االجتماعي لمحدث، يضاؼ إلى كؿ ذلؾ أف 

                                                           
30

اٌدشَ اٌّشٙٛد )٘ٛ اٌدشَ اٌزٞ -5( ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّسبوّبد اٌدضائ١خ األسدٟٔ ٚرؼذ٠الرٗ ػٍٝ أٔٗ:" 35رٕض اٌّبدح ) - 

سك ثٗ ا٠ؼب اٌدشائُ اٌزٟ ٠مجغ ػٍٝ ِشرىج١ٙب ثٕبء ػٍٝ طشاش إٌبط ئثش ٚرٍ- ٠3شب٘ذ زبي اسرىبثٗ أٚ ػٕذ االٔزٙبء ِٓ اسرىبثٗ( 

ٚلٛػٙب اٚ ٠ؼجؾ ِؼُٙ أش١بء اٚ أعٍسخ اٚ أٚساق ٠غزذي ِٕٙب أُٙ فبػٍٛ اٌدشَ، ٚرٌه فٟ االسثغ ٚاٌؼشش٠ٓ عبػخ ِٓ ٚلٛع اٌدشَ، 

 أٚ ئرا ٚخذد ثُٙ فٟ ٘زا اٌٛلذ أثبس اٚ ػالِبد رف١ذ رٌه. 
31

" فٟ اٌّشاوض اٌزٟ ال ٠ٛخذ ف١ٙب ِذػٟ ػبَ : ( ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّسبوّبد اٌدضائ١خ األسدٟٔ ٚرؼذ٠الرٗ ػٍٝ أ22ٗٔرٕض اٌّبدح ) - 

ػٍٝ سؤعبء اٌّشاوض األ١ِٕخ ٚػجبؽ اٌششؽخ ٚاٌششؽخ اْ ٠زٍمٛا اإلخجبساد اٌّزؼٍمخ ثبٌدشائُ اٌّشرىجخ فٟ االِبوٓ اٌزٟ ٠ّبسعْٛ 

( ِٓ ٔفظ اٌمبْٔٛ ػٍٝ أٔٗ:" اْ 24وّب رٕض اٌّبدح ) زبال ثبٌدشائُ اٌّشٙٛدح فٟ ز١ٕٙب. ف١ٙب ٚظبئفُٙ ٚاْ ٠خجشٚا اٌّذػٟ اٌؼبَ

( ٍِضِْٛ فٟ زبي ٚلٛع خشَ ِشٙٛد اٚ زبٌّب ٠طٍجُٙ طبزت اٌج١ذ اْ ٠ٕظّٛا 22ِٛظفٟ اٌؼبثطخ اٌؼذ١ٌخ اٌّزوٛس٠ٓ فٟ اٌّبدح )

إٌّبصي ٚعبئش اٌّؼبِالد اٌزٟ ٟ٘ فٟ ِثً ٘زٖ االزٛاي ِٓ ٚسلخ اٌؼجؾ ٠ٚغزّؼٛا إلفبداد اٌشٙٛد ٚاْ ٠دشٚا اٌزسش٠بد ٚرفز١ش 

 ٚظبئف اٌّذػٟ اٌؼبَ ٚرٌه وٍٗ ؽجمب ٌٍظ١غ ٚاٌمٛاػذ اٌّج١ٕخ فٟ اٌفظً اٌخبص ثاخشاء ٚظبئف اٌّذػٟ اٌؼبَ.
32

 .50ِشعغ عبثك، ص اٌٛخ١ض فٟ اإلخشاءاد اٌدٕبئ١خ، اٌغش٠ت، ِؾّذ ػ١ذ اٌذوزٛس  - 
33

لبْٔٛ اٌطفٌٛخ اٌدبٔسخ ٚاٌّؼبٍِخ اٌدٕبئ١خ ٌألزذاس دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌٛؽ١ٕخ ٝ، ِؾّٛد ع١ٍّبْ ِٛعاٌذوزٛس  - 

 .314ص، ِشعغ عبثكٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، 
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ريبان مف الحدث، مما ييمكنو مف التعامؿ مع اإلجراءات المبسطة تمنح القاضي مركنة تجعمو ق
الحدث، كمع أسرة الحدث بصكرة إيجابية، تفيده في معرفة كتككيف رؤية شاممة لمدكافع التي قادت 
الحدث لمجنكح، كمعرفة السبؿ الفعالة إلنقاذ الحدث مف تأثيرات الجنكح الضارة؛ لذلؾ تحرص 

كفي مختمؼ الدكؿ عمى تبسيط اإلجراءت  الكثير مف التشريعات الخاصة بالطفكلة الجانحة
المتبعة أماـ محكمة األحداث، كالتحمؿ مف القكاعد الصارمة التي يتسـ بيا القانكف اإلجرائي 
العاـ، كمف أمثمة ذلؾ أف القاضي الفرنسي غير ممـز بارتداء الزم القضائي في الجمسة، كذلؾ 

ذلؾ فإف القاضي الفرنسي كتجاه حتى ال يشعر الحدث بالرىبة أك الخكؼ، إضافة إلى كؿ 
الحدث ليس مقيدان بأم نص إجرائي، أما في القانكف المصرم، كالقانكف األردني،  فنالحظ أف 
المشرع يحظر االدعاء المدني أك االدعاء المباشر أماـ محكمة األحداث، كفي ىذا المعنى تنص 

فيما  ية أماـ محكمة األحداث".( مف قانكف الطفؿ عمى أنو:" ال تقبؿ الدعكل المدن129المادة )
ذىب المشرع األردني، كتبسيطان ليذه اإلجراءات قد قرر: جعؿ محاكمة األحداث سرية، كذلؾ مف 

، كالتي ينصت عمى 2114( لسنة 32( مف قانكف األحداث األردني رقـ )17خالؿ نص المادة )
 بحضكر ألحد يسمح كال البطالف، طائمة تحت سرية بصكرة الحدث محاكمة أنو:" تجرم
 حسب حاضنو، أك كصيو أك كليو أك ككالديو الحدث كمحامي السمكؾ مراقب باستثناء المحاكمة
بالدعكل"، كما قررت مراعاة  مباشرة عالقة لو ممف حضكره المحكمة تقرر كمف الحاؿ مقتضى

 مصمحة المحكمة ( مف ذات القانكف عمى أنو:" تراعي18مصمحة الحدث، فقد نصت المادة )
 احتراـ ذلؾ في بما القضية في المقدمة كالبينات السمكؾ مراقب تقرير عمى بناء الفضمى دثالح

دماجو اصالحو كسبؿ الحدث حقكؽ كما قرر انعقاد المحكمة في أياـ العطؿ  المجتمع"، في كا 
 في جمساتيا تعقد اف المحكمة عمى ( مف ذات القانكف عمى أنو:"19كمساءن حيث نصت المادة )

ذلؾ"، كما قررت  الحدث مصمحة اقتضت إذا المسائية كالفترات كالرسمية األسبكعية ؿالعط أياـ
 النظر المحكمة تباشر.  ( مف ذات القانكف عمى أنو:" أ21تسريع اإلجراءات فقد نصت المادة )

 ذلؾ غير الضركرة اقتضت إذا إال أياـ سبعة مف ألكثر الجمسات تأجيؿ يجكز كال القضية في
  المحاكمة" محضر في لؾذ يبيف أف عمى

كقد قيؿ في تبرير حظر قبكؿ الدعكل المدنية أػماـ محاكـ األحداث عمى  أنو ييدؼ إلى تبسيط 
ف محاكـ األحداث نـ إنشاؤىا  اإلجراءات المتبعة أماـ محكمة األحداث كتجنب تعطيؿ الدعكل، كا 

ف  إجازة رفع الدعكل المدنية لكي تتفرغ لمحاكمة فئة معينة مف األطفاؿ المتيميف، كأصؿ عاـ، كا 
أماميا ربما عطميا عف تحقيؽ ىذا الغرض، كمف مظاىر التبسيط أيضان ما نصت عميو المادة 

( مف قانكف الطفؿ المصرم كالتي تقتضي بكجكب أف يتبع أماـ محكمة األحداث في جميع 124)
ءات المقررة أماـ األحكاؿ اإلجراءات المقررة في مكاد الجنح، كىذا يؤدم إلى استبعاد اإلجرا
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كفي ىذا . (34)محكمة الجنايات، حتى كلك كاف الحدث متيمان بجناية، مالـ يكجد نص ييخالؼ ذلؾ
 المطمب سكؼ نتحدث في فرعيف عف مبدأ العالنية المقيدة، كحظر نشر كقائع المحاكمة.

 الفرع األول
 مبدأ العالنية المقيدة

النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث، نجد أنيا بمراجعة متأنية لقكاعد األمـ المتحدة الدنيا 
تقضي بكجكب انطكاء جميع مراحؿ اإلجراءات القضائية بشأف األحداث الجانحيف أك المعرضيف 
لمجنكح عمى ضمانات أساسية، تحقؽ المصمحة القصكل لمحدث مراعاة لتككينو الغض، كعدـ 

عكدة إلى قانكف اإلجراءات الجنائية، نرل ، كبال(35) اكتماؿ ادراكو، كالظركؼ المشكبة المحيطة بو
أحد مبادئو الراسخة، ىك مبدأ العالنية، كىك مبدأ ذك طبيعة دستكرية، كمعنى ذلؾ أف المحكمة 
تقكـ بعقد جمساتيا عالنية في مكاف يجكز لمف يشاء مف األفراد دخكلو كمتابعة سير المحاكمة 

( مف اإلعالف العالمي لحقكؽ 11/1مادة )دكف قيد سكل ما يقتضيو النظاـ العاـ، حيث تنص ال
اإلنساف عمى أنو:" كؿ شخص متيـ بارتكاب جـر يعد بريئان حتى تثبت إدانتو كفؽ القانكف أثر 
محاكمة عمنية"، كما إف األصؿ في التشريعات العربية ىك عالنية المحاكمات، كاالستثناء ىك 

اإلجراءات المصرم عمى أنو:" يجب ( مف قانكف 268السرية، كفي ىذا اإلطار تنص المادة ) 
أف تككف الجمسة عمنية، كيجكز لممحكمة مراعاة لمنظاـ العاـ، أك محافظة عمى اآلداب أف تأمر 

ف 36بسماع الجمسة كميا أك بعضيا في جمسة سرية، أك تمنع فئات معينة مف الحضكر فييا" ، كا 
يمتـز قانكف الطفكلة الجانحة بمبدأ  كانت قاعدة العمنية تحقؽ االطمئناف إلى عدالة األحكاـ،  فيؿ

أك قاعدة العالنية، أـ أف لو اتجاه آخر، كفمسفة مغايرة؟ ال شؾ بأنو ىذا التساؤؿ بتعرض 
لمصمحتيف ظاىرىما التعارض، المصمحة األكلى ىي في إجراء المحاكمة بشكؿ عمني، أما 

اكمة التقميدم الذم قد المصمحة األخرل فيي تتعمؽ برعاية الحدث كذلؾ بإبعاده عف جك المح
يؤثر في نفسيتو، كيمحؽ بو الضرر كىذا مف العكائؽ التي تؤثر عمى عممية إصالحو كتربيتو، 
عادة بناء شخصيتو، كلكف الحقيقة أنو ال يكجد تعارض بيف ىاتيف المصمحتيف، كذلؾ حيف  كا 

ني فكرة تراعى العالنية مف جية، كمصمحة الحدث مف جية أخرل، كىذا يتأتى عف طريؽ تب
التكفيؽ بيف اعتبارات العالنية، كمقتضيات حماية الحدث، كلعؿ ىذه الفكرة تكمف في مبدأ 

كب حضكر بعض العالنية المقيدة أك النسبية، كتطبيقان لذلؾ فإف ىذا يعني جكاز أك كج
اؿ كالدم الحدث، ات المحاكمة، كمنيـ عمى سبيؿ المثالحدث لجمس األشخاص ممف ييميـ أمر

                                                           
34

لبْٔٛ اٌطفٌٛخ اٌدبٔسخ ٚاٌّؼبٍِخ اٌدٕبئ١خ ٌألزذاس دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌٛؽ١ٕخ ِؾّٛد ع١ٍّبْ ِٛعٝ، اٌذوزٛس  - 

 315 ص، عبثكِشعغ ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، 
35

 .201ِشعغ عبثك، ص لؼبء األزذاس، اٌذوزٛسح ص٠ٕت أؽّذ ػ٠ٛٓ،  - 
36

لبْٔٛ اٌطفٌٛخ اٌدبٔسخ ٚاٌّؼبٍِخ اٌدٕبئ١خ ٌألزذاس دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌٛؽ١ٕخ ِؾّٛد ع١ٍّبْ ِٛعٝ، اٌذوزٛس  - 

 .316 ص، ِشعغ عبثكٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، 
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و، أك أكلياء أمره، كغيرىـ مف األشخاص الذيف لدييـ اىتماـ بمسائؿ حماية الطفكلة، أك أقارب
إضافة إلى كؿ شخص تسمح لو المحكمة بإذف خاص منيا حضكر جمساتيا، كمما ال شؾ فيو 
بأف ىذا المبدأ ال يترتب عميو تغيير في إجراءات المحكمة، كال إنقاص في الضمانات المقررة، 

كفي ىذا الصدد . (37)جميكر مف الناس كال شأف لو باإلجراءات الكاجب اتباعياككنو يتعمؽ فقط ب
خص قد سمحت لو محكمة األحداث بحضكر جمساتيا يجب أف ش  أف كؿ ال بد مف اإلشارة إلى

يككف لو كظيفة محددة، أك دكر معيف في إطار برنامج رعاية الحدث كحمايتو، فحضكر كالدم 
لمحدث حؽ الدفاع عف مصالحو كحقكقو، فآراء ىؤالء الحدث أك مف يدافع عنو يؤمف 

كمالحظاتيـ ستصؿ بشكؿ يعجز عف إيصالو الحدث، نتيجة لعدـ إدراكو، كما إف ىذا الحاؿ 
ينطبؽ عمى األطباء كاالختصاصييف االجتماعييف كالخبراء كأعضاء الجمعيات الميتمة بحماية 

اسبان لمعاممة الحدث تعتبر عنصران ىامان مف الطفكلة، ألف مقترحاتيـ حكؿ التدبير الذم يركنو من
عناصر الحكـ في الدعكل،  يضاؼ إلى كؿ ما سبؽ؛ بأف حضكر ىؤالء األشخاص يجعؿ 
جمسات المحاكمة عمنية كليست سرية رغـ أنو حضكر مقيد، كذلؾ ألف مقضى العالنية المقيدة 

ت حماية الحدث، فربما منع الجميكر مف حضكر جمسات المحاكمة، كىذا المنع تفرضو اعتبارا
ألحؽ حضكر الجميكر الضرر بالحدث، ككضعو في مكقؼ صعب ال يقدر عمى مكاجيتو، كربما 
أثر سمبان عمى كضع الحدث النفسي كالمعنكم، كنما لديو الشعكر بالذنب كالميانة، كربما أدل 

ث، حضكر الجميكر لجمسات محاكمة األحداث إلى تسميط أفكار البطكلة عمى شخصية الحد
بالنسبة لو، أك بالنسبة لممجتمع، كىذا المبدأ أم مبدأ العالنية المقيدة، ىك المبدأ السائد في 
القانكف الدكلي لمطفكلة الجانحة، فيك يؤدم إلى تغميب مصمحة الحدث، كيتفؽ مع كجكب احتراـ 

ال  حؽ الحدث في حماية خصكصياتو في جميع المراحؿ تفاديان ألم ضرر ينالو مف جراء دعاية
( مف قانكف الطفكلة الجانحة 14لزكـ ليا أك لسبب األكصاؼ الجنائية، كفي ذلؾ تصرح المادة )

الفرنسي بقكليا:" تجرم كؿ محاكمة عمى حدة كفي غير حضكر باقي المتيميف ، كال يسمح 
بحضكر الجمسات إال لشيكد الكاقعة كأقارب الحدث المباشريف ككصيو كممثمي الجمعيات أك 

أك المصالح الميتمة بشؤكف األحداث كالمفكضيف المكمفيف بالرعاية عمى األحداث المنظمات 
، كما حددىـ القانكف األردني بكالدم الحدث، أك كصيو، أك محاميو، أك (38)الخاضعيف لالختبار

