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ملّخص تنفيذي
يتناول هذا التقرير فئة محددة من األطفال الذين تعمل معهم احلركة العاملية للدفاع عن األطفال في 
فلسطني، وهم األطفال في خالف مع القانون، واألطفال ضحايا العنف املجتمعي واإلهمال، حيث يحتاج 
يعيشون حياة  الذين  األطفال  أكثر من غيرهم من  ومتكاملة  ورعاية شاملة  إلى حماية  األطفال  هؤالء 

عادية.

ويسلّط التقرير الضوء على واقع األطفال في خالف مع القانون، وواقع األطفال ضحايا العنف املجتمعي 
واقعهم  حيث:  من  وذلك  الغربية،  الضفة  في   2011 عام  خالل  الفلسطينية  السلطة  حتت  واإلهمال 
والرعاية. حيث سنستنتج  واقعهم في احلماية  النهاية  في  ليرصد  واملؤسساتي،  والقانوني،  املجتمعي، 
بأنهما فئة واحدة ال أكثر وال أقل، وذلك ألن األطفال في خالف مع القانون هم باألساس أطفال ضحايا 
عنف مجتمعي وإهمال، كما أنهم ضحية مجموعة من الظروف املجتمعية احمليطة بهم، والتي كانت جزءاً 
واقتصادية واجتماعية  وبالتالي هم ضحايا لظروف سياسية  بأنفسهم،  لم يختاروها  التي  من حياتهم 

وتربوية أكبر من قدراتهم وإمكانياتهم، وهذا جزء مّما خلص إليه هذا التقرير.

يظهر هذا التقرير أيضاً أبرز املخرجات واإلشكاليات التي خلصت إليها احلركة خالل عملها مع األطفال 
أو األسباب املجتمعية وراء  الذي يحكمهم،  القضائي  بالنظام  يتعلق  القانون سواء فيما  في خالف مع 
يتعلق  فيما  واملُخرجات  االحتياجات  أبرز  إلى  إضافة  بذلك،  لهم  اإلتهام  توجيه  أو  للقانون  مخالفتهم 

باألطفال ضحايا العنف املجتمعي واإلهمال.

وتعتبر احلاالت الدراسية جزءاً مهماً من بنية هذا التقرير، إضافة إلى اإلحصائيات الرسمية من اجلهات 
احلكومية املختصة، واإلحصائيات اخلاصة باحلركة للحاالت التي مت العمل معها، وذلك في سبيل اخلروج 

بعدد من املخرجات، املؤشرات، واإلشكاليات والتي متت صياغتها في النهاية على شكل توصيات.

وتنبع أهمية هذا التقرير من تركيزه على اإلطار القانوني واملؤسساتي املرتبط باألطفال، حيث يوجد 
األحداث  إصالح  وقانون   2004 لسنة   7 رقم  الفلسطيني  الطفل  قانون  بني  النقاط  بعض  في  تعارض 
األردني رقم 16 لسنة 1954 النافذ في الضفة الغربية، إضافة إلى تعارضه )أي قانون الطفل( مع بعض 
النصوص في بعض القوانني النافذة في الضفة الغربية. كما أن هناك إشكالية أصاًل فيما يتعلق بتطبيق 

قانون الطفل الفلسطيني 2004 على أرض الواقع. 

وفيما يتعلق باألطفال في خالف مع القانون، فال يوجد نظام عدالة أطفال متخصص ومتكامل. وهناك 
توجه عام لدى كل األطراف إليجاد مثل هذا النظام، فقد مت إنشاء وحدات متخصصة باألطفال في 
الشرطة، كما تلقى بعض أعضاء النيابة العامة وبعض القضاة تدريبات متخصصة حول حقوق وعدالة 
األطفال، إال أن املشكلة احلقيقية تكمن في عدم مأسسة ذلك التخصص عبر القانون، وطاملا لم يتحقق 
ذلك، ستبقى انتهاكات حقوق هؤالء األطفال مستمرة. إضافة إلى أن السياسة املتبعة معهم غالباً ما تكون 
سياسة الردع والعقاب، وليست سياسة الرعاية واحلماية وتسهيل إعادة االندماج في املجتمع ليعودوا 

أفراداً فاعلني فيه.
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أما األطفال ضحايا العنف املجتمعي واإلهمال، فشبكات حماية الطفولة هي املختصة بالتعامل معهم في 
املناطق التي مت تشكيل شبكات فيها، حيث يوجد لدى وزارة الشؤون االجتماعية خطة لتفعيل شبكات 
حماية الطفولة بالشراكة مع املؤسسات الشريكة، وقد بدأت بتطبيقها عملياً، إضافة إلى خطتها في 
تطوير مراكز حماية الطفولة لتصبح في املستقبل مراكز لألسرة. فعلى أرض الواقع هناك احتياج حقيقي 
لتطوير هذه املراكز باإلمكانيات املادية واملهنية، إضافة إلى خطة الوزارة إلنشاء شبكات حلماية الطفولة 

في باقي املناطق التي لم تشكل فيها شبكات حماية بعد.

وأخيراً، يقدم هذا التقرير مجموعة من التوصيات بهدف الوصول إلى نظام متخصص لعدالة األطفال، 
بحيث يشمل جميع املؤسسات واملجتمع احمللي أيضاً، ويتعامل مع الطفل في خالف مع القانون على أنه 
ضحية عنف مجتمعي وإهمال وبحاجة إلى رعاية وحماية، وصوالً إلى العدالة اإلصالحية لهذا الطفل، 
أكثر  واملؤسسات  املجتمع  يكون دور هذا  املجتمع، بحيث  الفضلى وأمن  الطفل  يوازن بني مصلحة  مبا 

فاعلية في توفير احلماية املتكاملة لألطفال ضحايا العنف املجتمعي واإلهمال.



التقرير السنوي حول عدالة األطفال
في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

9

مقدمة
رغم عدم وجود تشريع ملزم لبناء نظام متخصص بعدالة األطفال في فلسطني، إال أنه ال ميكن إنكار 
اإلرادة والتوجه اجلاد من قبل معظم أطراف نظام عدالة األطفال نحو إيجاد نظام حماية متخصص 
لألطفال في خالف مع القانون، واألطفال ضحايا العنف املجتمعي واإلهمال، وإن كان ذلك يسير ببطء 
في بعض األحيان، إضافة إلى أن العمل في هذا االجتاه ال يجري بالتوازي وبنفس الوتيرة من قبل كل 
األسرة  بحماية  متخصصة  وإدارات  باألحداث،  متخصصة  إدارات  أنشأت  مثاًل،  فالشرطة  األطراف. 

والطفل، بينما ما زالت النيابة العامة ومجلس القضاء األعلى بحاجة إلى مأسسة ذلك.

وعلى طريق إنشاء نظام قضائي متخصص باألطفال، مت إنشاء اللجنة الوطنية لعدالة األطفال في شهر 
تشرين األول 2010، برئاسة وزارة الشؤون االجتماعية بقرار من مجلس الوزراء1. وتضم اللجنة كل من 
مجلس القضاء األعلى، والنيابة العامة، وجهاز الشرطة، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة العدل، 
ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة شؤون املرأة، ووزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، وممثاًل عن الهيئة 
املستقلة حلقوق اإلنسان، وممثلني عن كليات احلقوق في اجلامعات الفلسطينية، وممثاًل عن احلركة 

العاملية للدفاع عن األطفال.

من  األولى  املسودة  إعداد  األطفال،  لعدالة  الوطنية  اللجنة  املنبثقة عن  الفنية  اللجنة  أنهت  وقد  هذا، 
النهج  ويتضمن  األطفال،  لعدالة  الدولية  املعايير  يراعي  والذي  الفلسطيني،  األحداث  قانون  مشروع 

احلديث في التعامل مع قضايا األطفال في خالف مع القانون. 

باإلضافة لذلك، مت وضع خطة عمل مفّصلة فيما يتعلق باألطفال ضحايا العنف املجتمعي واإلهمال، 
وذلك من قبل اللجنة التوجيهية لشبكة حماية الطفولة، مبشاركة كل املؤسسات احلكومية وغير احلكومية 

قرار مجلس الوزراء رقم )02/69/13/م.و/س.ف( لعام 2010 والصادر بتاريخ 2010/10/18م.  1
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أعضاء شبكة حماية الطفولة، وبتنسيق وإشراف من وزارة الشؤون االجتماعية. حيث شملت هذه اخلطة 
كافة فئات األطفال ممن هم بحاجة إلى احلماية والرعاية، وألقت على عاتق املؤسسات األعضاء جزءاً 
العنف  لتحقيق حماية متكاملة لألطفال ضحايا  املسؤولية، كل مؤسسة حسب اختصاصها، وذلك  من 

املجتمعي واإلهمال واالستغالل.

ومن اجلدير بالذكر ُهنا أن احلركة العاملية للدفاع عن األطفال تعمل مع األطفال في خالف مع القانون 
واألطفال ضحايا العنف املجتمعي واإلهمال، وذلك من خالل شبكة حماية الطفولة، ومن خالل رصد 
واقع األطفال في خالف مع القانون في النظام القضائي، عن طريق التمثيل القانوني ، زيارات أماكن 
االحتجاز، املشاركة في السياسات العامة والقوانني والتشريعات اخلاصة باألطفال، وبناء قدرات املهنيني 

العاملني في مجال عدالة األطفال.

وقد نظمت احلركة في شهر كانون األول من العام 2011 ورشة إقليمية حول عدالة األطفال في األردن 
مبشاركة من خمس دول عربية: مصر، ليبيا، اليمن، واألردن، وفلسطني مبشاركة وزارة الشؤون االجتماعية 
وضع  إلى حتسني  تهدف  التي  التوصيات  من  الورشة مبجموعة  هذه  وقد خرجت  األحداث،  وشرطة 

األطفال في خالف مع القانون على املستوى العربي، وذلك من خالل شبكة إقليمية لعدالة األطفال.



الفصل األول
األطفال في خالف مع القانون
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الواجب إيالؤها أهمية كافية سواء على  القانون من فئات األطفال  تعتبر فئة األطفال في خالف مع 
مستوى السياسات والتشريعات، أو على مستوى التوعية املجتمعية، ليس فقط ألن هذه الفئة اعتادت 
على التهميش من قبل األسرة واملجتمع، ولكن ألن األطفال -كل األطفال- هم أساس املجتمع وبنيانه 
املتني ومستقبله، لذا ينبغي االهتمام بهم من كافة النواحي، والعمل على توفير احلماية والرعاية الشاملة 

لهم.

ويلزمنا بدايًة توضيح السياسة اجلنائية احلديثة في معاملة األطفال في خالف مع القانون، ورمبا تكون 
العدالة اإلصالحية مبفهومها الواسع الهدَف الذي ينبغي اتباعه لدى التعامل مع هذه الفئة من األطفال؛ 
تأهيله  إعادة  على  والعمل  للمجتمع،  الطفل  إعادة  القضايا  هذه  مع  التعامل  من  الهدف  يكون  بحيث 
الفضلى، وحتقيق  ومصاحله  ومراعاة حقوقه  األطفال،  عدالة  في  الدولية  للمعايير  تبعاً  فيه  إلدماجه 
العدالة اإلصالحية لهؤالء األطفال، مبعنى املوازنة بني أمن املجتمع من جهة ومصلحة الطفل الفضلى من 
جهة أخرى، واعتماد التدابير التي من شأنها تسهيل تأهيل الطفل املخالف للقانون أو املدعى مبخالفته 

للقانون، ليعود فرداً فاعاًل مشاركاً في املجتمع.

إلى ما كانت عليه من  إع��ادة احلال  األول��ى  العدالة اإلصالحية على فكرتني أساسيتني:  ويقوم منوذج 
خالل إصالح الضرر، ففكرة التعويض واحتواء الطفل هي إحدى ركائز هذا النظام، بحيث يصبح الطفل 
مرتكب املخالفة القانونية ُهنا مسؤواًل مسؤولية مباشرة. والثانية احتضان املجتمع للطفل من خالل إعادة 

العالقة مع املجتمع، أي أن للضحية دور في هذا النظام.

معاملة  إلى  لإلشارة  األحداث«  قضاء  و«نظم  األحداث«  »قضاء  مصطلحّي  الدولية  املعايير  وتستخدم 
األطفال املتهمني مبخالفة القانون، أو الذين أدينوا مبخالفتهم ألحكامه، سواء أكان ذلك في سياق النظم 
القضائية املخصصة لألطفال أو في النظم القضائية التي تعالج قضايا الكبار كذلك. كما أّن البلدان 
التي تخصص نظماً قضائية لألطفال، وهو ما توصي به املعايير الدولية، تطلق على هذه النظم اسم 

»نظم قضاء األحداث«.2

من الضروري مراعاة تسمية الطفل الذي يتم االّدعاء بأنه انتهك قانون العقوبات، وذلك من باب جتنيب 
الطفل الوصمة االجتماعية، واعتباره طفاًل له حقوق كباقي االطفال، لذا فنحن نطلق عليه- وفق املعايير 
الدولية- طفاًل في خالف مع القانون أو في متاس مع القانون، ولفظ »حدث« هي وصف ملرحلة عمرية 
معينة للطفل، ال كوصمة إجتماعية. ويكمن الهدف من وراء ذلك في أن إطالق لفظ »جانح« أو »مجرم« 
على الطفل قد يسهم في كثير من األحيان في نشوء منط ثابت من السلوك املعادي للمجتمع واملستهجن 
عند ذلك الطفل.3 كما أن احلرص على استعمال لفظ »طفل« في وصف هذه الفئة من األطفال يعود إلى 
ضرورة أن يبقى في أذهاننا أن هذه الفئة هي جزء ال يتجزأ من فئة األطفال، يتمتعون بكافة احلقوق التي 

يجب أن يتمتع بها كل طفل عادي مع إيالئهم درجة خاصة من العناية واالهتمام.