، كما نص القانكف المصرم (39)مراقبي السمكؾ، كاألشخاص الذيف ليـ عالقة مباشرة بالدعكل
( مف قانكف األحداث المصرم عمى 34ألحداث ضمنان، فقد نصت المادة )عمى سرية محاكمة ا
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 .522، ص2003داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، ١ً اإلخشاءاد اٌدٕبئ١خ، رأطاٌذوزٛس ػجذ اٌفزبػ اٌظ١فٟ،  - 
31

لبْٔٛ اٌطفٌٛخ اٌدبٔسخ ٚاٌّؼبٍِخ اٌدٕبئ١خ ٌألزذاس دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌٛؽ١ٕخ ِؾّٛد ع١ٍّبْ ِٛعٝ، اٌذوزٛس  - 

 .311 ص، ِشعغ عبثكٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، 
31

 ٠غّر ٚال اٌجطالْ، ؽبئٍخ رسذ عش٠خ ثظٛسح اٌسذس ِسبوّخ ٟ ػٍٝ أٔٗ:" ردشٞ( ِٓ لبْٔٛ األزذاس األسد51ٔرٕض اٌّبدح ) - 

 ِٚٓ اٌسبي ِمزؼٝ زغت زبػٕٗ، أٚ ٚط١ٗ أٚ ١ٌٚٗ أٚ ٚٚاٌذ٠ٗ اٌسذس ِٚسبِٟ اٌغٍٛن ِشالت ثبعزثٕبء اٌّسبوّخ ثسؼٛس ألزذ

 ثبٌذػٜٛ". ِجبششح ػاللخ ٌٗ ِّٓ زؼٛسٖ اٌّسىّخ رمشس
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أنو :" يجكز أف يحضر محاكمة الحدث أقاربو كالشيكد، كالمحامكف، كالمراقبكف االجتماعيكف، 
 . (41)كمف تجيز لو المحكمة الحضكر بإذف خاص"

 الفرع الثاني

 حظر نشر وقائع المحاكمة

عمى مبدأ العالنية المقيدة أك سرية جمسات محاكمة األحداث،  مف الفرع السابؽ عرفنا أنو يترتب 
أف يككف الحضكر في جمسات المحاكمة محدكدان كمقصكران عمى أشخاص محدديف بنص تشريعي 
ما بالجريمة المرتكبة، كذلؾ كنكع مف الحماية  كحصرم، كذلؾ لعالقاتيـ إما بالحدث المتيـ، كا 

في مرحمة المحاكمة، كلكف المشرع لـ يقتصر عمى  التي حرص المشرع عمى إحاطة الحدث بيا
ذلؾ فقط، بؿ مد حمايتو كذلؾ لمجريات المحاكمة، كما ييثار فييا، أك ما يترتب عمييا مف نتائج، 

( مف قكاعد بكيف إلى أنو:" يحتـر حؽ الحدث في حماية خصكصياتو 8/1كليذا أشارت القاعدة )
و مف جراء دعاية ال لزكـ ليا، أك لسبب األكصاؼ في جميع المراحؿ تفاديان ألم ضرر قد ينال

( مف نفس القكاعد عمى أنو ال يجكز مف حيث المبدأ نشر أية 8/2الجنائية، كأضافت القاعدة )
معمكمات ييمكف أف تؤدم إلى التعرؼ عمى ىكية الحدث الجانح، كتشمؿ ىذه الحماية األحداث 

ر الحكـ عمييـ، كجاء في التعميؽ عمى ىذه الجانحيف سكاءن أكانكا ال يزالكف متيميف، أك صد
تنتج عف نشر  ة الحدث مف اآلثار الضارة التي قدالنصكص أنيا تشدد عمى أىمية حماي

معمكمات بشأف القضية في كسائؿ اإلعالـ مثؿ ذكر أسماء المجرميف صغار السف، فمف 
كقد قررت المادة  ،(41)الضركرم حماية مصمحة الحدث كالدفاع عنو، مف حيث المبدأ عمى األقؿ

( مف القانكف الفرنسي حظر نشر أية  معمكمات أك أكصاؼ عف المحاكمات التي تجرم 14/4)
أماـ محاكـ األحداث سكاءي كاف ذلؾ في الكتب أك الصحافة أك اإلذاعة أك السينما، أك عف طريؽ 

أك رسـ  أية كسيمة أخرل مف كساؿ النشر، كيحظر كذلؾ انشر بنفس الكسائؿ السابقة ألم نص
أك تصكير يتعمؽ بيكية أك شخصية الحدث الجانح"، كلـ يكتؼ المشرع الفرنسي بيذا الحظر، بؿ 
اعتبر مخالفتو جريمة ييعاقب عمييا القانكف بغرامة ال تقؿ عف ستة آالؼ فرنؾ، كفي حالة العكد؛ 

لمنطؽ  (، أما بالنسبة14/5ك  14/4تككف العقكبة السجف لمدة سنتيف كذلؾ حسب نص المادة )
بالحكـ فبالرغـ مف أف معظـ التشريعات العربية تتفؽ عمى سرية جمسات محاكمة األحداث، فإف 
خمسة قكانيف منيا نصت عمى أف يككف النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية، كىي القانكف السكرم في 

                                                           
40

 .201-201ِشعغ عبثك، ص /لؼبء األزذاس، اٌذوزٛسح ص٠ٕت أؽّذ ػ٠ٛٓ،  - 
41

لبْٔٛ اٌطفٌٛخ اٌدبٔسخ ٚاٌّؼبٍِخ اٌدٕبئ١خ ٌألزذاس دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌٛؽ١ٕخ ِؾّٛد ع١ٍّبْ ِٛعٝ،  اٌذوزٛس - 

 .400-311/ ص، ِشعغ عبثكٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، 
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، كالقانكف  (42) 1974( لعاـ 18/ج( مف قانكف األحداث الجانحيف السكرم رقـ )49المادة )
 لعاـ( 422) رقـ المبناني كالجانحيف األحداث حماية ( مف قانكف41لمبناني في المادة )ا

 ،(12-15) الجزائرم الطفؿ حماية ( مف قانكف89، كالقانكف الجزائرم في المادة )(43)2112
االحداث الميبي، كفي الفقرة األخيرة مف  رعاية ( مف قانكف342، كقي المادة )(44) 2115 لعاـ

، كيرل (45) ( مف قانكف األحداث الجانحيف كالمشرديف في اإلمارات العربية المتحدة29المادة )
بعض الفقو بأف كجكب نطؽ الحكـ في جمسات عمنية يتعارض مع مبدأ سرية محاكمة الحدث، 
ف ضرره ال يقؿ عف ضرر عمنية جمسة المحاكمة نفسيا، لذا يقتضي حذؼ النصكص التي  كا 

 .(46) ي جمسة عمنية مف القكانيف التي أكردتياقضت بكجكب النطؽ في الحكـ ف

 المطمب الثالث
 تبسيط اإلجراءات أمام محكمة األحداث، الحدث وحضوره لممحكمة 

سيتـ معالجة مكضكع ىذا المطمب في فرعيف يتناكؿ األكؿ منيما حضكر الحدث أماـ المحكمة، 
 فيما يتناكؿ الثاني مكضكع االستماع إلى الحدث.

 الفرع األول
 ور الحدث أمام المحكمةحض

مف المسمـ بيا في المحاكمات الجزائية أف تجرم بحضكر المتيـ، كال يغني عف ذلؾ حضكر  
ككيمو، أك مف يمثمو قانكنان، كما ىك المعمكؿ بو في المحاكمات المدنية، كذلؾ بيدؼ تمكيف 

، أك ما يتصكر أنو المتيـ مف الدفاع عف نفسو باعتباره طرفان في الخصكمة، كذلؾ إلثبات براءتو
سبب مبرر لجريمتو، كمناقشة الشيكد كتفنيد األدلة المقدمة ضده، كعرض ما لديو مف أدلة 
لصالحو، كتقديـ ما يراه مناسبان مف طمبات، كلكف معظـ التشريعات الخاصة باألحداث تخرج عف 
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 اٌّبدح ِٓ( ج) اٌفمشح أزىبَ ِشاػبح ِغ-أ ٍٝ أٔٗ:" ، ػ5412( ٌؼبَ 55( ِٓ لبْٔٛ األزذاس اٌغٛسٞ سلُ )24رٕض اٌّبدح ) - 

 اٌشخظٟ ٚاٌّذػٟ ئ١ٌٗ اٌّغٍُ اٌشخض أٚ ٚو١ٍٗ أٚ ١ٌٚٚٗ اٌسذس ثسؼٛس عشا   األزذاس ِسبوّخ ردشٞ اٌمبْٔٛ، ٘زا ِٓ( 22)

 .اٌغٍٛن ِٚشالت اٌّالزظخ ِشوض أٚ االخزّبػ١خ اٌخذِخ ِىزت ِٕٚذٚة ٚٚوالئُٙ

 ثّؼضي اٌّسبوّخ ردشٞ أْ االلزؼبء ػٕذ ٌٚٙب ٌزٌه، ػشٚسح ٚخذد ئرا اعزدٛاثٗ ثؼذ اٌدٍغخ ِٓ ٌسذسا ثاخشاج رأِش أْ ٌٍّسىّخ-ة 

 .ئ١ٌٗ اٌّغٍُ اٌشخض أٚ ٚط١ٗ أٚ اٌسذس ٌٟٚ ػٓ

 .ػ١ٍٕخ خٍغخ فٟ زىّٙب اٌّسىّخ رظذس-ج 
43

أٔٗ:" ردشٞ ِسبوّخ األزذاس  ، ػ3113ٍٝ( ٌؼبَ 233لبْٔٛ زّب٠خ األزذاس ٚاٌدبٔس١ٓ اٌٍجٕبٟٔ سلُ )( ِٓ 21رٕض اٌّبدح ) - 

عشا ، ٚال ٠سؼش٘ب ئال اٌسذس ٚٚاٌذاٖ، أٚ اٌشخض اٌّغٍُ ئ١ٌٗ، ٚاٌّذػٟ اٌشخض، ٚاٌشٙٛد، ٚإٌّذٚة االخزّبػٟ اٌّؼزّذ، 

، رسبؽ ثبٌغش ئخشاءاد اٌّالزمخ رظذس اٌّسىّخ زىّٙب فٟ خٍغخ ػ١ٍٕخٚاٌّسبِْٛ، ٚأٞ شخض رشخض ٌٗ اٌّسىّخ ثبٌسؼٛس، 

 ٚاٌزسم١ك".
44

٠ٕطك ثبٌسىُ اٌظبدس فٟ اٌدشائُ ػٍٝ أٔٗ:  3151(، ٌؼبَ 53-51( ِٓ لبْٔٛ زّب٠خ اٌطفً اٌدضائشٞ )54رٕض اٌّبدح ) - 

 اٌّشرىجخ ِٓ لجً اٌطفً فٟ خٍغخ ػ١ٍٕخ".
45

 دشٞػٍٝ أٔٗ:" ر 5414 ٌؼبَ (4)اٌّزسذح سلُ اٌؼشث١خ اإلِبساد فٟ ٚاٌّششد٠ٓ اٌدبٔس١ٓ ( ِٓ لبْٔٛ األزذاس34رٕض اٌّبدح ) - 

 االخزّبػ١خ اٌشئْٛ ِٕٚذٚثٛ ٚصاسح ٚاٌّسبِْٛ ٚاٌشٙٛد أِشٖ ِزٌٟٛ اال ٠سؼش٘ب اْ ٠دٛص ٚال ػال١ٔخ غ١ش فٝ اٌسذس ِسبوّخ

 فٝ اٌشٙٛد عّبع رمشس ٚاْ ثٕفغٗ اٌّسبوّخ زؼٛس ِٓ اٌسذس اػفبء ٌٍّٚسىّخ 1 ثبٌسؼٛس اٌّسىّخ ٌٗ رأرْ ِٚٓ االزذاس ِٚؼب٘ذ

 اخشاءاد ِٓ غ١جزٗ فٟ رُ ثّب اٌسذس افٙبَ ثؼذ اال ثبإلدأخ اٌسىُ ال ٠دٛص أٗ ػٍٝ 1 رٌه رمزؼٟ ِظٍسزٗ اْ سأد ئرا زؼٛسٖ غ١ش

 ".ػ١ٍٕخ خٍغخ فٝ ثبٌسىُ إٌطك ٠ىْٛ اْ ٠ٚدت
46

 .211ِشعغ عبثك، ص لؼبء األزذاس، اٌذوزٛسح ص٠ٕت أؽّذ ػ٠ٛٓ،  - 
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ف مصمحتو ىذه القاعدة؛ حيث تجيز لممحكمة إعفاء الحدث مف حضكر جمسة محاكمتو إذا رأت أ
تقتضي ذلؾ، كأف تككف حالتو النفسية متدىكرة، كحضكره المحاكمة يزيدىا سكءان، أك كأف تككف 
الجريمة المنسكبة لمحدث مخمة باألخالؽ كاآلداب العامة، كأف سرد الكقائع المتعمقة بيا مف 

ة بحضكر الخصكـ، أك الشيكد يؤثر تأثيران سيئان عمى نفسية الحدث، كيكتفي في مثؿ ىذه الحال
كليو، أك كصيو، أك محاميو، كما تجيز بعض ىذه التشريعات إخراج الحدث مف جمسة المحاكمة 
إذا كجدت ضركرة لذلؾ، كأف الحظت بأف الحدث أصبح في كضع نفسي سيء، أك أف 

، ك االدعاء، أك الشيكد بدأكا بعرض كقائع ذات  أثر سيء عمى نفسية الحدث، أك ألم الخصـك
 . (47)حكمة أنو يستدعي إبعاد الحدث عف جمسة المحاكمة لمصمحتوسبب آخر ترل الم

كلكف إذا ارتأت محكمة المكضكع إعفاء الحدث مف حضكر جمسات المحاكمة كميا، أك بعضيا 
كاف ليا ذلؾ، كلكف يتعيف عمييا في ىذه الحالة أف تستمع إلى الحدث أكالن، كأف تسألو عف التيمة 

كر كليو، أك كصيو، أك محاميو، كفي جميع األحكاؿ ال يجكز المسندة إليو، كأف تتثبت مف حض
إخراج محامي الحدث مف الجمسة، أك األشخاص الذم يكجب القانكف حضكرىـ بحسب األحكاؿ، 
كما ال يجكز لممحكمة حجز الدعكل لمحكـ، أك الحكـ باإلدانة إال بعد أف يتـ إعالـ الحدث بما 

لخاص بقضاء األحداث يكشؼ في الكاقع عف مظير تـ في غيبتو مف إجراءات، كىذا الحكـ ا
آخر مف مظاىر االستقالؿ التي يتسـ بيا قانكف الطفكلة الجانحة، كىذا المظير ينسجـ مع غاية 

 .(48)الدعكل المرفكعة عمى الحدث كأىدافيا، ال سيما ما يتعمؽ بحماية الحدث كرعايتو كمساعدتو
حاضنو، كذلؾ  أك كصيو أك كليو أك كالديو أحد فال يجكز محاكمة الحدث في األردف إال بحضكر

 محاكمة يجكز /أ( مف قانكف األحداث األردني، كالتي نصت عمى أنو:" ال22حسب نص المادة )
 مراقب كبحضكر الحاؿ مقتضى حسب حاضنو أك كصيو أك كليو أك كالديو أحد بدعكة إال الحدث
حدث التيمة المكجية إليو، حيث نصت الحدث"، كما أنو عمى المحكمة إفياـ ال كمحامي السمكؾ
 التيمة بالمحاكمة البدء عند الحدث المحكمة /ب( مف ذات القانكف عمى أنو:" تفيـ22المادة )
يفيميا"، كيأخذ القانكف الفرنسي بمكضكع إعفاء الحدث  بسيطة بمغة عنيا كتسألو إليو المكجية

يع تحمؿ مكاجية بعض الشيكد أك مف حضكر المحاكمة مراعاة لنفسية الحدث الذم قد ال يستط
الكقائع أثناء جمسة المحاكمة؛ فأجاز لممحكمة في ىذه الحالة إعفائو مف الحضكر أك االستمرار 

( مف قانكف الطفكلة الجانحة، حيث تنص عمى 13/2في الحضكر، كىذا ما تصرح بو المادة )
فائو مف المثكؿ أماميا، مر بإعأأنو:" لرئيس محكمة األحداث كالعتبارات مصمحة الحدث، أف ت

، أك أحد كالديو، أك الكصي الشرعي لو"، كىذا ىك االتجاه  كيجب في ىذه الحالة أف يمثمو محاـو
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( مف قانكف الطفؿ 126السائد في معظـ التشريعات العربية، ففي القانكف المصرم تنص المادة )
 كالشيكد أقاربو إال ؿالطف محكمة أماـ الطفؿ محاكمة يحضر أف يجكز المصرم عمى أنو:" ال