معايير احملاكمة العادلة لألطفال، ص1، وثائق احلركة العاملية للدفاع عن األطفال.  2
دليل تدريبي حول قضاء األحداث، املواثيق الدولية في عدالة األحداث، ص 2.  3
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هذا وسنتطرق باحلديث في هذا الفصل إلى عدد من احملاور كما يلي: األسباب التي تقف وراء اجتاه 
األطفال ملخالفة القانون، والطفالت اإلناث في خالف مع القانون، واإلطار القانوني لعدالة األطفال، 
الواقع،  أرض  على  الضمانات  هذه  وتطبيقات  الدولية  املعايير  ضوء  على  العادلة  احملاكمة  وضمانات 

وأخيراً أماكن احتجاز األطفال وأوضاعها وظروف االحتجاز.

المحور األول:
أسباب اتجاه األطفال النتهاك قانون العقوبات

مير اإلنسان مبراحل عمرية مختلفة، ولكل مرحلة خصوصيتها وأثرها في تطور اإلنسان. ولعل مرحلة 
الطفولة من سن 10 – 18 سنة، والتي يُطلق عليها بحسب علماء االجتماع والنفس مرحلة املراهقة، هي 

من املراحل التطورية التي لها أكبر األثر في حياة اإلنسان.

األخصائيون  ويشير  العقوبات.  لقانون  األطفال  انتهاك  اسباب  على  التقرير  من  اجلزء  هذا  يرّكز 
بالظروف  وثيقة  عالقة  له  العقوبات  قانون  النتهاك  األطفال  اجتاه  أن  إلى  والنفسيون  االجتماعيون 
االجتماعية واالقتصادية لهؤالء األطفال. وقد أشارت املواثيق الدولية اخلاصة بحقوق الطفل أيضاً إلى 
أن شخصية الطفل تتشكل وفق انتمائه ألسرته، ومن هنا أّكدت على حق الطفل في العيش في كنف 

أسرة متماسكة.

هذا أيضاً ما أّكدته الكثير من الدراسات التي تعّمقت في أسباب اجتاه األطفال النتهاك قانون العقوبات، 
كما أفادت بأن السلوك اليومي للطفل يتأثر بعوامل أخرى قد تكون في بعض األحيان أعمق من تأثير 

األسرة.4

وقد وثقت دائرة الدفاع االجتماعي في وزارة الشؤون االجتماعية 1702 حالة طفل في خالف مع القانون 
خالل عام 52011، حيث تبنّي أثناء حتليل أسباب اجتاه األطفال النتهاك قانون العقوبات أن أعلى نسبة 
أطفال في خالف مع القانون كانت ضحية التربية اخلاطئة، حيث أن 24.9% من أولئك األطفال كان 
السبب وراء انتهاكهم لقانون العقوبات هو التربية اخلاطئة، والتي ميكن أن يندرج حتتها: اتباع أساليب 
غير تربوية مع الطفل من قبيل الضرب واإلهانة وغيرها من أشكال إساءة املعاملة، في سبيل سيطرة 

األهل على تربية أطفالهم بالطرق التي يرونها مناسبة، خصوصاً في مرحلة املراهقة.

يلي ذلك من األسباب: مجالسة رفقاء السوء، حيث بلغت نسبة األطفال في خالف مع القانون الذين 
كانت مجالسة رفاق السوء سبباً رئيساً في مخالفتهم للقانون 21.9% من مجموع األطفال في خالف مع 
القانون )أي من 1702 طفل(. يلي ذلك الفقر والبطالة بنسبة 17.4%، يليه األسباب املتعلقة بالتفكك 
األسري واخلالفات الزوجية بنسبة 4.8%، ثم السبب املتعلق بغياب رب األسرة لفترة طويلة بنسبة %4.3، 
ثم السبب املتعلق بوفاة األب أو األم بنسبة 3.7%، ثم السبب املتعلق بالتسرب من املدرسة بنسبة %3.4، 

العيسوي عبد الرحمن، »جرائم الصغار«، )االسكندرية: دار الفكر اجلامعية، الطبعة األولى، 2005(، ص20.  4
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وتعود احلاالت املتبقية ألسباب أخرى لها عالقة بإساءة استخدام وسائل االتصال احلديثة، واملرض، 
وأسباب أخرى.

فيما خلصت نتائج عمل محامي احلركة العاملية للدفاع عن األطفال مع األطفال في خالف مع القانون، 
من خالل التمثيل القانوني ألربعني طفاًل في خالف مع القانون حتى شهر تشرين األول 2011 في مناطق 

الشمال واجلنوب والوسط، إلى أن:

نتيجة  التفكك األسري )إهمال  يعانون من مشاكل  الذين مت متثيلهم قانونياً  % من األطفال  • 47.5
طالق، ومشاكل زوجية ألسباب مختلفة(.

% من األطفال الذين مّت متثيلهم يعانون من غياب أحد الوالدين، إما بسبب الوفاة أو االعتقال  • 17.5
أو السفر.

% من األطفال الذين مت متثيلهم يعانون من وضع اقتصادي سيء. • 35

علما أن الطفل ذاته قد يكون ضحية ألكثر من وضع مما ُذكر أعاله. 

وتؤكد النتائج أيضاً على تأثير الوضع االجتماعي واالقتصادي لألطفال في خالف مع القانون، والذي 
استعراضها  مت  التي  االجتماعية  الشؤون  وزارة  في  االجتماعي  الدفاع  دائرة  إحصائيات  إليه  أشارت 

سابقاً.

تشير نتائج العمل مع األطفال في خالف مع القانون وإحصائيات وزارة الشؤون االجتماعية بأن أكثر 
املخالفات القانونية التي يرتكبها األطفال هي السرقة، يليها اجلرح واإليذاء، ثم االعتداء على مال الغير. 

وقد كانت التهم كالتالي:

املجموعالتهمةالرقم

592السرقة1.

307اجلرح وااليذاء2.

212االعتداء على مال الغير3.