 أف خاص، كلممحكمة بإذف الحضكر المحكمة لو تجيز كمف االجتماعيكف كالمراقبكف كالمحامكف
 رأت إذا السابقة الفقرة في ذكركا ممف أحد بإخراج أك سؤالو بعد الجمسة مف الطفؿ بإخراج تأمر

 المراقب أك اميومح بإخراج تأمر أف الطفؿ إخراج حالة في يجكز ال أنو عمى لذلؾ، ضركرة
 مف غيبتو في تـ بما الطفؿ إفياـ بعد إال باإلدانة الحكـ لممحكمة يجكز ال كما االجتماعي،
 ذلؾ، تقتضي مصمحتو أف رأت إذا بنفسو المحاكمة حضكر مف الطفؿ إعفاء كلممحكمة إجراءات،
 .حضكريان" الحكـ يعتبر الحالة ىذه كفي عنو، نيابة كصيو أك كليو بحضكر كييكتفى

/ح( مف قانكف األحداث األردني عمى أنو:" 22أما في القانكف األردني فقد نصت المادة )
 إذا السمكؾ كمراقب يمثمو مف بقاء مع كقت أم في المحاكمة قاعة مف الحدث إخراج لممحكمة

 تـ ما عمى االطالع ذلؾ بعد لو يحؽ أف عمى ذلؾ، تقتضي الحدث مصمحة أف المحكمة رأت
راءات"، كقد أحسف المشرع األردني في إدخاؿ التقنيات الحديثة كضمانة مف إج مف غيبتو في

/ط( مف قانكف األحداث األردني 22ضمات حماية الحدث أثناء المحاكمة حيث نصت المادة )
 يتـ لـ مف لكؿ حماية كذلؾ الحديثة التقنية استخداـ المحكمة، أك العاـ لممدعي عمى أنو:" يجكز

 ىذه تمكف أف كعمى كالمكاجية كالمناقشة الشيكد سماع إجراءات في عمره مف عشرة الثامنة
 التقنية ىذه استخداـ يجكز كما المحاكمة، أثناء الشاىد أك الحدث مناقشة مف خصـ أم الكسائؿ
 .قضية" أم في شاىدان  بصفتو الحدث سماع إجراءات في الحديثة

 الفرع الثاني
 االستماع إلى الحدث

نو جائز في مرحمة التحقيؽ االبتدائي، كمحظكر في مرحمة المحاكمة، األصؿ في االستجكاب أ 
كىذه العمة ترتبط باألدلة التي تتعمؽ بالجريمة المسندة إليو، كىذا الحظر يعتبر مف القكاعد 
الراسخة في قانكف اإلجراءات الجنائية، كأساسو أنو ال يجكز أف يطمب مف متيـ كىك في مكقؼ 

بما أخذ منيا ما يفيد إدانتو مع أف سمطة االتياـ ىي المكمفة قانكنان الدفاع أف يبدم إجابات ر 
، لذلؾ يحظر القانكف اإلجرائي العاـ االستجكاب (49)بإقامة الدليؿ التفصيمي عمى صحة التيمة 

 إجراءا أخطر ك أدؽ مف يعتبر خالؿ مرحمة التحقيؽ النيائي الذم تجريو المحكمة، كاالستجكاب
المحكمة، عمى أف تطبيؽ ىذا  تجريو الذم النيائي التحقيؽ في ممنكع كلكنو  االبتدائي، التحقيؽ

المبدأ في قانكف الطفكلة الجانحة، ال يسير عمى ىذا اإلجراء، كالسبب في ذلؾ أف قانكف الطفكلة 
الجانحة ال ييتـ كثيران بإدانة الحدث بقدر اىتمامو بإصالح الحدث كحمايتو، كرعايتو، كعمى ذلؾ 
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حظر االستجكاب في قانكف اإلجراءات الجنائية يستمد مشركعيتو مف الخشية في أف فإذا كاف 
يدلي المتيـ بأقكاؿ تسفر عف دليؿ يدينو، فإف األمر يختمؼ بالنسبة لقانكف الطفكلة الجانحة، 
ككذلؾ بالنسبة لقضاء األحداث، فاليدؼ مف االستماع إلى الحدث في مرحمة المحاكمة ىك 

عف الحدث، تسمح ليا باتخاذ التدابير المالئمة لحالتو كظركفو، لذلؾ يعتبر تككيف رؤية شاممة 
استجكاب الحدث في نطاؽ قضاء األحداث كسيمة المحكمة الفعالة في التعرؼ عمى شخصية 
الحدث، كعمى األسباب الذم دفعتو عمى ارتكاب الجريمة المسندة إليو كىك بذلؾ يشكؿ قاعدة 

ـ الذم يجب اتخاذه إلنقاذ الحدث كحمايتو، لذا يجيز قانكف الطفكلة ىامة لتحديد التدبير المالئ
الجانحة بؿ يفرض عمى محكمة األحداث، أك قاضي األطفاؿ أف تستمع إلى الحدث الجانح كأف 
تناقشو في كؿ ما لو عالقة بسبب مثكلو أماميا، كما إف ىذا االستجكاب ليس المقصكد بو أف 

ان أنو مرتكب لمجريمة، كما ليس الغرض منو استدراج الحدث يدلي بأقكاؿ تفيد صراحة أك ضمن
إلى االعتراؼ أك تقرير أقكاؿ تؤيد االتياـ، كلكف المقصكد بو أف يدلي بأقكاؿ تفيد صراحة أك 
ضمنان أنو مرتكب الجريمة، كلكف القصد مف كراء ذلؾ أف يتمكف القاضي مف اإلحاطة بمختمؼ 

يستطيع أف يتخذ التدبير المناسب ال إلدانتو أك معاقبتو،  الجكانب الشخصية لممتيـ الحدث، حتى
نقاذه مف الظركؼ كاألكضاع التي كانت سببان في جنكحو، كليذا تنص  صالحو، كا  كلكف لحمايتو كا 

( مف قانكف الطفكلة الجانحة الفرنسي عمى أنو:" يجب عمى قاضي األطفاؿ أف يتخذ 8المادة )
إظيار الحقيقة كالتعرؼ عمى شخصية الحدث عمى نحك  كافة اإلجراءات المفيدة لمكصكؿ إلى

( مف ذات القانكف 13يمكف مف تحديد الكسائؿ المالئمة لتيذيبو كحمايتو"، كما تشير المادة )
أنو:" يجب عمى محكمة األحداث بعد أف تستمع إلى الحدث كالشيكد كاألبكيف كالكصي، أك 

أف تستمع كذلؾ كعمى نحك مبسط إلى أقكاؿ الشخص المكمؼ بحمايتو كالنيابة العامة كالدفاع 
 .(51)ميف البالغيف الذيف ساىمكا في ارتكاب الجريمة مع الحدث"يالمت

 الثالثالمبحث 
 تخصص المحاكم الخاصة باألحداث 

لعؿ مف أىـ الضمانات المقدمة لألحداث تككف في مرحمة المحاكمة، كالتي تعتبر استكماالن 
التحقيؽ، لذلؾ سيتـ مناقشة مكضكع ىذا المبحث مف خالؿ لمضمانات المقدمة أثناء مرحمة 

ناكؿ المطمب األكؿ ىك ماىية محاكـ األحداث، بينما يتناكؿ المطمب تثالثة مطالب بحيث ي
الثاني محاكـ األحداث في التشريعات المقارنة، أما المطمب الثالث فسكؼ يتناكؿ مكضكع 

 محاكـ األحداث في المكاثيؽ الدكلية.
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 ولالمطمب األ 
 ماىية محاكم األحداث 

يمـز التخصص في قضاء األحداث كجكد محكمة مختصة بمحاكمتيـ، كعمى رأس ىذه المحكمة 
قاضو مختص بشؤكف األحداث، كما يمـز لذلؾ أف يككف تشكيؿ ىذه المحكمة متميزان، كأف يككف 

حداث كمشاكميـ ىذا التمييز قائمان عمى اختيار أعضائيا مف ذكم الخبرة بالعمـك الميتمة باأل
كأساليب معالجة ىذه المشاكؿ، كمف المفركض أف يككف ليذه المحكمة حدكد كاسعة في 
االختصاص مف حيث المكاف، كالنكع، إف جميع ىذه االعتبارات بمجمكعيا تجعؿ مف قضاء 

كقد قرر المشرع األردني . (51)األحداث مستقالن عف القضاء العادم في تركيبو كطبيعتو كأىميتو 
، عمى تشكيؿ محاكـ األحداث، كعمى تسمية 2114( لعاـ 32ف خالؿ قانكف األحداث رقـ )كم

 في األحداث صمح محكمة /ق( عمى أنو:" تشكؿ15/د ك15قضاة األحداث، فقد نصت المادة ) 
 سنتيف عف عقكبتيا تزيد ال التي كالجنح المخالفات في بالنظر كتختص ، األقؿ عمى محافظة كؿ

 دعت إذا محافظة كؿ مركز في األحداث بداية محكمة الرعاية"، تشكؿ أك الحماية كتدابير
سنتيف"، بينما  عف عقكبتيا تزيد التي كالجنح الجنايات في بالنظر كتختص ذلؾ إلى الحاجة

 /ب( أف يككف قضاة األحداث مف ذكم الخبرة، حيث نصت عمى أنو:" يسمى15قررت المادة ) 
كبناءن عمى ما تقدـ سنعالج ىذا الخبرة"،  ذكم مف محاكميـ في الحكـ تنفيذ كقضاة األحداث قضاة

المكضكع في فرعيف يتكمـ األكؿ عف تعريؼ محكمة األحداث، بينما يتحدث الفرع الثاني عف 
 محاكـ األحداث مف المنظكر االجتماعي كالقضائي.

 الفرع األول
 تعريف محكمة األحداث 
 كؿ في األحداث صمح محكمة ، تشكيؿ2114 ( لعاـ32قرر قانكف األحداث األردني رقـ )

كقد ذلؾ،  إلى الحاجة دعت إذا محافظة كؿ مركز في األحداث بداية محكمة محافظة، كتشكؿ
أثارت ماىية محاكـ األحداث جدالن فقييان كبيران، حيث يرل قسـ مف الفقو أف محاكـ األحداث 

عناصر القانكنية كبعيدة عف ترض أف تككف عبارة عف ىيئات اجتماعية صرفة تخمك مف الفيه 
شكميات القانكف الجنائي، تخمك مف العناصر القانكنية، كبعيدة عف شكميات القانكف الجنائي، 
كذلؾ عمى غرار الدكؿ اإلسكندنافية، كبعض الكاليات في الكاليات المتحدة األميركية، حيث يستند 

ند إلى الرعاية كالكقاية مف قبؿ أنصار ىذا االتجاه إلى أف جنكح األحداث ظاىرة اجتماعية تست
المؤسسات االجتماعية كبالتالي ال حاجة أك مبرر لتدخؿ القضاء، أما القسـ الثاني مف الفقياء 
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كىك األغمب فيرل بأف محاكـ األحداث يفترض أف تككف ذات طبيعة قانكنية خاصة، كأف يككف 
يرىا مف المحاكـ العادية، ييحدد أعضاؤىا مف العناصر القانكنية البحتة، كىـ قضاة شأنيا شأف غ

القانكف تشكيميا كاختصاصاتيا بحيث ينعقد االختصاص فييا لألحداث فقط، كأما القسـ األخير 
مف الفقياء فيرل أف محكمة األحداث يجب أف تككف ذات طبيعة مزدكجة اجتماعية قانكنية، 

، كيذىب أنصار ىذا (52)بالنظر إلى أف معظـ مشاكؿ األحداث ذات طبيعة قانكنية كاجتماعية
االتجاه إلى أف تشكيؿ محاكـ األحداث، مف عناصر قانكنية كاجتماعية معان ىك مف أجؿ أف 
تجتمع في ىذه المحكمة مزايا االتجاىيف، كخير مثاؿ عمى ىذا النحك ما ذىب إليو المشرع 

منمكذج . كيقكؿ الفقو المختص حكؿ المكضكع السابؽ بأف قضاء األحداث كفقان ل(53)الفرنسي
القضاء المتخصص في شؤكف  يثاؿ مف المفركض أف ييحتذل بو، فبر خير متييع الفرنسي

األحداث فقط سكاءن مف حيث األحداث المعرضيف لالنحراؼ أك الجانحيف منيـ؛ مما ييكسب 
أعضاء المحكمة الخبرة الالزمة كالكافية لمتعامؿ مع األحداث كفقان ألرفع معايير العدالة، كما أنو 

قضاء الذم أخذ بنظاـ التعدد في تشكيؿ المحكمة التي يفترض أف تككف مف بيف أعضائيا ال
 .(54)سيدة يزيد عمرىا عمى الثالثيف 

 الفرع الثاني
 محاكم األحداث من المنظور االجتماعي والقضائي 

ة كييعتبر إنشاء محاكـ خاصة باألحداث مف أىـ المنجزات التي حققتيا السياسة الجنائية المعاصر 
في تكريس المعطيات الحديثة لمعمكـ الجنائية كاإلنسانية كاالجتماعية، كالتي تيدؼ إلى التعرؼ 
عمى الحالة االجتماعية لمحدث كلمبيئة التي نشأ فييا ىذا الحدث، كاألسباب التي دفعتو إلى 

الن لنفس الجريمة كتقرير التدبير الذم يناسبو مما يمنع احتماؿ انحرافو أك جنكحو لك تعرض مستقب
ر مف الدراسات كالمؤتمرات اإلقميمية كالدكلية يالمؤثرات، كانطالقان مف ىذه المعطيات ركزت الكث

الدعكة إليجاد قضاء خاص لمحاكـ األحداث، إضافة إلى ذلؾ أثارت ىذه المسألة اىتمامان كبيران 
المبني عمى في األكساط القضائية كالتي كانت تميؿ دكمان نحك إيجاد كتكريس ىذا التخصص 

 .(55)معرفة عممية بالعمـك اإلنسانية كالجنائية

                                                           
52
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إذان ال يتسنى تكفير العدالة لألحداث مف دكف إنشاء محاكـ خاصة تنظر في أمكرىـ كتفصؿ في 
الدعاكل كالمشكالت الخاصة بيـ، كلذلؾ مف المفركض أف تككف ىذه المحاكـ متخصصة 

تماعية تسبؽ كتكازم كظيفتيا في تطبيؽ القانكف متفرغة ليذه المياـ، كاف تسند إلييا كظيفة اج
نفاذه، كتتمثؿ ىذه الكظيفة في كجكب دراسة ظركؼ الحدث دراسة دقيقة كتقصي حالتو مف  كا 
جميع الكجكه قبؿ الفصؿ في الدعكل، كتستعيف المحكمة في ذلؾ بخبراء ينبغي أف يككف بعضيـ 

ى اإلشراؼ الالحؽ عمى التنفيذ كالفصؿ مف النساء، كيمتد اختصاص ىذه المحكمة االجتماعية إل
في إشكاالتو، كيتاح الطعف في أحكاميا أماـ محكمة أعمى تتمثؿ فييا ضمانات التقاضي كلزـك 

، فينبغي أف يتماشى تشكيؿ (56)الخبرة االجتماعية كالحرص عمى حماية الحدث كخصكصياتو
حقيقيا بكسائؿ استثنائية، كال محاكـ األحداث مع األغراض كالتي تيدؼ التشريعات اليامة إلى ت

بد أف يختمؼ ىذا التشكيؿ باإلضافة إلى االختالفات األخرل التي تميزىا عف المحاكـ العادية، 
كجك المحكمة كطريقة انعقادىا كسريتيا كاتباع طرؽ خاصة في إجراءاتيا، كفي المحاكـ التي 

ائي دكران ىامان، ذلؾ أف المرأة تأخذ بنظرية تعدد القضاة في محكمة األحداث يمعب العنصر النس
تمثؿ األـ أك األخت، كليا تأثير ال يينكر في مكضكع التربية، كأف كجكدىا في المحكمة فيو مف 
النفع ألنيا ذات خبرة في نفسية الحدث كفيـ مشاعره بكؿ تعقيداتيا كتداعيات الجـر الذم نسب 

أجؿ أف تككف المحاكمة صحيحة، خاصة إليو ارتكابو، كأف القانكف البريطاني يشترط كجكدىا مف 
بؿ يككف ىذا الشرط قمة لندف، أما في غيرىا مف المدف بالنسبة إلى محاكـ األحداث في العاص