154مخالفات قانونية أخرى4.

152االعتداء على الغير5.

85القدح والذم6.

59هتك العرض7.
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املجموعالتهمةالرقم

30القتل أو الشروع به8.

28الضرب9.
23أفعال منافية للحياء10.
23مخالفات سير11.
13التشرد12.
10الشجار13.
6حيازة املخدرات14.
4الوجود في ظروف توجب الشبهة15.
2التسبب في إحداث عاهة16.
2السكر17.
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المحور الثاني
الطفالت في خالف مع القانون

يعتبر عدد الطفالت اللواتي يخالفن القانون أو يتم اتهامهن مبخالفته قلياًل جداً مقارنة مع أمثالهن من 
الذكور.

ويعود ذلك إلى عدة أسباب جذورها باألساس الثقافة املجتمعية السائدة، فالقيود املفروضة على حرية 
خروج الطفلة من املنزل أكثر بكثير من تلك املفروضة على الطفل الذكر، وهذا ما يؤدي إلى التزامها 
بوجودها داخل البيت واملدرسة. باإلضافة إلى ذلك، حترص الشرطة والنيابة لعامة واجلهاز القضائي في 
حاالت وجود طفلة مّتهمة مبخالفة القانون، على إنهاء قضيتها بالسرعة املمكنة، أو عدم توقيفها لفترات 
طويلة، ألن ذلك يسيء )بحسب الثقافة املجتمعية السائدة( للطفلة األنثى أكثر من إساءته للطفل الذكر، 
ويعتبر غير مقبول اجتماعياً. ونالحظ هنا أن هذا التمييز في التعامل مع الطفالت، كونهن إناث، ساهم 

بشكل إيجابي في إنهاء قضاياهن بسرعة مقارنة مع أمثالهّن من الذكور!

لكن ذلك ال ينفي وجود طفالت في خالف مع القانون، فقد عملت احلركة مع حالتني لطفلتني في خالف 
مع القانون، إحداهما كانت مّتهمة بالسرقة، واألخرى باالّدعاء الباطل. كما أن إحصائيات وزارة الشؤون 

االجتماعية6 تشير إلى وجود 18 طفلة في خالف مع القانون من بني 1702 طفل خالل عام 2011.

إحصائيات دائرة الدفاع االجتماعي في وزارة الشؤون االجتماعية لعام 2011  6
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حالة دراسية
اسم الطفلة: د.ن/ )منطقة وسط الضفة(

العمر 9 سنوات 
اجلنس: أنثى 

 التهمة: السرقة
الثالث في مدرسة حكومية، مّتهمة من قبل معلمتني في مدرستها  الطفلة د.ن طالبة في الصف 
بسرقة جهاز جوال ومائتي شيكل، لم يتم توقيف الطفلة من قبل النيابة العامة نظراً لصغر سنها، 

ولكن مت توجيه االتهام لها وإخضاعها جللسات احملاكمة.

بدأت اجللسة األولى في منتصف2011، مت استدعاء املدّرستني لإلدالء بشهادتيهما حول احلادثة، 
ومّت رفع اجللسة لسماع شهادة مديرة املدرسة. وحتى اآلن يتم تأجيل اجللسات حيث ترفض املديرة 

احلضور إلى احملكمة.

أفادت د.ن بأنها خالل دوامها املدرسي للفصل األول من العام الدراسي 2011، وحتديداً في أواخر 
إلى غرفة  تذهب  أن  املدّرسات  منها إحدى  الصف، طلبت  كانت في  وبينما  املاضي،  شهر شباط 
املعلمات  إلى غرفة  الطفلة  توّجهت  الرابع األساسي على مكتبها.  امتحان الصف  املعلمات لوضع 
وعندما وصلتها، لم جتد أي معلمة فيها فعادت وأخبرت معلمتها بأنه ال يوجد أحد، وأن تعليمات 
املديرة تشير إلى منع أي طالبة من الدخول إلى غرفة املدرسات في حالة عدم وجود أي مدرسة 

فصرخت عليها قائلة: »ارجعي وَضعي األوراق على مكتبي، ثم عودي«.

ذهبت د.ن وهي تشعر باخلوف من معلمتها، وخالل محاولتها وضع األوراق على مكتبها تفاجئت 
بأنها حلقت بها ودخلت الغرفة، وسألتها: »ملاذا تسرقني يا د.ن؟!« فأجابتها د.ن وهي متفاجئة مبا 
تقول: »ماذا أسرق؟ أنت أرسلتني وكنت خائفة«، ثم طلبت املعلمة من د.ن التوجه إلى الصف، وحلقت 

املعلمة بها إلى الصف. لم تتحدث املعلمة إليها بعد ذلك، ومت استكمال احلصة.

لم جتدها،  أنها  إال  املديرة إلخبارها مبا حصل،  مكتب  إلى  الطالبة  توجهت  انتهاء احلصة  وبعد 
وسألت نائبتها عنها فأخبرتها بأنها مجازة، فغادرت الطفلة املدرسة إلى املنزل.

املديرة وطلب منها إبالغ  تبلغ  لم  املنزل أخبرت والدها مبا حصل معها، فصرخ عليها ألنها  وفي 
املديرة في اليوم التالي.

وفي صباح اليوم التالي وحلظة ابتداء الدوام املدرسي، حيث كانت د.ن داخل الصف نادتها زميلتها 
وأخبرتها بأن ترد على املديرة. ذهبت الطفلة إلى غرفة املديرة حيث وجدت جميع مدرسات املدرسة 
واملديرة واآلذنات والسكرتيرة باستثناء مدرستني كانتا داخل الغرف الصفية، حلظة دخولها غرفة 
معظم  فأخذت  أي شيء،  تعرف  ال  بأنها  فأجابت  البلفون؟«  أين  احكيلي  »هيا  لها:  قالت  املديرة 
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المحور الثالث
اإلطار القانوني الناظم لعدالة األطفال في فلسطين

مما ال شك فيه أن قضية حماية ورعاية األطفال بفئاتهم املختلفة باتت تأخذ حيزاً كبيراً من االهتمام 
واألنظمة  بالتشريعات  املتعلق  الشق  الوطني، وخاصة في  الصعيد  أو على  الدولي  الصعيد  سواء على 
الطفل  اتفاقية حقوق  بإبرام  الدولي  الصعيد  على  االهتمام  هذا  تُوِّج  وقد  الطفل،  بحقوق  تتعلق  التي 
لسنة 1989. أما على املستوى الوطني، فنجد أن القانون األساسي الفلسطيني قد أفرد الباب الثاني 
منه للحقوق واحلريات العامة، ونصَّ في املادة )29( منه على ضرورة وأهمية رعاية األمومة والطفولة، 
باإلضافة إلى النص على مجموعة من احلقوق التي يجب أن يتمتع بها األطفال، والتي تستهدف حمايتهم 
الوطنية  السلطة  أعلنت  بالكرامة اإلنسانية. كما  أو احلاطة  املهينة  املعاملة  كافة أشكال  ورعايتهم من 
الفلسطينية في املادة )10( من القانون األساسي الفلسطيني املعّدل لعام 2003 على أنها تعمل - دون 
إبطاء - على االنضمام إلى اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية التي حتمي حقوق اإلنسان. ومما ال 
شك فيه أن حقوق األطفال تأتي في مقدمة حقوق اإلنسان، كون هذه الفئة - بحكم ضعف قواها الفكرية 

والبدنية - بحاجة إلى مزيد من احلماية والرعاية.

مّرت فلسطني بعدة حقب تاريخية أّثرت في التشريعات النافذة فيها. فبدءاً من فترة احلكم العثماني 
ومروراً باالنتداب البريطاني، ومن ثم فترة اإلدارة املصرية على قطاع غزة، واحلكم األردني في الضفة 
الغربية، إلى االحتالل العسكري اإلسرائيلي للضفة والقطاع، وانتهاًء مبجيء السلطة الوطنية الفلسطينية، 
كل هذا جعل النظام القانوني الفلسطيني خليطاً من تشريعات كل حقبة من احلقب املذكورة. وما يهمنا 
هنا هو التشريعات املتعلقة باألطفال، ففي قطاع غزة ال يزال قانون املجرمني األحداث رقم )2( لسنة 
موغل  وهو  فلسطني،  على  البريطاني  االنتداب  زمن  في  ُشّرع  قد  القانون  هذا  وكان  مطبقاً.   1937
في القدم، ويتعامل مع مسألة األطفال في خالف مع القانون كمسألة إجرامية تتطلب احلزم والردع 
والعقاب. أما الضفة الغربية، فيحكمها قانون إصالح األحداث األردني رقم )16( لسنة 1954. هذا فيما 

يتعلق بالتشريعات النافذة والتي تعالج موضوع األطفال في خالف مع القانون.

املدّرسات بالصراخ عليها وتهديدها بأنهّن سوف يفصلنها من املدرسة، وقالت املديرة بأنه سوف 
يتم إرسالها إلى الشرطة وسوف يتم فصلها من املدرسة، وهددتها بأنها سوف تأخذها إلى غرفة 

الفئران، وأنها سوف تربطها بحبل أحضرته اآلذنة.

بأنني  فقلت  مالي  مبلغ  عن  وسألتني  البلفون  أخذت  بأنني  لهّن  فقلت  الشديد  باخلوف  »شعرت 
أخذته، ثم استمر التحقيق معي وتخويفي من قبل املعلمات واملديرة«. قالت د.ن.

وفي صباح اليوم التالي، ذهب والد د.ن إلى املدرسة لدفع نقود للمديرة إلغالق املوضوع، ونادتها 
املديرة إلى غرفتها بوجود املعلمات، ولكن د.ن قالت ألبيها: »أريد أن أذهب إلى الشرطة. أال يوجد 

بصمات لكشف احلقيقة؟«.
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جاء فيما بعد قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004، والذي عالج حقوق الطفل بشكل عام، وحتّدث عن 
الفلسفة الواجب اتباعها لدى التعامل مع األطفال في خالف مع القانون على غرار ما ورد في االتفاقية 
الدولية حلقوق الطفل لعام 1989، وهي الرعاية وإعادة التأهيل، متهيداً إلدماج الطفل في خالف مع 

القانون في املجتمع من جديد.

ال بد من اإلشارة أيضاً إلى وجود نصوص قانونية خاصة تتعلق باألطفال في القوانني اجلزائية بشكل 
عام، فمثاًل جند أن قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية قد حدد في املادة 
)94( منه حاالت عدم املالحقة اجلزائية واإلعفاء منها7، كما أن قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 
يُعتبر الشريعة العامة لإلجراءات اجلنائية في حالة غياب النص في قانون األحداث، باعتباره   2001
قانون خاص يُقدم على القانون العام ويقيده. يتبني مما سبق أن اإلطار القانوني الناظم لعدالة األطفال 

في فلسطني يترّكز في قانون إصالح األحداث رقم )16( لسنة 1954 الساري في الضفة الغربية.

قانون إصالح األحداث األردني رقم )16( لسنة 1954 النافذ المفعول في الضفة 
الغربية8

يعتبر قانون إصالح األحداث لعام 1954 من القوانني املكملة لقانون العقوبات العام، ولذا فهو جزء من 
تُلحق برزمة قوانني اجلزاء. وتبرز أهمية قانون إصالح األحداث في  التي  التكميلية  العقوبات  قوانني 
حتديد تعريف احلدث وتوضيح مفهومه القانوني، وبيان أهم القواعد اإلجرائية اخلاصة بالتحقيق مع 

األطفال ومحاكمتهم، ومدى ضمانات هذه احملاكمة. 

إن قانون إصالح األحداث رقم )16( لسنة 1954 النافذ في الضفة الغربية هو قانون قدمي نسبياً، لم 
يعد قادراً على مسايرة التطور احلاصل في النظرة املعاصرة للطفل باعتباره ضحية، وال لطبيعة العقوبة 
وهدفها باإلصالح والتقومي ال مجرد الردع والعقاب. وهو مخالف لنهج السياسة اجلنائية احلديثة في 
تعاملها مع األطفال في خالف مع القانون. باإلضافة إلى عدم توافقه مع ما تتطلبه القواعد واملعايير 
الدولية في قضاء األحداث، والتي هدفت بشكل أساسي إلى حماية الطفل من اجلرمية ووقايته ومنع 
تكراره لها في حال وقوعها، حيث أن أساس التعامل مع األطفال املدعى بانتهاكهم لقانون العقوبات أصبح 

حمايتهم وإصالحهم وإعادة تأهيلهم وليس عقابهم.

إجراءات محاكمة  والدفاع عن  االتهام  بني  الصراع  تنتفي سمة  أن  السياسة  إلى هذه  استناداً  وينبغي 
األطفال أمام احملاكم املختصة. حيث ال بد أن يشارك اجلميع للوصول إلى أفضل تدبير يناسب حالة 
الطفل من أجل إصالحه وإعادة تأهيله، إذ أن فحص شخصيته وظروفه االجتماعية وإعطاء تقرير عنها 

يعّد من األمور اجلوهرية في محاكمته. 