ضركريان، كذلؾ مف الجائز تشكيؿ المحكمة مف رئيس كعضك كاحد أك مف اثنيف مف 
يد القضاء، ككنو . كفي ذلؾ يقكؿ أحد القضاة: " إف سمطة المحكمة يجب أف تككف ب(57)السيدات

ييمثؿ عبر التاريخ الضمانة الرئيسية لمحقكؽ كالحريات الفردية، كقد تأيد ىذا المبدأ بنص دستكرم 
، كجرل تطبيقو عمى أرض الكاقع في األردف، حيث إف محاكـ األحداث ىي نكع مف أنكاع (58)

ا محاكـ نظامية القضاء القانكني النظامي العادم كلكف مف نكع خاص، فالمحاكـ في األردف إم
أك غير نظامية، أك خاصة، تختص بنظر جرائـ معينة، أك محاكمة أشخاص معينيف دكف 
غيرىـ، كتشكؿ بمكجب قكانيف خاصة بصفة دائمة لمكاجية ظركؼ استثنائية أك عادية فيي 
كذلؾ نظران ألف مف يتكالىا قضاة نظاميكف قانكنيكف كيقتصر اختصاصيا القضائي عمى نظر 
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نة يرتكبيا األحداث أك إذا ثبت كجكدىـ في إحدل حاالت التعرض لالنحراؼ، فمحاكـ جرائـ معي
صالحو مف خالؿ تفيـ احتياجاتو  األحداث تيدؼ بالدرجة األكلى إلى االىتماـ بالحدث كرعايتو كا 
أكثر مف االىتماـ بمجرد العقاب، كبالتالي فيك قضاء خاص لو كالية عامة عمى جميع 

ر قضايا معينة بالنظر إلى شخص الجاني، أم نجد أف لو ذاتية األشخاص، كيختص بنظ
ف كانت تشكيمتو كخصكصية  مستقمة عف ال تختمؼ عف القضاء العادم، فيك  قدقضاء العادم، كا 

. (59)مشكؿ مف قضاة القضاء النظامي، كلكف ينظركف قضايا األحداث بصفتيـ محاكـ أحداث"
األحداث مف قاضو منفرد، كذلؾ لعدة أسباب  كيعتقد البعض بأنو مف األفضؿ تشكيؿ محكمة

 منيا:
لقد اعتاد الناس في قديـ الزماف أف يركا حاكمان كاحدان في محاكـ الدرجة األكلى، كال يتعدد القضاة 

 إال بالنسبة لمدرجات العميا، كاالستئناؼ كالتمييز.
الي يصعب فيمو، إف التعدد في ىيئة المحكمة قد يرىب الحدث، كييمقي الرعب في نفسو كبالت

 كيؤدم ذلؾ إلى جعؿ ميمة المحكمة عسيرة كمعقدة.
 إف تكافر عناصر االختصاص ال يككف بيذه الدرجة مف السيكلة كال سيما في البمداف المتخمفة.

كييشار إلى أف بعض الدكؿ تعتمد بدؿ المحكمة التقميدية، لجنة أىمية مف المكاطنيف الميتميف 
فة محكمة لألحداث، سيما في الجنح البسيطة التي ال تستاىؿ جّر بشؤكف األحداث لمقياـ بكظي

الحدث إلى مراكز الشرطة أك النيابة العامة كبالتالي المحاكـ، كىذه الصيغة تبمكرت في بعض 
البمداف االسكندنافية )فنمندا، السكيد، النركج، الدانمارؾ(، فيي صيغة تتالءـ مع الكاقع االجتماعي 

 .(61)م كصمتا إليو تمؾ الدكؿ عمى مستكل الحكاـ كالشعكب في آف معان كالرقي الحضارم الذ
كيرل فريؽ آخر مف الفقو أنو مف المالئـ أف يعيد بقضاء األحداث إلى جيازيف مختمفيف، كأف 
تقسـ الدعكل إلى مرحمتيف، فيمثؿ الحدث أماـ محكمة ذات تشكيؿ قضائي أكالن كيككف ليا سمطة 

بير البت في الكقائع المادية المككنة لمجريمة، ثـ يمثؿ بعد ذلؾ أماـ لجنة اجتماعية لتقرير التد
المالئـ الكاجب اتخاذه، كىناؾ بعض التشريعات تعتبر محكمة األحداث ىيئة اجتماعية ذات 
رسالة تربكية، كليذا فإف الكظيفة األساسية لقضاء األحداث تدكر حكؿ بحث كدراسة الظركؼ 
التي يعيش فييا الحدث، كبحسب ىذا التكييؼ، تشكؿ محكمة األحداث مف أصحاب 

جتماعية، كالنفسية التي تعنى بمشاكؿ الطفكلة الجانحة. كلكف ليس التخصصات الطبية كاال
لمجانب القانكني في ىذا التشكيؿ أىمية تذكر، ذلؾ ألف الجانب التقني أك الفني ىك األساس، 
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ألف األمر الذم ينشغؿ بو قضاء األحداث، ليس اإلدانة أك العقاب، بؿ ىك العالج كالحماية، 
كف في قضايا الطفكلة الجانحة مف خالؿ معطيات عممية كطبية كىذه مسألة يبت فييا المعني

كاجتماعية كنفسية تساىـ جميعان في تحديد أفضؿ كأنجع الكسائؿ التي تحقؽ ىذه األغراض، 
كتكفؿ إعادة بناء شخصية الحدث، كمف أجؿ ذلؾ، اقتضى األمر أف يككف قضاء األحداث 

كقد اتخذت محاكـ األحداث في الكاليات المتحدة  متسمان بطبيعة اجتماعية كتربكية كليست عقابية،
لنفسيا ىذه الصفات منذ بداية نشأتيا، كأصبحت كظائفيا ككاجباتيا مرتبطة بمبادئ محددة تقكـ 
عمى فكرة الحماية كالرعاية دكف العقاب،  كالعمؿ عمى تحقيؽ ما عجز عنو اإلباء كاألميات. 

تماعية في نفس الكقت، كعمى مؤسسة قانكنية اج كينظر فريؽ آخر، إلى قضاء األحداث باعتباره
تبر محكمة األحداث جزءان مف القضاء العادم في الدكلة، كلكنيا مع ذلؾ طبيعة عذلؾ ت

اجتماعية، أم أنيا تيتـ بحماية الحدث كرعايتو أكثر مف عنايتيا بعقابو، كمف أجؿ ذلؾ يقرر 
جراءات خاصة بيا كبما ييمك نيا مف تحقيؽ أغراضيا، كىذا االتجاه ىك القانكف في شأنيا قكاعد كا 

السائد في القانكف الفرنسي، كفي معظـ التشريعات العربية، فمحكمة األحداث في ىذه النظـ ىي 
محكمة قانكنية منشأة طبقان لقانكف خاص كمشكمة عمى نحك يراعي طبيعة اختصاصيا، فيي 

ؿ في تشكيميا اختصاصيكف كبحسب األصؿ، مككنة مف قضاة، كلكف ذلؾ ال يمنع مف أف يدخ
في المجاالت االجتماعية، كالطبية، كالنفسية، كيككف ليـ رأم في تحديد التدابير الكاجب اتخاذىا 

 . (61)في شأف الحدث كالتي تكفؿ إعادة تربيتو كتقكيمو
 

 المطمب الثاني
 محاكم األحداث في التشريعات المقارنة 

ية في إنشاء أكؿ محكمة أحداث في مدينة ييسجؿ لمصر أنيا كانت في طميعة الدكؿ العرب
، ثـ تبعتيا سكرية التي أنشأت محكمتيف لألحداث في دمشؽ كحمب (62)1946اإلسكندرية عاـ 

. أما في األردف، فقد بدأ اىتماـ القضاء مبكران في مجاؿ التعامؿ مع األحداث (63)1953عاـ 
صكصو عمى أرض الكاقع، ، كتطبيؽ ن1951كذلؾ منذ صدكر أكؿ قانكف خاص باألحداث عاـ 

، كالتي لـ تكف مستقمة تمامان في مبناىا كقضاتيا 1978حيث تـ إنشاء أكؿ محكمة في األردف 
، عندما شغمت ىذه المحاكـ مبافو مستقمة في ثالث محافظات 1985كأجيزتيا المساندة حتى 
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ربد، إلى أف ىذه المحاكـ بقي قضاتيا تابعيف لمقضاء ا ؽ حلنظامي، كلـ يمىي عماف، كالزرقاء، كا 
بيا نيابة عامة، أك ضابطة عدلية متخصصة، ككانت تيمثؿ المرحمة الصمحية فقط، أم إف 

، كتنص المادة (64) قضائيا قضاة صمح كبالتالي ال تنظر إال القضايا التي تدخؿ في اختصاصو
عمى أنو:" عمى المجمس القضائي تخصيص اعضاء مف  2114( مف قانكف األحداث لعاـ 7)
 يابة العامة لمنظر في قضايا األحداث".الن

عض الدكؿ صيغة القاضي المنفرد لمنظر في جرائـ األحداث بكفي التشريعات العربية اعتمدت 
ىي: الككيت، كليبيا، بينما أناط التشريع السكداف، كدكلة اإلمارات العربية المتحدة أمر النظر في 

قضاءم  1994نكف القطرم الصادر عاـ قضايا األحداث بالقضاء العادم، بينما اتخذ القا
االنفراد كالبداية لكؿ مف الجنح كالجنايات كما في لبناف، أما القانكف المصرم فقد اعتمد صيغة 
المحكمة المؤلفة مف قاضو كعضكيف أخصائييف لمنظر بكافة قضايا األحداث مشترطان أف يككف 

القكانيف لـ تمحظ في األصؿ كجكد أحد األخصائييف عمى األقؿ مف النساء، عمى أف ىناؾ بعض 
قضاء خاص لألحداث كالقانكف اليمني مثالن. كفي سكريا اعتمد القانكف فييا محاكـ البداية 
لى محاكـ أخرل في الجنايات،  كمحاكـ لألحداث، تنظر في جرائـ األحداث كالمخالفات، كا 

 .(65) كبعض الجنح التي تتجاكز فييا عقكبة الحبس السنة
تشريعات العالمية، فقد أقرت معظـ التشريعات الجنائية مبدأ إنشاء محاكـ جنائية كعمى صعيد ال

خاصة باألحداث، كما ىك الحاؿ في القانكف اإلنجميزم، كاأللماني، كاإلسباني، كالبرتغالي، 
كالبمجيكي، كاألمريكي حيث أنشئت أكؿ محكمة أحداث في مدينة شيكاغك في الكاليات المتحدة 

. كحكؿ إنشاء قضاء (66)، تمبية لنداء الفقياء إلنشاء قضاء متخصص لألحداث 1899األمريكية 
متخصص باألحداث قاؿ أحد الفقياء:" إننا نصنع المجرميف مف أطفاؿ، ىـ غير مجرميف، كذلؾ 
ف ما يجب أف ييدؼ إليو نظامنا كييحققو، ىك إيجاد  بمعاممتنا كنظرتنا ليـ كأنيـ فعالن مجرمكف، كا 

كالد الذيف يقترفكف اإلثـ كيخالفكف القانكف، إنو يجب تعييف حكاـ لألحداث ال محاكـ جديدة لأل
ننا نطالب بإنشاء محالت خاصة  ييمارسكف أم عمؿ سكل القضاء بيف صغار المجرميف، كا 

 .(67)لتكقيؼ األكالد كاعتقاليـ، في غير السجكف"
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 .164، ص2012، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، 1ؽاٌؼذاٌخ اٌدٕبئ١خ ٌألزذاس،  صبئش عؼٛد اٌؼذٚاْ،اٌذوزٛس  - 
65

زمٛق اٌسذس اٌّخبٌف ٌٍمبْٔٛ أٚ اٌّؼشع ٌخطش االٔسشاف دساعخ ِمبسٔخ فٟ ػٛء أزىبَ ارفبل١خ األُِ سثبػ، غغبْ  اٌذوزٛس - 

 .121، ِشعغ عبثك، صٌّزسذح ٌسمٛق األؽفبيا
66

 .116ِشعغ عبثك، صششذ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمغُ اٌؼبَ، ؽغزٟ، ِؾّٛد ٔغ١ت  اٌذوزٛس - 
61

 - F.S. Gadlury . " Young Offenders". London 1153. P11. سعبٌخ لؼبء األزذاس،  ِشبس إ١ٌٗ فٟ ٔبطش اٌغالِبد،

.                                                                                    20، ص1111اٌّفشق،  ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، عبِؼخ آي اٌج١ذ،
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، 1961( لسنة 9ني رقـ )يقـك قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األرد: القانون االردني  في
عمى مبدأ الفصؿ بيف كظائؼ المالحقة، كالتحقيؽ، كالمحاكمة بحيث يقكـ بالمالحقة مكظفك 
الضابطة العدلية، كالذيف يخضعكف لرئاسة، كرقابة المدعي العاـ، كىـ مكمفكف قانكنان باستقصاء 

كالقبض عمى فاعميا، الجرائـ، سكاءن كانت مرتكبة مف البالغيف، أك األحداث، كجمع أدلتيا، 
حالتيـ إلى المحكمة المختصة، أما كظيفة المحاكمة فيي مف اختصاص قضاة الحكـ   (68)كا 

 المطمب الثالث
 محاكم األحداث في المواثيق الدولية 

ييعتبر قضاء األحداث مف العناصر الضركرية الالزمة لحماية األطفاؿ، كالعناية بيـ، كليذا 
كلى اىتمامان كبيران بيذا العنصر، كيستدؿ عمى ذلؾ مف العديد مف السبب فإف المجتمع الدكلي أ

المكاثيؽ الدكلية التي تناكلت ىذه المسألة، كبنصكص آمرة كعمى نحك تفصيمي، كذلؾ إظياران لما 
تتسـ بو مف أىمية فائقة، كييمكف إجماؿ أىـ المبادئ كالقكاعد الدكلية التي تتعمؽ بيذه المسألة 

 :69عمى النحك التالي

ينظر المشرع الدكلي إلى قضاء األحداث أواًل: وجوب قيام محاكم خاصة في قضايا األحداث: 
عمى اعتباره جزءان ال يتجزأ مف عممية التنمية الكطنية لكؿ بمد، ضمف إطار شامؿ مف العدالة 
االجتماعية لجميع األحداث، بحيث يككف في الكقت نفسو عكنان عمى حماية صغار السف كالحفاظ 

( مف اتفاقية 41، كيأتي تأكيد ىذا المعنى في نص المادة )(71)ى نظاـ سممي في المجتمع عم
. كيشكؿ قضاء األحداث في القانكف الدكلي قاعدة مف القكاعد التي يجب أف (71)حقكؽ الطفؿ 
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، 1111ا١ٌٙئخ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّغزمٍخ ٌؾمٛق اٌّٛاؽٓ، ساَ هللا، رمش٠ش زٛي خٕٛذ األزذاس فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ، ل١ظ عجبس٠ٓ،  - 

 .41-46ص/
61

لبْٔٛ اٌطفٌٛخ اٌدبٔسخ ٚاٌّؼبٍِخ اٌدٕبئ١خ ٌألزذاس دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌٛؽ١ٕخ  ع١ٍّبْ ِٛعٝ، ِؾّٛداٌذوزٛس  - 

 .313-315ِشعغ عبثك، ص/  ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ،
10

 ( ِٓ لٛاػذ ا٤ُِ اٌّزؾذح إٌّٛرع١خ إداسح شؤْٚ لؼبء ا٤ؽذاس.4-1اٌمبػذح ) - 

11
 ػٍٝ أٔٗ:"  ( ِٓ ارفبل١خ ؽمٛق ا٤ؽفبي40رٕض اٌّبدح ) - 

. رؼزشف اٌذٚي ا٤ؽشاف ثؾك آي ؽفً ٠ذػٟ أٔٗ أزٙه لبْٔٛ اٌؼمٛثبد أٚ ٠زُٙ ثزٌه أٚ ٠ضجذ ػ١ٍٗ رٌه فٟ أْ ٠ؼبًِ ثطش٠مخ رزفك ِغ 1

سفغ دسعخ إؽغبط اٌطفً ثىشاِزٗ ٚلذسٖ، ٚرؼضص اؽزشاَ اٌطفً ٌّب ٣ٌخش٠ٓ ِٓ ؽمٛق ا٦ٔغبْ ٚاٌؾش٠بد ا٤عبع١خ ٚرشاػٟ عٓ اٌطفً 

 اة رشغ١غ إػبدح أذِبط اٌطفً ٚل١بِٗ ثذٚس ثٕبء فٟ اٌّغزّغ.ٚاعزظٛ

 . ٚرؾم١مب ٌزٌه، ِٚغ ِشاػبح أؽىبَ اٌظىٛن اٌذ١ٌٚخ راد اٌظٍخ، رىفً اٌذٚي ا٤ؽشاف، ثٛعٗ خبص، ِب ٠ٍٟ:2

ُ رىٓ ِؾظٛسح ثّٛعت )أ( ػذَ ادػبء أزٙبن اٌطفً ٌمبْٔٛ اٌؼمٛثبد أٚ ارٙبِٗ ثزٌه أٚ إصجبد رٌه ػ١ٍٗ ثغجت أفؼبي أٚ أٚعٗ لظٛس ٌ

 اٌمبْٔٛ اٌٛؽٕٟ أٚ اٌذٌٟٚ ػٕذ اسرىبثٙب،

 )ة( ٠ىْٛ ٌىً ؽفً ٠ذػٟ ثأٔٗ أزٙه لبْٔٛ اٌؼمٛثبد أٚ ٠زُٙ ثزٌه اٌؼّبٔبد اٌزب١ٌخ ػٍٝ ا٤لً:

 " افزشاع ثشاءرٗ إٌٝ أْ رضجذ إدأزٗ ٚفمب ٌٍمبْٔٛ، "1

ٗ أٚ ا٤ٚط١بء " اٌمب١١ٔٛٔٓ ػ١ٍٗ ػٕذ االلزؼبء، ٚاٌؾظٛي ػٍٝ ِغبػذح " إخطبسٖ فٛسا ِٚجبششح ثبٌزُٙ اٌّٛعٙخ إ١ٌٗ، ػٓ ؽش٠ك ٚاٌذ2٠

 لب١ٔٛٔخ أٚ غ١ش٘ب ِٓ اٌّغبػذح اٌّالئّخ ٦ػذاد ٚرمذ٠ُ دفبػٗ،

" ل١بَ عٍطخ أٚ ١٘ئخ لؼبئ١خ ِخزظخ ِٚغزمٍخ ٚٔض٠ٙخ ثبٌفظً فٟ دػٛاٖ دْٚ رأخ١ش " فٟ ِؾبوّخ ػبدٌخ ٚفمب ٌٍمبْٔٛ، ثؾؼٛس 3

غبػذح ِٕبعجخ أخشٜ ٚثؾؼٛس ٚاٌذ٠ٗ أٚ ا٤ٚط١بء اٌمب١١ٔٛٔٓ ػ١ٍٗ، ِب ٌُ ٠ؼزجش أْ رٌه فٟ غ١ش ِظٍؾخ اٌطفً ِغزشبس لبٟٔٛٔ أٚ ثّ

 اٌفؼٍٝ، ٚال ع١ّب إرا أخز فٟ اٌؾغجبْ عٕٗ أٚ ؽبٌزٗ،
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تقكـ عمييا أم سياسية اجتماعية بناءة بشأف األحداث في مياديف متعددة، أبرزىا معاممة الجانح 
كمنع الجنكح مف جية أخرل، كمف أجؿ ذلؾ أكلتو األمـ المتحدة، عناية خاصة تمثمت  مف جية

في إصدار مجمكعة القكاعد الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث، كالتي تعرؼ عمى 
نطاؽ كاسع بقكاعد بكيف،  كىي القكاعد التي تمثؿ معايير الحد األدنى لمسياسات كالقكانيف 

طنية التي تطبؽ في شأف معاممة األحداث الجانحيف، كليذا يتعيف عمى الدكؿ كالممارسات الك 
األعضاء في المنظكمة الدكلية بتكييؼ تشريعاتيا كسياساتيا كممارساتيا الكطنية في مجاؿ قضاء 
لى تكجيو انتباه السمطات المختصة كالجميكر بكجو عاـ إلى ىذه  األحداث كفقان لقكاعد بكيف كا 

لؾ ألف األحداث ككما يحتاجكف إلى الرعاية كالمساعدة عمى نحك خاص فيما . كذ(72)القكاعد
يتعمؽ بالنمك البدني، كالعقمي، كاالجتماعي نظران إلى المرحمة المبكرة مف النمك البشرم التي 
يجتازكنيا، فإنيـ كذلؾ يحتاجكف إلى الحماية القانكنية في ظركؼ يسكدىا السمـ كالحرية، 

. كتعكس ىذه القكاعد أىداؼ قضاء األحداث كطبيعتو، كما تمثؿ في نفس (73)كالكرامة، كاألمف 
، كفي (74)الكقت، الشركط الدنيا المقبكلة دكليان لمعاممة األحداث الذيف يقعكف في نزاع مع القانكف 

( مف قكاعد بكيف عمى أنو يجب عمى كؿ الدكؿ األعضاء في 3-2ىذا المعنى تنص القاعدة )
:" تبذؿ جيكد لمقياـ في إطار كؿ كالية قضائية كطنية، بكضع مجمكعة مف المنظمة الدكلية أنو

القكانيف كالقكاعد كاألحكاـ، تطبؽ تحديدان عمى المجرميف األحداث كالمؤسسات، كالييئات التي 
يعيد إلييا بميمة إدارة شؤكف قضاء األحداث"، كقد تضمنت القاعدة الخامسة مف قكاعد بكيف، 

اء األحداث، كذلؾ في كممات مكجزة كلكنيا قاطعة ككاضحة الداللة في عمة كفمسفة كجكىر قض
كجكب قياـ محاكـ مستقمة كخاصة باألحداث الجانحيف، كفي بياف ىذه المعاني، تصرح تمؾ 
القاعدة بأنو:" يكلي قضاء األحداث االىتماـ لرفاه الحدث، كيكفؿ أف تككف أية ردكد فعؿ تجاه 

                                                                                                                                                                      
زشان " ػذَ إوشا٘ٗ ػٍٝ ا٦دالء ثشٙبدح أٚ االػزشاف ثبٌزٔت، ٚاعزغٛاة أٚ رأ١ِٓ " اعزغٛاة اٌشٙٛد إٌّب٘ؼ١ٓ ٚوفبٌخ اش4

 ٚاعزغٛاة اٌشٙٛد ٌظبٌؾٗ فٟ ظً ظشٚف ِٓ اٌّغبٚاح،

" إرا اػزجش أٔٗ أزٙه لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، رأ١ِٓ ل١بَ عٍطخ ِخزظخ أٚ ١٘ئخ لؼبئ١خ " ِغزمٍخ ٚٔض٠ٙخ أػٍٝ ٚفمب ٌٍمبْٔٛ ثئػبدح إٌظش فٟ 5

 ٘زا اٌمشاس ٚفٝ أ٠خ رذاث١ش ِفشٚػخ رجؼب ٌزٌه،

" رأ١ِٓ اؽزشاَ ؽ١برٗ 1بٔب إرا رؼزس ػٍٝ اٌطفً فُٙ اٌٍغخ " اٌّغزؼٍّخ أٚ إٌطك ثٙب، " " اٌؾظٛي ػٍٝ ِغبػذح ِزشعُ شفٛٞ ِغ6

 اٌخبطخ رّبِب أصٕبء ع١ّغ ِشاؽً اٌذػٜٛ.

. رغؼٝ اٌذٚي ا٤ؽشاف ٌزؼض٠ش إلبِخ لٛا١ٔٓ ٚإعشاءاد ٚعٍطبد ِٚؤعغبد ِٕطجمخ خظ١ظب ػٍٝ ا٤ؽفبي اٌز٠ٓ ٠ذػٝ أُٔٙ أزٙىٛا 3

 ّْٙٛ ثزٌه أٚ ٠ضجذ ػ١ٍُٙ رٌه، ٚخبطخ اٌم١بَ ثّب ٠ٍٟ:لبْٔٛ اٌؼمٛثبد أٚ ٠ز

 )أ( رؾذ٠ذ عٓ د١ٔب ٠فزشع دٚٔٙب أْ ا٤ؽفبي ١ٌظ ٌذ٠ُٙ ا١ٍ٘٤خ الٔزٙبن لبْٔٛ اٌؼمٛثبد،

)ة( اعزظٛاة ارخبر رذاث١ش ػٕذ االلزؼبء ٌّؼبٍِخ ٘ؤالء ا٤ؽفبي دْٚ اٌٍغٛء إٌٝ إعشاءاد لؼبئ١خ، شش٠طخ أْ رؾزشَ ؽمٛق ا٦ٔغبْ 

 ؼّبٔبد اٌمب١ٔٛٔخ اؽزشاَ وبِال.ٚاٌ

. رزبػ رشر١جبد ِخزٍفخ، ِضً أٚاِش اٌشػب٠خ ٚا٦سشبد ٚا٦ششاف، ٚاٌّشٛسح، ٚاالخزجبس، ٚاٌؾؼبٔخ، ٚثشاِظ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ 4

 ٍٝ اٌغٛاءٚغ١ش٘ب ِٓ ثذائً اٌشػب٠خ اٌّؤعغ١خ، ٌؼّبْ ِؼبٍِخ ا٤ؽفبي ثطش٠مخ رالئُ سفب٘زُٙ ٚرزٕبعت ِغ ظشٚفُٙ ٚعشُِٙ ػ
12

 اٌجٕذ اٌخبِظ ِٓ د٠جبعخ لٛاػذ ا٤ُِ اٌّزؾذح ثشأْ لؼبء ا٤ؽذاس.   - 

13
 اٌفمشح اٌخبِغخ ِٓ د٠جبعخ إػالْ لٛاػذ ا٤ُِ اٌّزؾذح ثشأْ لؼبء ا٤ؽذاس. - 
14

ِخ ٥ٌُِ اٌّزؾذح إر رؼغ اٌفمشح اٌضبِٕخ ِٓ د٠جبعخ إػالْ لٛاػذ ا٤ُِ اٌّزؾذح ثشأْ لؼبء ا٤ؽذاس، ٚلذ عبء ف١ٙب:" إْ اٌغّؼ١خ اٌؼب - 

فٟ اػزجبس٘ب أْ ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ٌٚٛ ثذد فٟ اٌٛلذ اٌؾبػش ػغ١شح اٌزؾم١ك ٔظشاً ٌٍظشٚف االعزّبػ١خ، ٚااللزظبد٠خ، ٚاٌضمبف١خ، 

 ٚاٌغ١بع١خ، ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌّٛعٛدح ا٢ْ، فئٔٗ ٠مظذ ثٙب ِغ رٌه أْ رىْٛ لبثٍخ ٌٍزؾم١ك ثٛطفٙب ؽذاً أدٔٝ ٌٍغ١بعبد.



33 
 

مع ظركؼ المجـر كالجـر معان"، كقد جاء في التعميؽ عمى ىذا  الحدث الجانح متناسبة دائمان 
النص أنو يشير :" إلى اثنيف مف أىـ أىداؼ قضاء األحداث، اليدؼ األكؿ، ىك السعي إلى 
تحقيؽ رفاه الحدث، كىذا المحكر األساسي الذم ترتكز عميو النظـ القانكنية التي تقـك فييا محاكـ 

النظر في قضايا األحداث، كلكف مف الضركرم أيضان إيالء األسرة أك السمطات اإلدارية ب
 .(75)االىتماـ لمسألة رفو الحدث في النظـ القانكنية التي تتبع نمكذج المحاكـ الجنائية

نصت عمى ىذا المبدأ العاـ ثانيًا: ضرورة اتباع سياسة اجتماعية شاممة بشأن األحداث: 
ى الدكؿ األعضاء، كفقان لممصالح العامة لكؿ منيا، القاعدة األكلى مف قكاعد بكيف، بقكليا:" تسع

، بينما نصت القاعدة الثانية عمى أف:" تعمؿ الدكؿ األعضاء (76)الى تعزيز رفاه الحدث كأسرتو"
عمى تييئة ظركؼ تضمف لمحدث حياة ىادفة في المجتمع، مف شأنيا أف تيسر لو في ىذه 

االنحراؼ، عممية تنمية لشخصيتو كتربية  الحقبة مف عمره التي يككف أشد عرضة لالنسياؽ في
( 1-3، بينما أكصت القاعدة )(77)لو تككف الى أبعد مدل مستطاع بريئة مف الجريمة كالجناح"

بضركرة أف:"  يكلى اىتماـ كاؼ التخاذ تدابير ايجابية تنطكم عمى التعبئة الكاممة لكؿ المكارد 
الفئات المجتمعية ككذلؾ المدارس  الممكنة، التي تشمؿ األسرة كالمتطكعيف كغيرىـ مف

كالمؤسسات المجتمعية األخرل، كذلؾ بقصد تعزيز رفاه األحداث بغية تقميص الحاجة الى 
التدخؿ بمكجب القانكف، كالتعامؿ مع الحدث المكجكد في نزاع مع القانكف تعامالن فعاالن كمنصفان 

في شأف األحداث ، أمر ال يخمك مف  كانسانيان"، كرغـ أف التكجيو باتباع سياسة اجتماعية شاممة
ف كاف كضعو مكضع التنفيذ قد يص ، إضافة إلى ذلؾ ربما (78)دـ بالعديد مف العقباتتطفائدة، كا 

حددت مف فائدتو العممية بعض الظركؼ السائدة في بعض الدكؿ، مف أجؿ ذلؾ عنيت القاعدة 
ريقة تتكقؼ عمى الظركؼ ( مف قكاعد بكيف بالنص عمى أف يككف تنفيذ ىذه القكاعد بط5-1)

ال شؾ بأف اليدؼ مف ، ك (79)االقتصادية، كاالجتماعية، كالثقافية السائدة في كؿ دكلة عضك
ـ في تفسير ىذه القكاعد، مما يدفع بعض الدكؿ إلى تعميؽ يىك تجنب أم سكء ف النص األخير

درؾ كمو ال ينبغي تنفيذىا عمى تحقؽ الظركؼ المالئمة لكضعيا مكضع التطبيؽ الفعمي، فما ال يي 
أف ييترؾ جمو، كما إف الظركؼ السائدة في بعض الدكؿ األعضاء قد تجعؿ طريقة تطبيؽ بعض 
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 .51ص  ،5445 ا٦عىٕذس٠خ،، داس اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خلٛاػذ األُِ اٌّزسذح ٌزٕظ١ُ لؼبء األزذاس، فزٛػ اٌشبرٌٟ،  س اٌذوزٛ - 
16

 ( ِٓ لٛاػذ ثى١ٓ.1-1اٌمبػذح ) - 
11

 ( ِٓ لٛاػذ ثى١ٓ.1-2اٌمبػذح ) - 
11

اٌم١ِٛخ، اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس  اٌّغٍخ اٌغٕبئ١خخٕبذ األزذاس ٚاٌزغ١١ش االخزّبػٟ فٟ اٌّدزّؼبد إٌب١ِخ،  ٔغٜٛ ؽبفع، - 

 .51، ص 1115، اٌؼذد اٌضبٌش، ٔٛفّجش 21االعزّبػ١خ ٚاٌغٕبئ١خ، اٌمب٘شح، ِظ 
11

( ِٓ لٛاػذ ثى١ٓ ػٍٝ أٔٗ:" ٠ىْٛ رٕف١ز ٘زٖ اٌمٛاػذ ثطش٠مخ رزٛلف ػٍٝ اٌظشٚف االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ 1-5ٔظذ اٌمبػذح ) - 

 ٚاٌضمبف١خ اٌغبئذح فٟ وً دٌٚخ ػؼٛ". 
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القكاعد الخاصة مختمفة بالضركرة عف الطريقة المتبعة في دكلة أخرل، كال يعني ىذا االختالؼ 
 .(81)التزمت بيافي التطبيؽ خالفان عمى مضمكف القكاعد أك مدل الزاميتيا بالنسبة لمدكؿ التي 

تبدك الحاجة في بعض الدكؿ ثالثًا: ضرورة تقنين القواعد المتعمقة بمعاممة المجرمين األحداث: 
األعضاء إلى تجميع كتقنيف القكاعد كاألحكاـ المتعمقة بشؤكف األحداث الجانحيف، كقد تناكلت 

قياـ، في إطار كؿ تبذؿ جيكد لم ( مف قكاعد بكيف األمر بنصيا عمى ضركرة أف:"2-3القاعدة )
كالية قضائية كطنية، بكضع مجمكعة مف القكانيف كالقكاعد كاألحكاـ، تطبؽ تحديدان عمى 
المجرميف األحداث كالمؤسسات كالييئات التي يعيد إلييا بميمة إدارة شؤكف قضاء األحداث، 