نصت املادة )1/94( على أنه: »ال ياُلحق جزائياً كل من لم يتم التاسعة من عمره«، ومن اجلدير بالذكر أن هذه املادة هي املادة   7
املعدلة مبوجب املادة )2( من القانون رقم )39( لسنة 1963 قانون معدل لقانون العقوبات، حيث كان سن املسؤولية اجلزائية 

مبوجب النص األصلي سبع سنوات فقط.
8  منشور في اجلريدة الرسمية األردنية، العدد )1182(، ص369، بتاريخ 1954/5/16م.
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التي  املواضيع  يلي نطاق تطبيق قانون إصالح األحداث رقم )16( لسنة 1954، وأهم  وسنتناول فيما 
عاجلها هذا القانون، وأبرز التعليقات عليه.

أواًل: نطاق تطبيق القانون

يدور نطاق تطبيق قانون إصالح األحداث في فلك فئة عمرية معينة حّددها القانون بنفسه. وقد حّدد 
بّد من  التي يطبق عليها، وأفرد لكل منها إجراءات وتدابير خاصة. لذا، فال  العمرية  الفئات  القانون 
التطرق إلى مواضيع تعريف »احلدث«، والفئات العمرية ومسؤوليتهم اجلزائية عند للبحث في النطاق 

التطبيقي لقانون إصالح األحداث.

1- تعريف »احلدث«

»كل  بأنه:  “احلدث«  الغربية  الضفة  في  النافذ  لسنة 1954   )16( رقم  األردني  األحداث  قانون  عّرف 
شخص أمّت التاسعة من عمره ولم يتّم الثامنة عشر ذكراً كان أم أنثى«. متاماً كما عرّفته قواعد األمم 

املتحدة بشأن حماية األحداث املجّردين من حريتهم بأنه: »كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر«.

وصفة احلدث تطلق على كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وليس كما هو شائع، كل شخص ارتكب 
أو اّتهم بارتكاب جرم، إذ أن اجلنوح أو اجلناح يعني اخلروج على القانون9، أو منط سلوكي حّرمه القانون 
أو  البسيطة  اإلجرامية  األعمال  بعض  لوصف  تستعمل  آخر هو صفة  أو مبعنى  ارتكابه،  وعاقب على 

املخالفات القانونية10. 

2- املسؤولية اجلزائية للطفل في خالف مع القانون:

يعتبر حتديد سن أدنى للمسؤولية اجلزائية مؤشراً مركزياً على مدى مراعاة الدولة للمعايير الدولية في 
عدالة األطفال، فقد أوصت قواعد بكني النموذجية بتحديد حدٍّ أدنى للسّن التي يصبح الطفل مسؤوالً 
مبوجبها أمام القانون، ويجوز محاسبته على أفعاله املخالفة للقانون، على نحو غير منخفض. كما أوصى 
القرار الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان بتاريخ 22 سبتمبر 2011 بخصوص العدالة اجلنائية، برفع سن 

املسؤولية اجلزائية إلى 12 سنة كحد أدنى.

وفي قانون العقوبات األردني رقم )16( لسنة 1960 الساري املفعول في الضفة الغربية وقانون إصالح 
األحداث األردني لسنة 1954 املعمول بهما في الضفة الغربية، تتم مساءلة الطفل جزائياً عند بلوغه 9 

سنوات.11 

9  عبدالكرمي درويش، »مستقبل احلدث اجلانح كما يريده املجتمع«، )املجلة العربية لعلوم الشرطة، العدد العاشر، القاهرة، 
1960(، ص40.

10  جندي عبد امللك، »املوسوعة اجلنائية«، )دار الكتب العربية، القاهرة 1931، ج1(، ص270.
نّصت املادة )1/94( من قانون العقوبات على أنه: »ال ياُلحق جزائياً كل من لم يتم التاسعة من عمره«، ومن اجلدير بالذكر أن   11
هذه املادة هي املادة املعدلة مبوجب املادة )2( من القانون رقم )39( لسنة 1963 قانون معدل لقانون العقوبات، حيث كان سن 

املسؤولية اجلزائية مبوجب النص األصلي سبع سنوات فقط.
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أما املشروع املعّدل لقانون الطفل الفلسطيني ومسودة مشروع قانون األحداث الفلسطيني فقد رفعا سّن 
املسؤولية اجلزائية إلى 12 سنة. وفي الواقع العملي نالحظ وجود فرق في التعامل من قبل الشرطة 
والنيابة والقضاء حسب عمر الطفل، فعلى سبيل املثال إذا كان عمره ال يتجاوز 12 سنة، ال يتم توقيفه 
من قبل النيابة والقضاء، ولكن عمر الطفل ال يحول دون توجيه اتهام ضده إذا كان دون 12 سنة، وبالتالي 

اختالف املعاملة يّتضح في عدم احتجازه فقط حيث تسير بحقه اإلجراءات وفق النظام القضائي.

وحيث أن السن في كافة التشريعات السارية هي مناط املسؤولية اجلزائية، فقد ُحددت ثالث مراحل 
للمسؤولية اجلزائية للشخص الطبيعي، بحيث تتوائم كل مرحلة منها مع املسؤولية اجلزائية امللقاة على 

عاتق من تنطبق عليه، وهذه املراحل هي:
مرحلة الالمسؤولية اجلزائية، وهي املرحلة التي ال يُسأل فيها الطفل عن أي جرم يرتكبه، وهذه  • 
املرحلة في القانون هي املرحلة التي تسبق بلوغ الطفل سن التاسعة، حيث أنه ال يالحق جزائياً َمْن لم 
يكن قد أمّت التاسعة من عمره حني اقتراف الفعل12 والسنة املعتبرة هنا هي السنة الشمسية13، ولعّل 
الغاية من حتديد هذه الّسّن الّدنيا تتمّثل في تقدير ما إذا كان الّطفل يستطيع أن يتحّمل الّتبعات 
املعنوّية والّنفسية للمسؤولية اجلزائية، مع مراعاة قدراته الفردّية على اإلدراك وفهم الّسلوك املنافي 
للقيم االجتماعّية، وهو ما يجعل من سّن ال�9 سنوات سّناً متدنية جداً، وال تتماشى واملبادئ العاملية 

اخلاصة بالطفل.

في  أي  عملياً،  األحداث  إصالح  قانون  تطبيق  نطاق  وهي  الناقصة:  اجلزائية  املسؤولية  مرحلة  • 
السن املمتدة بني إمتام التاسعة وحتى نهاية السابعة عشرة، وهو ما يسمى »مبرحلة احلداثة« أو 

»احلدث«. 

مرحلة املسؤولية اجلزائية الكاملة: وهي املرحلة التي تلي مرحلة فئة »احلدث«، وتبدأ بتمام الشخص  • 
الطبيعي لسّن الثامنة عشرة الشمسية من عمره. 