 كتستيدؼ:
 ساسية في الكقت نفسو.( تمبية االحتياجات المتنكعة لممجرميف األحداث، مع حماية حقكقيـ األ )أ

 ( تمبية احتياجات المجتمع. )ب
 ( تنفيذ القكاعد التالية تنفيذان تامان كمنصفان.  )ج

كال يخفى عمى أحد فائدة كضع تشريعات كطنية تمـ شتات القكاعد كاألحكاـ التي تنطبؽ عمى 
ىذه الطائفة الجانحيف األحداث، كتنظـ في الكقت نفسو المؤسسات، كالييئات التي تتعامؿ مع 

مف األفراد صغار السف، فيذه التشريعات ال ينبغي أف تقتصر عمى تحديد اإلجراءات الكاجب 
نما تمتد لتشمؿ كؿ ما يمس شؤكف األحداث المنحرفيف أك  اتباعيا عند جنكح الحدث، كا 

بكيف إلى كضعيا مكجكدة سمفان  دالمعرضيف لالنحراؼ، كربما كانت التشريعات التي تدعك قكاع
( مف 2-3ي بعض الدكؿ، كمع ذلؾ ال تنتفي الفائدة مف التكصية التي جاءت بيا القاعدة )ف

قكاعد بكيف، إذ إنيا تدعك إلى تجميع ىذه القكاعد تجميعان يضمف التكامؿ كالتنسيؽ بينيا، تكصالن 
 ينبعإلى تحقيؽ األىداؼ التي أشارت إلييا القاعدة المذككرة، مع العمـ بأف ىذا التقنيف يجب أف 

مة المبكرة مف النمك البشرم التي يجتازىا صغار السف، كما حمف فيـ قانكني صحيح لطبيعة المر 
تتطمبو مف حماية قانكنية خاصة، كمف تذليؿ لمصعكبات العممية التي قد تقؼ حائالن دكف 

 . (81)ذلؾ
حداث إف قاضي األحداث سكاءن أكاف عضكان بمحكمة األاألحداث:  قاضيرابعًا: تخصص وتأىيل 

أك بييئة اجتماعية، أك تربكية لمعالجة قضايا األحداث، مف المفركض أف يككف عمى دراية 
كاسعة بمسائؿ الطفكلة الجانحة مف مختمؼ جكانبيا العضكية، كالنفسية، كاالجتماعية، كالقانكنية، 

، كليس كأف يككف مدركان لطبيعة الجنكح، كبضركرة مكاجيتو عف طريؽ التربية كالعالج كالتقكيـ
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لٛاػذ األُِ اٌّزسذح ٌزٕظ١ُ لؼب٠ب األزذاس، دساعخ رأط١ٍ١خ ِمبسٔخ ثمٛا١ٔٓ األزذاس اٌؼشث١خ،  فزٛػ ػجذ هللا اٌشبرٌٟ،اٌذوزٛس  - 

 .43-42، ص/ ِشعغ عبثك
11

داس اٌؼشث١خ،  لٛاػذ األُِ اٌّزسذح ٌزٕظ١ُ لؼب٠ب األزذاس، دساعخ رأط١ٍ١خ ِمبسٔخ ثمٛا١ٔٓ األزذاسفزٛػ ػجذ هللا اٌشبرٌٟ،  اٌذوزٛس  - 

 .41-46، ص/ 1111اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، ا٦عىٕذس٠خ، 
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عف طريؽ القمع كالعقاب، إف ىذا المبدأ مرتبط بمبدأ تخصص محاكـ األحداث، كلكنو منفصؿ 
عنو، ذلؾ ألنو ال كجكد مف الناحية الفعمية لمحكمة األحداث كقضاء طبيعي لألطفاؿ، دكف كجكد 
قضاة متخصصيف في ىذا المجاؿ، فإذا كجدت مثؿ ىذه المحكمة، أم محكمة أحداث بدكف 

قاضي المتخصص، كما ىك الحاؿ في معظـ الدكؿ العربية، ليس فقط بالنسبة لمحاكـ كجكد ال
األحداث، أك البالغيف،  بؿ كبالنسبة لكافة الكظائؼ األخرل، كانت مثؿ ىذه المحكمة: محكمة 

 .(82)جزائية، كليست محكمة أحداث
مو، بؿ يجب ييضاؼ إلى ما سبؽ أنو ال يكفي أف يككف قاضي األحداث متخصصان في مجاؿ عم

أف يككف إضافة إلى اختصاصو متابعان لمختمؼ التطكرات، كالمتغيرات االجتماعية، كالطبية، 
كالنفسية، كالقانكنية المستجدة التي تطرأ عمى نظاـ أك شكؿ أك مضمكف معاممة الحدث الجانح، 

نيا بشف ( مف قكاعد األمـ المتحدة الد1-22أك المعرض لمجنكح، كمف أجؿ ذلؾ تصرح القاعدة )
إدارة قضاء األحداث، بكجكب أف :" يستخدـ التعميـ الميني كالتدريب اثناء الخدمة كدكرات تجديد 
المعمكمات كغيرىا مف أساليب التعميـ المناسبة مف اجؿ تحقيؽ كاستمرار الكفاءة المينية الالزمة 

المادة األكلى في  لجميع المكظفيف الذم يتساءلكف قضايا االحداث"، كفي ىذا اإلطار أيضان تنص
بندىا السادس إلى أنو :" يجرم تطكير كتنسيؽ خدمات قضاء األحداث بصكرة منيجية بغية 
تحسيف كتدعيـ كفاءة المكظفيف العامميف في ىذه الخدمات، بما في ذلؾ األساليب التي يطبقكنيا 

شير صراحة إلى . كييالحظ بأف ىذا النص يي (83)كالمناىج التي يتبعكنيا كالمكاقؼ التي يتخذكنيا
ضركرة التحسيف المستمر لقضاء األحداث دكف التقصير في كضع سياسة اجتماعية تقدمية 
ف  لألحداث عمكمان، دكف أف يغيب عف الباؿ ضركرة التحسيف المستمر لخدمات المكظفيف، كا 
كاف شرطي الكفاءة كالدراية في قاضي األحداث أمران منطقيان تفرضو طبيعة األشياء، كما ىك 
الحاؿ بالنسبة لمشركط المكضكعية األخرل، فإنو كفي المقابؿ ال يجكز كعمى أم كجو أف يتـ 
اختيار قاضي األحداث طبقان لمعايير سياسة حزبية أك مذىبية. كليذا السبب حرصت األمـ 
المتحدة عمى تأكيد ىذا المعنى في مجمكعة المبادئ األساسية الستقالؿ السمطة القضائية، 

جب أف تشمؿ أية طريقة الختيار القضاة عمى ضمانات ضد التعييف في المناصب بقكليا:" كي
القضائية، بدكافع غير سميمة، كال يجكز عند اختيار القضاة أف يتعرض أم شخص لمتمييز عمى 
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لبْٔٛ اٌطفٌٛخ اٌدبٔسخ ٚاٌّؼبٍِخ اٌدٕبئ١خ ٌألزذاس دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌٛؽ١ٕخ ِؾّٛد ع١ٍّبْ ِٛعٝ، اٌذوزٛس  - 

 310ِشعغ عبثك، ص  ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ،
13

اٌؼبشش ِٓ ِجبدا ا٤ُِ اٌّزؾذح ا٤عبع١خ العزمالي اٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ، ٟٚ٘ اٌّجبدا اٌزٟ  ٚفٟ رأو١ذ ٌٙزا اٌّؼٕٝ أ٠ؼبً، عبء فٟ اٌّجذأ - 

، أٔٗ:" ٠زؼ١ٓ أْ ٠ىْٛ ِٓ 1115أٚطٝ ثٙب اٌّؤرّش اٌغبثغ ٥ٌُِ اٌّزؾذح اٌخبص ثّٕغ اٌغش٠ّخ، ِٚؼبٍِخ اٌّغش١ِٓ فٟ ١ِالٔٛ عٕخ 

 إٌضا٘خ ٚاٌىفبءح، ٚؽبط١ٍٓ ػٍٝ رذس٠ت، أٚ ِؤ٘الد ِٕبعجخ فٟ اٌمبْٔٛ". ٚلغ ػ١ٍُٙ االخز١بس ٌشغً اٌٛظبئف اٌمؼبئ١خ أفشاداً ِٓ رٚٞ
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أساس العنصر، أك المكف، أك الجنس، أك الديف، أك اآلراء السياسية، أك غيرىا مف اآلراء، أك 
 . (84)االجتماعي، أك الممكية، أك الميالد، أك المركزالمنشأ القكمي، أك 

( إلى أنو:" 6-1أشارت القاعدة )خامسًا: االعتراف لقاضي األحداث بسمطات تقديرية واسعة: 
نظران لتنكع االحتياجات الخاصة لألحداث، كذلؾ لتنكع التدابير المتاحة، يمنح قدر مناسب مف 

اءات كعمى مختمؼ مستكيات ادارة شؤكف قضاء السمطات التقديرية في جميع مراحؿ االجر 
األحداث بما فييا التحقيؽ كالمحاكمة كاصدار الحكـ كمتابعة تنفيذ االحكاـ"، كنظران ألىمية مبدأ 

( عمى أنو يجب أف :" 1-18تمتع قاضي األحداث بسمطات تقديرية كاسعة، فقد نصت القاعدة )
تكفر ليا مف المركنة ما  ،دابير التصرؼتتاح لمسمطة المختصة مجمكعة متنكعة كاسعة مف ت

مثؿ ىذه  اإلصالحية،يسمح الى أقصى قدر ممكف بتفادم المجكء الى االيداع في المؤسسات 
 التدابير التي يمكف الجمع بيف البعض منيا، تشمؿ ما يمي:

 . األمر بالرعاية كالتكجيو كاالشراؼ.1
 . الكضع تحت المراقب.2
 ع المحمي.. األمر بالخدمة في المجتم3
 . فرض العقكبات المالية كالتعكيض، كرد الحقكؽ.4
 . األمر بأساليب كسيطة لممعالجة كالمجكء الى أساليب معالجة اخرل.5
 . األمر باالشتراؾ في أنشطة النصح الجماعي كاألنشطة المشابية.6
مف  غير ذلؾك . األمر بالرعاية لدم احدل األسر الحاضنة أك في مراكز لمعيش الجماعي 7

 المؤسسات التربكية.
ييضاؼ إلى ما سبؽ بأنو نظران لتنكع االحتياجات الخاصة باألحداث، ككذلؾ تنكع التدابير 
المتاحة، لذلؾ ييمنح قاضي األحداث قدران مناسبان مف السمطة التقديرية في جميع مراحؿ الدعكل، 

صدار كعمى مختمؼ مستكيات إدارة شؤكف قضاء األحداث، بما فييا التحقيؽ،  كالمحاكمة، كا 
 .(85) الحكـ كمتابعة تنفيذ األحكاـ
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( ِٓ اٌّجبدب أعبع١خ ثشأْ اعزمالي اٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ، ٚاٌزٟ اػزّذ٘ب ِإرّش األُِ اٌّزسذح اٌغبثغ ٌّٕغ ٠51ٕض اٌّجذأ ) - 

، وّب اػزّذد ٚٔششد ػٍٟ اٌّأل 5451جش أ٠ٍٛي/د٠غّ 4آة/أغغطظ ئٌٝ  34اٌدش٠ّخ ِٚؼبٍِخ اٌّدش١ِٓ اٌّؼمٛد فٟ ١ِالٔٛ ِٓ 

 52اٌّإسش فٟ  21/524 5451رشش٠ٓ اٌثبٟٔ/ٔٛفّجش ، 34اٌّإسش فٟ  21/23ثّٛخت لشاسٞ اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزسذح 

 ، ػٍٝ أٔٗ:" ٠زؼ١ٓ أْ ٠ىْٛ ِٓ ٠مغ ػ١ٍُٙ االخز١بس ٌشغً اٌٛظبئف اٌمؼبئ١خ أفشادا ِٓ رٜٚ إٌضا٘خ5451وبْٔٛ األٚي/د٠غّجش 

ٚاٌىفبءح، ٚزبط١ٍٓ ػٍٝ رذس٠ت أٚ ِإ٘الد ِٕبعجخ فٟ اٌمبْٔٛ. ٠ٚدت أْ رشزًّ أٞ ؽش٠مخ الخز١بس اٌمؼبح. ػٍٝ ػّبٔبد ػذ 

اٌزؼ١١ٓ فٟ إٌّبطت اٌمؼبئ١خ ثذٚافغ غ١ش ع١ٍّخ. ٚال ٠دٛص ػٕذ اخز١بس اٌمؼبح، أْ ٠زؼشع أٞ شخض ٌٍز١١ّض ػٍٝ أعبط اٌؼٕظش 

٢ساء اٌغ١بع١خ أٚ غ١ش٘ب ِٓ ا٢ساء، أٚ إٌّشأ اٌمِٟٛ أٚ االخزّبػٟ، أٚ اٌٍّى١خ أٚ ا١ٌّالد أٚ أٚ اٌٍْٛ أٚ اٌدٕظ أٚ اٌذ٠ٓ أٚ ا

 اٌّشوض، ػٍٝ أٔٗ ال ٠ؼزجش ِٓ لج١ً اٌز١١ّض أْ ٠شزشؽ فٟ اٌّششر ٌٛظ١فخ لؼبئ١خ أْ ٠ىْٛ ِٓ سػب٠ب اٌجٍذ اٌّؼٕٝ". 

 
15

ؼبٍِخ اٌدٕبئ١خ ٌألزذاس دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌٛؽ١ٕخ لبْٔٛ اٌطفٌٛخ اٌدبٔسخ ٚاٌّ ِٛعٝ،ِؾّٛد ع١ٍّبْ اٌذوزٛس  - 

 . 311ِشعغ عبثك، ص  ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ،
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كفي ىذا السياؽ مف األفضؿ التذكير بأف االعتراؼ بالسمطة التقديرية الكاسعة لقاضي األحداث 
ىك أحد أىـ المبادئ التي يقـك عمييا القانكف الدكلي لمطفكلة الجانحة، كىك في نفس الكقت ييمثؿ 

الذاتية التي يتسـ بيا ىذا القانكف، فيك مف جية يكشؼ عف كجكد كجيان مف أىـ كجكه االستقالؿ ك 
اختالؼ كبير كشاسع بيف قضاء البالغيف، كقضاء األحداث، كمف أبرز مظاىر االختالؼ في 
ىذا الصدد، أف القاضي الجنائي يخضع بصكرة كمية لمبدأ الشرعية الجنائية، الذم بمقتضاه يجب 

القانكف الذم يتعمؽ بالكاقعة المؤثمة، كال يجكز أف ينزؿ  عميو أف يحكـ في الدعكل طبقان لنص
بالمتيـ عقابان غير الذم تضمنو ذلؾ النص، بؿ يجب أف يككف ىذا العقاب في نطاؽ ىذا النص، 

ال كاف حكمو باطالن   .(86)كا 
كلكف عندما يتعمؽ األمر بالمتيـ الحدث؛ فإف األمر ييصبح مختمفان، ألف قاضي األحداث يتمتع 

تقديرية كاسعة في مجاؿ حماية كرعاية، كتقكيـ الحدث، كىك بذلؾ غير مقيد بإجراء  بسمطات
معيف، أك بتدبير معيف، كلكنو يستطيع تقرير التدبير المالئـ طبقان لحاجة الحدث، كما تقتضيو 
مصمحتو، كلذلؾ ييفترض أف يككف النظاـ الخاص بمعاممة األحداث الجانحيف محتكيان عمى 

ف التدابير، التي تدخؿ في نطاؽ الكسائؿ العالجية، كالتربكية، كالتأىيمية، كذلؾ مجمكعة كاسعة م
ألف قاضي األحداث إذا كاف ممزمان بشيء في ىذا النطاؽ، فيك ممـز فقط بضركرة مراعاة 
التناسب بيف رد الفعؿ االجتماعي، كبيف ظركؼ الجريمة، كالحدث، كقد أشارت إلى ذلؾ القاعدة 

األكؿ مف مجمكعة قكاعد بكيف بقكليا:" يكلي نظاـ قضاء األحداث االىتماـ  الخامسة في بندىا
لرفاه الحدث كيكفؿ أف تككف أية ردكد فعؿ تجاه المجرميف األحداث متناسبة دائمان مع ظركؼ 

 المجـر كالجـر معان".
ي كبناءن عمى ذلؾ قرر المشرع األردني أف التدابير كاإلجراءات التي يستطيع أف يقررىا قاض