وال بد هنا من التنويه إلى أن السن املعتبرة في هذه املراحل هي السن عند ارتكاب األفعال املادية للجرم، 
وليس عند املالحقة القضائية أو إصدار احلكم. 

3- الفئات العمرية »لألحداث« 

قّسم القانون »األحداث« في املادة الثانية منه إلى الفئات التالية:
وهو كل من أمت التاسعة من عمره ولم يُتّم الثالثة عشرة. الولد:  •

املراهق: • وهو كل من أمت الثالثة عشرة من عمره، ولم يُتّم اخلامسة عشرة. 

الفتى: • وهو كل من أمت اخلامسة عشرة من عمره، ولم يُتّم الثامنة عشرة. 

12  املادة )1/94( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية.
13  املادة )2( من قانون إصالح األحداث رقم )16( لسنة 1954 واخلاصة بالتعاريف.
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وتكمن أهمية التقسيم الذي أتى به القانون في أن مقدرة الطفل على فهم ماهية العمل اجلنائي الذي 
قام به وخطورته على املجتمع تتفاوت من سن آلخر. ففي الوقت الذي ال يُساءل فيه جزائياً كل من لم 
ُيتم التاسعة من عمره، فإننا ال نستطيع أن نوقع جزاءات قاسية بحّق األطفال الذين أمتوا التاسعة من 
أعمارهم للتو، ولذا فإن القانون قد حدد العقوبة كجزاء يتالءم وفعل الطفل من جهة، وينسجم ومقدرته 
ازدادت قساوة  الطفل  ِسنَّ  ازدادت  فكلما  السن.  بتلك  قياساً  ارتكبها  التي  فهم عواقب اجلرمية  على 
التدبير، سيما وأنه يفترض مع تقّدم السن زيادة الوعي والفهم واإلدراك وتبصر العواقب لكل ما يقدم 

الطفل عليه، مما حدا باملُشرع تخفيف وطأة التدابير املنصوص عليها في القانون لكل فئة.14

ثانيًا: أهم المسائل التي عالجها القانون:

إجراءات اعتقال احلدث، وحظر تقييده إال في أحوال محددة. • 

إحالة احلدث للتوقيف أو االعتقال ووضعه في املكان املعّد ألمثاله. • 

التدابير اخلاصة بانعقاد محكمة األحداث. • 

تكليف والد أو وصي احلدث باحلضور للمحكمة، وهذا أمر غير إلزامي للمحكمة. • 

اختصاص محكمة الصلح باعتبارها محكمة أحداث بالنظر في اجلرائم التي تستوجب احلبس أو  • 
األشغال الشاقة املؤقتة مبدة ال تزيد عن سبع سنوات. أما محكمة البداية فتختص بالنظر ببقية 

اجلرائم اجلنائية األخرى.

كيفية التثبت من سن احلدث في حالة أنه لم يكن مقيداً في سجالت النفوس. • 

العقوبات التي يحكم بها احلدث. • 

عدم اعتبار وجود أسبقيات للحدث، وبالتالي عدم تشديد العقوبة عليه أو فرض عقوبة أخرى عند  • 
ارتكابه جرماً ثانياً.

استئناف األحكام الصادرة بحق األحداث. • 

اختيار مراقب السلوك وصالحياته، وارتكاب جرم خالل نفاذ أمر املراقبة. • 

تعيني موظف مسؤول عن قسم السلوك في وزارة الشؤون االجتماعية. • 

14   أنظر في ذلك دراسة حول قانون األحداث األردني للقاضي سهير الطوباسي.
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ثالثًا: أهم المالحظات الواردة على قانون إصالح األحداث رقم )16( لسنة 1954م

هذا القانون قائم على فلسفة الزجر والردع والعقاب، وليس على السياسة اجلنائية احلديثة التي  • 
تهدف إلى إصالح الطفل وتأهيله وإعادة إدماجه في املجتمع. 

لم ينّص القانون على أية قواعد خاصة ينبغي مراعاتها بالنسبة لألطفال في خالف مع القانون فيما  • 
يخص مرحلة جمع االستدالالت. مما يعني أن اإلجراءات املتبعة في جمع االستدالالت ال تختلف عن 

الكبار، ويطبق عندها ما جاء في قانون اإلجراءات اجلزائية. 

لم ينّص القانون على ضرورة وجود نيابة مختصة بالتحقيق مع األطفال في خالف مع القانون. • 

لم ينّص القانون على إلزامية حضور الولي أو الوصي للتحقيق مع الطفل، ولم يرتب البطالن على  • 
ذلك.

إذا ما  القانون15 •  بالطفل في خالف مع  املتعلق  امللف  القانون صالحيات للشرطة بحفظ  يعِط  لم 
ارتأت ذلك في قضايا معينة. كما أنه لم ينّص على كيفية تصرف النيابة في التحقيق مع الطفل إال 
في حدود ضيقة. جدير بالذكر أن منح السلطة التقديرية للشرطة في إغالق بعض ملفات األطفال 
اآلثار  ويجنبهم  الرسمي،  القضائي  النظام  في  الدخول  يجنبهم  أن  ميكن  القانون  مع  في خالف 

السلبية املترتبة على ذلك. 

في حني منح هذا القانون في املادة الثالثة منه الشرطة صالحية إخالء سبيل الطفل في خالف مع 
القانون حلني احملاكمة، وحدد على سبيل احلصر احلاالت التي ال يجوز فيها إخالء سبيل الطفل 
بكفالة أو دونها، وهي حالة ما إذا كان متهماً بجرمية قتل أو أية جرمية خطيرة أخرى، أو إذا كانت 
مصلحته تقضي مبنعه من مخالطة أي شخص غير مرغوب في مخالطته، أو إذا كان لدى مأمور 

الشرطة ما يحمله على االعتقاد بأن اإلفراج عنه قد يضر بسير العدالة.

من املالحظ أن الصالحية التي مت منحها للشرطة مبوجب القانون هي إخالء سبيل الطفل حلني 
احملاكمة وليس حفظ امللف أو إغالقه، حيث أنه ومبوجب القانون، يحظر على الشرطة القيام بذلك 
من تلقاء نفسها دون الرجوع للنيابة العامة، في حني قد يجنب ذلك الطفل في خالف مع القانون 
الدخول في النظام القضائي الرسمي وما يترتب عليه من آثار سلبية. وقد مت التأكيد على هذا املنع 
بالقرار الصادر عن املدير العام للشرطة الفلسطينية مبنع حفظ أي ملف للطفل من قبل شرطة 

األحداث، وضرورة حتويله للنيابة العامة.