، العامة لممنفعة بالخدمة اإللزاـ، التسميـالمكـ كالتأنيب )التكبيخ(،  محكمة األحداث ىي التالية:
اإلشراؼ القضائي ، تأىيمية ببرامج الحدث إلحاؽ، معينة بكاجبات القياـ، الميني بالتدريب اإللحاؽ

 :(87) كفي ذلؾ شيء مف التفصيؿ ، )االختبار القضائي(
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 ِٓ( 34)ٚ( 31) اٌّبدر١ٓ أزىبَ ِشاػبح ػٍٝ أٔٗ:" ِغ 3152( ٌؼبَ 23( ِٓ لبْٔٛ األزذاس األسدٟٔ سلُ )32رٕض اٌّبدح ) - 

 اٌزب١ٌخ: ٌٍسش٠خ اٌغبٌجخ غ١ش اٌزذاث١ش ِٓ أٞ ارخبر ٌٍّسىّخ اٌمبْٔٛ ٘زا

 أخشٜ ِشح اٌغٍٛن ٘زا ِثً ٠ىشس ال ثأْ ٚرسز٠شٖ ػٕٗ طذس ِب ػٍٝ اٌسذس ئٌٝ ٚاٌزأ١ٔت اٌٍَٛ اٌّسىّخ ثزٛخ١ٗ ٚاٌزأ١ٔت: اٌٍَٛ-أ

 شاِزٗ.و ِٓ اٌسؾ ػذَ ثششؽ

 اٌزغ١ٍُ:-ة

 ػ١ٍٗ. اٌٛطب٠خ أٚ اٌٛال٠خ ٌٗ ِٓ ئٌٝ أٚ أث٠ٛٗ أزذ ئٌٝ اٌسذس ثزغ١ٍُ. 5

 ِٓ ٌزٌه أ٘ال   ٠ىْٛ ِٓ ئٌٝ ٠غٍُ ثزشث١زٗ ثبٌم١بَ اٌظالز١خ ػ١ٍٗ اٌٛطب٠خ أٚ اٌٛال٠خ ٌٗ ِٓ أٚ اٌسذس أثٛٞ أزذ فٟ ٠زٛافش ٌُ ئرا. 3

 ػٍٝ ِٛافمزُٙ ثؼذ ثزٌه ػبئٍٙب ٠زؼٙذ ثٙب ِٛثٛق أعشح ئٌٝ أٚ ثزشث١زٗ ٠زؼٙذ ِّٓإر شخض ئٌٝ ٠غٍُ رٌه ٠زٛافش ٌُ فاْ أعشرٗ أفشاد

 رٌه.

 عٕخ. ػٍٝ رض٠ذ ال ٌّذح ػ١ٍٗ ثبإلٔفبق اٌٍّضَ غ١ش ئٌٝ اٌسذس ثزغ١ٍُ اٌسىُ ٠ىْٛ. 2

 عٕخ. ػٓ رض٠ذ ال حٌّذ اٌزطٛػٟ اٌّذٟٔ اٌّدزّغ ِإعغبد ئزذٜ أٚ اٌؼبَ إٌفغ ِشافك أزذ فٟ اٌؼبِخ ٌٍّٕفؼخ ثبٌخذِخ اإلٌضاَ-ج

 عٕخ. ػٓ رض٠ذ ال ٌّذح اٌغب٠خ ٌٙزٖ اٌٛص٠ش ٠ؼزّذ٘ب اٌزٟ اٌّخزظخ اٌّشاوض أزذ فٟ إٌّٟٙ ثبٌزذس٠ت اإلٌسبق-د

 عٕخ. ػٓ رض٠ذ ال ٌّذح ِؼ١ٓ ثؼًّ اٌم١بَ ػٓ االِزٕبع أٚ ِؼ١ٕخ ثٛاخجبد اٌم١بَ-ٖ
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 ما عمى الحدث إلى كالتأنيب المكـ المحكمة كىذا يحدث بتكجيو: 88يخ(الموم والتأنيب )التوب
كرامتو،  مف الحط عدـ بشرط أخرل مرة السمكؾ ىذا مثؿ يكرر ال بأف كتحذيره عنو صدر

كالتكبيخ أك المـك ىك إجراء تقكيمي تقره كتعتمده بعض التشريعات العربية كالتشريع المصرم 
تشريعات في الكاليات المتحدة األميركية، كبعض الدكؿ األكربية، كاألردني، كما تقره الكثير مف ال

ككثير مف قضاة األحداث يطبقكف ىذا اإلجراء دكف النص عميو في القانكف، أما المشرع المصرم 
( مف 65فقد عرؼ التكبيخ إجراء تقكيمي عندما نص عمى ذلؾ في الفقرة الثانية مف المادة )

اضي بالنسبة لممخالفات بيف أف يتكلى القاضي تكبيخو في الجمسة قانكف العقكبات حينما خّير الق
األكلى، أك أف يأمر بتسميمو كفقان لما ىك منصكص عميو في لفقرة األكلى مف ذات القانكف، كما 
إف القانكف لـ ييحدد طريقة معينة إلجراء التكبيخ، فإذا اختيار العقاب كالطريقة التي يتـ بيا، كلـ 

ذا فإف اختيار العقاب كالطريقة التي يتـ بيا التكبيخ يحدد القانكف طري قة معينة إلجراء التكبيخ كا 
متركؾ أمره لمقاضي كلكنو مف المقرر في ىذا الصدد أف ثمة حدكدان يجب أف يرتبط بيا القاضي 
في إجراء التكبيخ أخصيا أال يككف التكبيخ متسمان بالعنؼ أك بعبارات قاسية قد تترؾ آثاران غائرة 

بؿ يجب أف يتـ التكبيخ  –نفسية الحدث كتؤدم إلى عكس النتائج المرجكة مف عممية التقكيـ  في
في النطاؽ اإلصالحي اإلرشادم بحيث يحكم تكجييان لمحدث ككشفان لألخطاء التي ينطكم عمييا 

 العمؿ االنحرافي.
ف الحدث ال زاؿ عمى أننا نشؾ كثيرا في جدكل ىذا االجراء ككسيمة تقكيمية كعمى األخص إذا كا

سنة( إذ أنو في ىذه الحالة قؿ أف ينفعؿ  12-7في المرحمة األكلى مف مراحؿ المسؤكلية )
لمتكبيخ مصدرا لمتاعبو النفسية كمالـ ينطكم ىذا اإلجراء عمى تفسير لممكقؼ االجتماعي لمحدث 

 .(89) كبياف لمدل الخطيئة في سمككو االنحرافي فإنو يككف ىك اآلخر إجراءان عقيمان 

                                                                                                                                                                      
 اٌٛص٠ش. ٠ؼزّذ٘ب أخشٜ خٙخ أٞ أٚ اٌّذٟٔ اٌّدزّغ ِإعغبد ِٓ أٞ أٚ اٌٛصاسح رٕظّٙب رأ١ٍ١٘خ ثجشاِح اٌسذس ئٌسبق-ٚ

 ٚال اٌّسىّخ رسذد٘ب اٌزٟ اٌٛاخجبد ِشاػبح ِغ ٚاإلششاف اٌزٛخ١ٗ رسذ اٌطج١ؼخ ث١ئزٗ فٟ اٌسذس ثٛػغ ٠ٚىْٛ اٌمؼبئٟ: اإلششاف

 اٌزب١ٌخ:   ٌإلخشاءاد ٚفمب   ٚرٌه عٕخ، ػٍٝ اٌمؼبئٟ اإلششاف ِذح رض٠ذ أْ ٠دٛص

 اٌّشالت ػٍٝ رؼزس ٚئرا اٌّشالجخ، ِذح أثٕبء اٌسذس ػٍٝ ٠ششف اٌزٞ اٌغٍٛن ِشالت اإلششاف أِش رظذس اٌزٟ اٌّسىّخ رؼ١ٓ. 5

 اإلششاف. أِش ٌزٕف١ز آخش ِشالت رؼ١١ٓ اٌسىُ رٕف١ز لبػٟ ِٓ ٠طٍت أْ اٌّذ٠ش٠خ ٌّذ٠ش ٠دٛص عجت ألٞ ثٛاخجبرٗ اٌم١بَ اٌّزوٛس

 أٚ ١ٌٚٗ ئٌٝ ِٕٗ ٔغخخ ٚرشعً اٌسذس ئٌٝ أخشٜ ٚٔغخخ اٌغٍٛن ِشالت ئٌٝ اٌمؼبئٟ اإلششاف أِش ِٓ ٔغخخ اٌّسىّخ رغٍُ. 3

 سػب٠زٗ. ػٍٝ اٌمبئُ أٚ ٚط١ٗ

 زبٌخ ػٓ ثٙب رض٠ٚذ٘ب اٌغٍٛن ِشالت ِٓ اٌّطٍٛة اٌزمبس٠ش ٚػذد ٌألِش اٌض١ِٕخ اٌّذح اإلششاف أِش ئطذاس ػٕذ اٌّسىّخ رسذد. 2

  اٌسذس

 .أٔثٝ اٌغٍٛن ِشالت ٠ىْٛ أْ ٚخت أٔثٝ ػٍٝ اٌمؼبئٟ اإلششاف أِش فشع رمشس ئرا. 2

 أٚ اٌّزوٛس األِش رٍغٟ أْ ١ٌٚٗ، أٚ اٌسذس ِٓ أٚ اٌغٍٛن، ِشالت ِٓ ؽٍت ػٍٝ ٚثٕبء اإلششاف، أِش أطذسد اٌزٟ ٌٍّسىّخ ٠دٛص. 1

 اٌشأْ. ٘زا فٟ اٌغٍٛن ِشالت رمش٠ش ػٍٝ رطٍغ أْ ثؼذ رؼذٌٗ، أْ

  اٌغشاِخ. األط١ٍخ اٌفؼً ػمٛثخ رىٓ ٌُ ِب األِش ٘زا ٔفبر أثٕبء ثدشَ اٌسذس أد٠ٓ ئرا اإلششاف أِش ئٌغبء ٌٍّسىّخ ٠دٛص. 4

 
11

أسشاف األزذاس فٟ اٌزشش٠غ اٌؼشثٟ ٚاٌّمبسْ، ٚفٟ االخزّبع اٌدٕبئٟ، ٚػٍُ إٌفظ، ؽٗ أثٛ اٌخ١ش، ١ِٕٚش اٌؼظشح، اٌذوزٛس  - 

 .522-521، ص/1161ِٕشأح اٌّؼبسف، ا٦عىٕذس٠خ، 



31 
 

أما المشرع األردني فقد نص عمى عقكبة المـك )التكبيخ( كتدبير تجاه الحدث الجانح في نص 
، كما قرر ىذا التدبير لمفتى 2114( لعاـ 32/أ( مف قانكف األحداث األردني رقـ )24المادة )

 .(91)/ق(26/ك(، )25كلممراىؽ إذا اقترؼ أم منيـ مخالفة، كذلؾ حسب نص المادتيف )
نص التشريع المصرم عمى التسميـ كإجراء تقكيمي يتبع حياؿ الحدث الذم يمثؿ أماـ التسميم: 

( مف قانكف العقكبات بأنو إذا ارتكب الصغير الذم تزيد سنة عمى 65المحكمة فقضت المادة )
سبع سنيف كتقؿ عف اثنى عشرة سنة جناية أك جنحة يأمر القاضي بتسميمو لكالديو أك لمف لو 

نفسو عمى أف يككنكا مسئكليف عف حسف سيره في المستقبؿ كما نص عمى مثؿ حؽ الكالية عمى 
( عقكبات بالنسبة لمصغير الذم تزيد سنو عمى اثنى عشرة سنة كتقؿ عف 67ذلؾ في المادة )

يـ في ىذه المرحمة مف تخمسة عشرة سنة كاممة كخّير القاضي بيف أف يطبؽ عمى الحدث الم
ريمة بصكرة مخففة أك أف يأمر بتسميمو لكالديو أك لمف لو حؽ السف العقكبة المقررة أصال لمج

 الكالية عمى نفسو.
يو كثيرا اعتبار التسميـ إجراءن تقكيميا بالمعنى الفني لمتقكيـ ككفقان كالكاقع أنو مف المشككؾ ف

دة لمفمسفة العامة في العالج لألحداث المنحرفيف، ألف ىذا االجراء ليس في  حقيقتو إال أمران بإعا
الحدث إلى الحياة في كنؼ الظركؼ كالمقكمات البيئية التي كاف يعيش فييا مف قبؿ كالتي لعبت 
بالضركرة دكرا ىاما في خمؽ سمككو المنحرؼ ككؿ ما في األمر أف إجراء التسميـ يككف مصحكبا 

ال  بأخذ التعيد عمى الكلي نفسو بأف يككف مسؤكالن عف سير الحدث في المستقبؿ كفيما عدا ذلؾ
ييمكف اعتبار ىذا التعيد تنبييا لكلي الحدث الجانح إلى سمكؾ  الحدث المعكج، فإف ىذا التعيد 

ر أف يككف كلي الحدث عمى غير ي مجاؿ تقكيـ الحدث نفسو ألنو ينذليست لو أم قيمة عممية ف
ثيؿ بسببو أماـ المحكمة كالذم ال  شؾ عمـ بالسمكؾ غير المتكافؽ الذم بدر مف الحدث كالذم مى

كانت لو مقدمات طكيمة اتخذت مظيرىا األخير في المثكؿ االنحرافي الذم يحاكـ مف أجمو 
غير أف ىذا التسميـ قد يككف مقدمة الستجماع التي جعمتو في نزاع مع القانكف، الحدث، ك 

ؿ مقكمات المسئكلية الجنائية بالنسبة لكالد الحدث أك كلى أمره إذ أنو يككف مرتكبا لجريمة اإلىما
في رعاية الحدث إذا عاد ىذا األخير إلى ارتكاب جريمة أخرل خالؿ سنة مف تاريخ األمر 

مف قانكف العقكبات فإذا كاف كلى النفس تحت كطأة  69بتسميمو كذلؾ كفؽن ألحكاـ المادة 
التخكؼ مف الكقكع تحت طائمة القانكف سيضاعؼ مف قدر الرعاية التي يبذليا حياؿ الحدث فإنو 

ف في ىذه الحالة فقط أف تتكقع مف إجراء التسميـ نتائج إيجابية في مجاؿ التقكيـ كقد مف الممك
الحظنا خالؿ ممارستنا لقضاء األحداث كثيرا مف التناقضات التي يثيرىا تطبيؽ إجراء التسميـ 
أظيرىا الحاالت التي يككف فييا كلى النفس غير صالح لمكالية رغـ أنيا لـ تسمب منو قانكنا أك 

                                                           
10

 أْ اٌّسىّخ ػٍٝ ِخبٌفخ اٌفزٝ الزشف ، ػٍٝ أٔٗ:" ئرا3152( ٌؼبَ 23ْٛ األزذاس األسدٟٔ سلُ )/ٚ( ِٓ لب31ٔرٕض اٌّبدح ) - 

 ٌِٛب ". ٌٗ رٛخٗ أْ اٌّسىّخ فؼٍٝ ِخبٌفخ اٌّشا٘ك الزشف /ٖ( ِٓ راد اٌمبْٔٛ ػٍٝ أٔٗ:" ئرا34ٌِٛب "، وّب رٕض اٌّبدح ) ٌٗ رٛخٗ
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يككف الكالد نفسو شريكان مع الحدث في ذات الجريمة بالتحريض أػك االتفاؽ  أك المساعدة أك  أف
أف  يرفض الحدث العكدة إلى كنؼ كالديو فحينئذ يككف التسميـ إجراءان عقيمان بؿ مصدران بقكة 
سببية جديدة تدفع إلى مضاعفة المشاكؿ السمككية كمع كضكح كؿ ىذه الحقائؽ فقد نضطر إلى 

تخاذ ىذا االجراء لعدـ امكاف أم اجراء آخر سكاه بسبب المشكمة الخطيرة الناجمة عف اكتظاظ ا
دكر اإليداع كتعطيؿ تنفيذ احكاـ اإليداع مما ال يجد القاضي مناصا معو مف الحكـ بالتسميـ 
عمى كره منو كقصارل ما يممكو في ىذا السبيؿ ىك تكجيو التعميمات المشددة إلى اإلحصائي 

 .(91)تماعي بمضاعفة الجيد في عممية التتبع كاالشراؼ االجتماعياالج
كحسب التشريع األردني، فإف التسميـ يعني تسميـ الحدث الجانح كالذم أصبح عمى نزاع مع  

 الكالية لو مف إلى أك أبكيو القانكف إحدل نكعيف مف التدابير، األكلى: ىي تسميـ الحدث إلى أحد
: في حالة عدـ تكافر أحد كالدم الحدث، أك مف لو الكالية أك الكصاية؛ عميو، كالثانية الكصاية أك

 يتعيد مؤتمف شخص إلى يسمـ ذلؾ يتكافر لـ فإف أسرتو، أفراد مف لذلؾ أىالن  يككف مف إلى يسمـ
 الحكـ أف يككفلؾ، عمى ذ عمى مكافقتيـ بعد بذلؾ عائميا يتعيد بيا مكثكؽ أسرة إلى أك بتربيتو
سنة، كذلؾ حسب نص المادة  عمى تزيد ال لمدة عميو باإلنفاؽ الممـز رغي الحدث بتسميـ

 .2114( لعاـ 32/ب( مف قانكف األحداث األردني رقـ )24)
 في العامة لممنفعة بالخدمة كيقصد بيا المشرع األردني اإللزاـالعامة:  لممنفعة بالخدمة اإللزام
سنة، كفي  عف تزيد ال لمدة التطكعي نيالمد المجتمع مؤسسات إحدل أك العاـ النفع مرافؽ أحد

األحداث  لقانكف ناظمة ىذا السياؽ نجد أف كزارة التنمية االجتماعية قد أقرت خمس تعميمات
 في تكافرىا الكاجب كالمعمكمات المتطمبات تعميمات' ىي أقرت التي الخمسة األردني، كالتعميمات

 الحدث نقؿ كتعميمات كالتدريب، ميـبالتع الحدث التحاؽ كتعميمات السمكؾ، مراقب تقارير
، أك المكقكؼ  الرعاية، أك لمحماية المحتاج الحدث لكالدم التأىيمية البرامج كتعميمات المحكـك
 '.لمحرية السالبة غير العقكبات تطبيؽ أسس كتعميمات
/د( مف قانكف األحداث األردني 24كىذا يعني حسب نص المادة )الميني:  بالتدريب اإللحاق
 الكزير يعتمدىا التي المختصة المراكز أحد في الميني بالتدريب ؛ اإللحاؽ2114( لعاـ 32رقـ )
 سنة. عف تزيد ال لمدة الغاية ليذه

/ك( مف قانكف األحداث 24كىذا يعني حسب نص المادة )تأىيمية:  ببرامج الحدث إلحاق
 أم أك المدني المجتمع تمؤسسا مف أم أك الكزارة تنظميا تأىيمية ببرامج الحدث األردني، إلحاؽ

 الكزير. يعتمدىا أخرل جية
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 المؤسسات في اإليداع فكرة السكرم كالتشريع المصرم التشريع عرؼ :المؤسسات في االيداع
 إلى العكد حالة في أنو عمى المشرديف األحداث قانكف مف الثالثة المادة في فنص تقكيمية ككسيمة
 كمعترؼ األحداث لرعاية مخصص معيد إلى أك لديوكا إلى الحدث بتسميـ القاضي يحكـ التشرد

 عمى الجنائية االجراءات قانكف مف (345) المادة في نص ثـ االجتماعية فالشؤك  كزارة مف بو
 كانت فإذا ذلؾ كمع احتياطيا كاممة سنة 12 عف سنة تقؿ الذم الصغير حبس جكاز عدـ

 التحقيؽ قاضي أك العامة منيابةل يجكز فإنو ضده تحفظي اجراء اتخاذ تستدعى الدعكل ظركؼ
 إلى الدعكل في يفصؿ حتى مؤقتا بتسميمو األمر إلييا الدعكل إحالة عند لممحكمة يجكز كما

 خيرية لجمعية أك االجتماعية الشؤكف كزارة مف بو معترؼ خيرم معيد إلى أك مؤتمف شخص
 الحالة ىذه كفي طمب كؿ عند كتقديمو لمالحظتو كذلؾ بيا كمعترؼ األحداث فبشؤك  مشتغمة
 في كينفذ البالغ لممتيـ بالنسبة االحتياطي الحبس يقابؿ الكقائي الحجز مف نكعا االيداع يككف
 قانكف مف (،346) المادة نصت كقد(  المالحظة دكر)  عمييا يطمؽ لإليداع خاصة دكر

 النسبةب أما سنة 12 عمى سنة تزيد الذم لمصغير بالنسبة ذلؾ مثؿ عمى الجنائية االجراءات
 فقد المشرديف األحداث قانكف في آنفا اليو المشار النص عف ففضال تقكيمية ككسيمة لإليداع
 الحدث المتيـ بإرساؿ كالجنايات الجنح مكاد في يأمر أف لمقاضي عقكبات (67) المادة أجازت

 بالنسبة ذلؾ مثؿ عمى كنص الحككمة قبؿ مف معيف آخر محؿ أك اصالحية مدرسة إلى
 األحداث قانكف كتضمف الحدث لو يسمـ مف يكجد لـ إذا ( عقكبات65) المادة في تلممخالفا

 أحكاـ عمى 17/9/1953 في الصادر (58) رقـ المرسكـ كىك السكرم القانكف في الجانحيف
 . مماثمة
 االنحرافية حالتو مع يتناسب عالجان  يتمقى أف لمحدث يتيح المؤسسة في اإليداع إجراء أف كرغـ

 التقكيـ عمى تقـك اإليداع في العامة الفمسفة أف كرغـ البالغ كالمتيـ بالسجف معاممتو بو كيتكقى
 عمى بدأ منذ النقد سياـ مف تسمـ لـ عالجي كإجراء االيداع فكرة فاف عقابيا اتجاىا تتجو أف دكف
 حؿ إيجاد مف اليأس مظاىر مف مظير أنيا عمى إلييا ينظر البعض أف ذلؾ كاسع نطاؽ

 متقدما كبيرا باحثا فنجد الطبيعية بيئتو ربكع كفي العادم المجتمع أحضاف في حدثال لمشكمة
 كاىؿ عف  المسؤكلية يزيح أف شأنو مف المؤسسة داخؿ العالج أف :" يقرر تاالؾ كليـ مثؿ

 ". الدكلة كاىؿ عمى بيا كيمقى الكالديف
 بيف الجريمة ركح ينمى قد المؤسسة جدراف داخؿ المنحرفيف مف متعددة صنكؼ اجتماع اف كما

 المؤسسة يغادر أف بعد الحدث فإف ذلؾ عف كفضال كالحيمة الخبث نزعات فييـ يربي أك بعضيـ
 إال منطقية تبدك أنيا كلك النقد مف األكجو كىذه كاؼ تمييد دكف أخرل مرة الطبيعية البيئة يكاجو

 ما كؿ كاف بؿ لالنحراؼ ياشاف عالجا اعتبر قد الكقت ذلؾ حتى يكف لـ المؤسسة في االيداع أف
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 يتجو كال التقكيـ عمى يقكـ كطأة أخؼ بإجراء الصغار سجف عف االستعاضة مجرد ىك بو قصد
 الحرية. عمى القيكد فرض مجرد أك العقاب إلى

 الذم ىذا عصرنا في حتى صحيحة دعائـ عمى تقكـ زالت ال النقد مف األكجو ىذه أف كالكاقع
 المؤسسة في اإليداع زاؿ فال التطكر مضمار في كاسعة اتخطك  االنحراؼ فمسفة فيو خطت
 اعأكد التي المؤسسة أك أسرتو جانب مف أك الحدث جانب مف سكاء عقابية شبو بنظرة إليو ينظر
 الناحية مف تقدـ ال المؤسسة أف ىك ذلؾ إلى الدافع يككف كقد نفسو القاضي مف أحيانا أك فييا

 داخؿ يقضيو الذم الكقت تنظيـ عمى تقـك ما دربق الحدث شخصية اصالح عمى العممية
 عمـ مجاؿ في كاؼ تدريب ذكل تربكييف أشخاصا المؤسسة داخؿ الحدث يجد كقد المؤسسة
 الحسنة كالمعاممة العطؼ بعض لدييـ يجد كقد االجتماعية كالدراسات العقمية كالصحة النفس
 الذيف الخبراء ىؤالء مع التجاكب مف الحدث بو يتمتع ما مقدار في  ذلؾ بعد تبقى المشكمة كلكف

 .(92)بو يحيطكف
كمف الجدير بالذكر أف كزارة التنمية االجتماعية في األردف ىي التي تتكلى اإلشراؼ عمى ىذه 

االجتماعي في مصر ىي التي تقكـ باإلشراؼ عمى ىذه  التضامف المؤسسات، كما أف كزارة
 .المؤسسات أيضان 
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 الخاتمة
ييمكف القكؿ بأنو ال يمكف تصكر تحقيؽ عدالة جنائية لألحداث دكف إنشاء  البحثذا كفي نياية ى

خاصة بيذه الفئة التي أضحت في صراع أك نزاع مع القانكف، فيذه المحاكـ تكلت الفصؿ محاكـ 
في الدعاكل كالمشكالت التي تخصيـ، لذلؾ ينبغي أف تككف ىذه المحاكـ متخصصة كمتفرغة 

لدييا ميمة اجتماعية تكازم بؿ تفكؽ ميمتيا في تطبيؽ القانكف، كتتمثؿ ىذه ليذه المياـ، حيث 
الكظيفة في كجكب دراسة ظركؼ الحدث، دراسة دقيقة، ثـ تقصي حالتو مف جميع الكجكه قبؿ 
الفصؿ في الدعكل، كمف األنسب ليذه المحكمة أف تستعيف ببعض الخبراء، كالذم ييفضؿ أف 

كف أف نطمؽ عمى ىذه المحكمة بأنيا محكمة اجتماعية يمتد يككف بعضيـ مف النساء، كييم
اختصاصيا إلى اإلشراؼ الالحؽ عمى التنفيذ كالطعف في أحكاميا أماـ محكمة أعمى تتمثؿ فييا 

كقد  .ضمانات التقاضي كلزكـ الخبرة االجتماعية كالحرص عمى حماية الحدث كخصكصياتو
 تكصؿ الباحث إلى بعض النتائج كمنيا:
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 النتائج
 
أقر المشرعاف األردني كالمصرم ضمانات تكفؿ لمحدث الجانح محاكمة عادلة ابتداءن بمرحمة  -1

 االستدالؿ كانتياءن بمرحمة الطعف باألحكاـ.
المالحظ أف المشرع األردني اتجو إلى مسايرة المعايير الدكلية لمعاقبة األحداث، مف حيث  -2

 ، كاستبداليا بعبارة االعتقاؿ. طيو لعبارة السجف أينما كردت

 األحداث بعدالة الخاصة النظـ أكثر إلى كصال ال شؾ بأف التشريعيف األردني كالمصرم -3
 المنطقة. مستكل عمى تقدمان 

يالحظ أف كال المشرعاف األردني كالمصرم كمف خالؿ قانكف الطفؿ المصرم، كقانكف  -4
لة الجنائية في كؿ خطكة إجرائية تتعمؽ األحداث األردني قد قررا ضمانات تكفؿ تحقيؽ العدا

 بصراع الحدث مع القانكف.
 التعامؿ في كالحديث التشاركي النيج عمى .2114يقكـ قانكف األحداث األردني المعدؿ لعاـ  -5

 االجتماعية التحكالت يكاكب كبما االصالحية العدالة نيج لمتطمبات كفقا االحداث قضايا مع
 .االردف في االحداث عمى كانعكاساتيا كاالقتصادية

 
 لتوصياتا

 يمي: بماالبحث يكصي ىذا 

 ضركرة المتابعة الحثيثة لكؿ مف يتعامؿ مع الحدث. -1

ضركرة تطكير التشريعات التي تتعمؽ باألحداث الجانحيف لتالئـ التكجو العالمي في تحقيؽ  -2
 العدالة الجنائية عف طريؽ التدابير االجتماعية كالتربكية.

حقيقية ميدانية لدراسة كاقع الجنكح كمسبباتو كضركرة أف تككف ىذه ضركرة إجراء دراسة  -3
 الدراسة مكثقة كحقيقية ألف عمييا يجب أف تبنى الخطط المستقبمية لرعاية األطفاؿ.

حسنان فعمت كزارة التنمية االجتماعية في متابعتيا لمحدث الجانح حتى لعد انتياء فترة التدبير  -4
 ككف المتابعة قكية ال يفكر فييا الجانح إال ببنا مستقبمو.المقررة لو، كالتمني ىنا أف ت

ضركرة تعاكف عمماء القانكف كاالجتماع كعمـ النفس في إصدار مدكنة سمكؾ لألباء أك  -5
 األكلياء تفيدىـ في تجنب دخكؿ أكالدىـ في أم صراع مع القانكف.



45 
 

 المراجع
 أواًل: الكتب:

 :الدكتور إبراىيم حرب محيسن
، مكتبة 1قة األحداث الجانحيف في مرحمة ما قبؿ المحاكمة استدالال كتحقيقان، طإجراءات مالح -

 .1999دار الثقافة، عماف، 
 الدكتور حسن جوخدار:

 .1992، مكتبة دار الثقافة، عماف، 1قانكف األحداث الجانحيف، ط -
 عماف، كالتكزيع، لمنشر الثقافة دار ،1طشرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني،  -

1993. 
 الدكتور محمد عيد الغريب:

 المنصكرة. جامعة الحقكؽ، كميةالكجيز في اإلجراءات الجنائية،  -
 محمد سعيد نمور:

 لمنشر الثقافة دار ،3طأصكؿ اإلجراءات الجزائية شرح لقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، -
 .2113 عماف، كالتكزيع،

 الدكتور أكرم نشأت ابراىيم:
 .1999، مكتبة النيضة، بغداد، 2الجنائية، طالسياسة -

 الدكتور براء منذر عبد المطيف:
 كالتكزيع، لمنشر الحامد دار ،1ط السياسة الجنائية في قانكف رعاية األحداث دراسة مقارنة،-

2119. 
 الدكتور ثائر العدوان:

 .2112عماف،  ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،1العدالة الجنائية لألحداث دراسة مقارنة، ط-
 الدكتورة زينب أحمد ُعوين:

 عماف، كالتكزيع، لمنشر الثقافة دار الثاني، اإلصدار ،1طقضاء األحداث دراسة مقارنة، -
2119.  

 : عبد الحكيم فودةالدكتور 
 .1997جرائـ األحداث في ضكء الفقو كقضاء النقض، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، -

 الصيفي:الدكتور عبد الفتاح 
 .2113تأصيؿ اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، -

 الدكتور غسان رباح:
حقكؽ الحدث المخالؼ لمقانكف أك المعرض لخطر االنحراؼ دراسة مقارنة في ضكء أحكاـ -

 .2115اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ األطفاؿ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 
 العوجي: الدكتور مصطفى 

 .1987السياسة الجنائية كالتصدم لمجريمة، مؤسسة نكفؿ، بيركت، -



46 
 

 حسن محمد ربيع:الدكتور 
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، ػّٓ ثشٔبِظ رؼض٠ض ؽىُ اٌمبْٔٛ فٟ ثؼغ اٌذٚي اٌؼشث١خ، 2001آراس/ ِبسط  ٠11-11ِٟٛ 

 " ِششٚع رؾذ٠ش ا١ٌٕبثبد اٌؼبِخ". 

 :ٔظبَ رٛف١ك اٌّدبٌٟاٌذوزٛس 
١ٔخ ٥ٌؽذاس دساعخ فٟ اٌزشش٠غ ا٤سدٟٔ، ِغٍخ ِؤرخ ٌٍذساعبد، ِظ عٛأت ِٓ اٌؾّب٠خ اٌمبٔٛ -

 .، ا٤سد3ْ، اٌؼذد12
 :ل١ظ خجبس٠ٓ

رمش٠ش ؽٛي عٕٛػ ا٤ؽذاس فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ، ا١ٌٙئخ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّغزمٍخ ٌؾمٛق -
 .1111اٌّٛاؽٓ، ساَ هللا، 

  :ٔدٜٛ زبفع
د إٌب١ِخ، اٌّغٍخ اٌغٕبئ١خ اٌم١ِٛخ، اٌّشوض عٕبػ ا٤ؽذاس ٚاٌزغ١١ش االعزّبػٟ فٟ اٌّغزّؼب-

 .1115، اٌؼذد اٌضبٌش، ٔٛفّجش 21اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس االعزّبػ١خ ٚاٌغٕبئ١خ، اٌمب٘شح، ِظ 
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