ختاماً ال بّد من القول أن الطفل في خالف مع القانون هو فرد من أفراد املجتمع، ومن واجب املجتمع 
التعامل مع قضاياه وهمومه ومشاكله بفلسفة جديدة تقوم على العمل بكل ما شأنه رعايته إلعادة 
دمجه باملجتمع وإصالحه وتهذيبه، األمر الذي ال ميكن حتقيقه على أفضل وجه إال من خالل األخذ 
بأساليب العدالة اإلصالحية، وحتقيق التخصص والتكامل ضمن نظام قضائي متخصص باألطفال 

في خالف مع القانون.

املقصود بحفظ امللف هو أنهاء قضية الطفل في خالف مع القانون وعدم عرضه على النظام القضائي الرسمي   15
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في  لألطفال  العادلة  المحاكمة  ضمانات  الرابع:  المحور 
خالف مع القانون وفق المعايير الدولية

تعتبر قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكني( اإلطار الشامل 
في نطاق التعامل مع فئة األطفال في خالف مع القانون، إضافة إلى مبادىء الرياض التوجيهية، وقواعد 
هافانا، وقواعد األمم املتحدة بشأن معاملة األحداث املجردين من حريتهم. وتأتي نصوص املادتني )37( 
الدولية،  القانونية  القواعد في مجموعة من الضمانات  اتفاقية حقوق الطفل لتجّسد هذه  و)40( من 
ولتكون جزءاً ال يتجزأ من منظومة التشريعات الوطنية في األراضي الفلسطينية، نظراً لتأكيد السلطة 
وقد  هذا  الفلسطيني.  األساسي  القانون  من   10 املادة  مبوجب  الدولية  باالتفاقيات  التزامها  الوطنية 
احملاكمة  توفير ضمانات  في  يكمن  األطفال  لعدالة  األساسي  املعيار  أن  على  األممية  املنظومة  أّكدت 
والعدالة االجتماعية  الوطنية  التنمية  يتناسب ومحددات  القانون، مبا  العادلة لألطفال في خالف مع 

واإلنسانية.

وقد نّصت املادة السابعة من قواعد بكني على حقوق األطفال املوقوفني قيد احملاكمة، إذ نّصت على أنه: 
»تُكفل في جميع مراحل اإلجراءات ضمانات إجرائية أساسية مثل افتراض البراءة، واحلق في اإلبالغ 
بالتهم املوجهة، واحلق في التزام الصمت، واحلق في احلصول على خدمات محاٍم، واحلق في حضور أحد 
الوالدين أو الوصي، واحلق في مواجهة الشهود واستجوابهم واحلق في االستئناف أمام سلطة أعلى«، ومتثل 
هذه احلقوق العناصر األساسية للمعايير الدولية املتعلقة بضمانات احملاكمة العادلة أمام املراجع القضائية 
املختصة، إضافة إلى ضرورة إيالء اخلصوصية حملاكم األطفال، وذلك من حيث عقد اجللسات بصورة مغلقة، 
 ومراعاة خصوصية األطفال من حيث عدم الكشف عن هويتهم، وقد نصت املادة 8 )1( من “قواعد بكني”:

“ يحترم حق احلدث في حماية خصوصياته في جميع املراحل تفادياً ألي ضرر قد يناله من جراء دعاية 
ال لزوم لها أو بسبب األوصاف اجلنائية”. 

كما أن قضايا األطفال في خالف مع القانون تتميز بعدم اعتبار إدانة طفل بجرم من األسبقيات.
وكقاعدة أساسية، البد من جتنب استخدام القوة وإساءة املعاملة بأشكالها مع األطفال في خالف مع 
القانون بحسب ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل الدولية في املادة 37 منها، ويندرج ضمن ذلك عدم 

احلكم على أي طفل في خالف مع القانون بعقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد.

وفي سبيل حتقيق هذه احلقوق جند أن هناك مجموعة من الشروط التي يتوجب توافرها في قضاء 
األحداث وعدالة األطفال، والتي نّصت عليها قواعد بكني واإلتفاقية الدولية حلقوق الطفل لعام 1989 

وتتمثل في اآلتي:

بعني  الفضلى  الطفل  مصلحة  أخذ  ضرورة  على  الفلسطيني  الطفل  قانون  من   ) • 4( املادة  نّصت 
االعتبار في جميع اإلجراءات التي تتخذ بشأنه، سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو احملاكم أو 
الطفل  ومراعاة حاجات  اخلاصة،  أو  العامة  االجتماعية  الرعاية  أو مؤسسات  االدارية  السلطات 
العقلية والنفسية والبدنية واألدبية، مبا يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك. ولكي يتم مراعاة املصلحة 
أو  توفيرها  يؤدي  التي  والشروط  الظروف  من  مجموعة  من  التحقق  من  بّد  ال  للطفل،  الفضلى 
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مراعاتها إلى حتقيق هذه املصلحة، وهي: ظروف مناء مناسبة للطفل، والظروف الصحية املناسبة، 
واستمرارية وثبات الظروف املالئمة، وتوفير األمان للطفل.

ولعل هذا املبدأ والذي تضمنته االتفاقية الدولية حلقوق الطفل لعام 1989 كواحد من مبادئها األربعة 
القانون، وهذا يتضمن ضرورة مراعاة  يتعلق بالطفل في خالف مع  العامة األهم فيما  الفلسفة  يعتبر 
املصلحة الفضلى للطفل في جميع مراحل النظام القضائي التي مير بها، واتخاذ اإلجراءات واألحكام 
التي تتماشى مع الطفل، بحسب حالته وظروفه. من هنا أيضاً تبرز احلاجة إلى وجود قضاء متخصص 
يتعامل مع قضايا تلك الفئة من األطفال، ألن كل حالة لها خصوصيتها، وكل طفل له ظروف اجتماعية 
معينة ينبغي أخذها بعني االعتبار. وأخذ مصلحة الطفل الفضلى عند إصدار احلكم ليس باألمر السهل 

تقريرها إال إذا كان القاضي متخصصاً بالنظر بقضايا األطفال.

ويشير الواقع العملي إلى أنه ال يتم أخذ مصلحة الطفل الفضلى في املراحل التي مير بها الطفل في 
النظام القضائي، أو حتى خارج النظام القضائي )بتجنيب الطفل الدخول فيه وإيجاد بدائل لذلك(، إال 
في بعض احلاالت التي يكون فيها أطراف هذا النظام على قناعة بحقوق الطفل وعدالة األطفال، ولديهم 
اإلملام الكافي بذلك، األمر الذي يشير إلى عدم وجود مأسسة لنظام حماية الطفل وعدم وجود نظام 

متخصص بعدالة األطفال.

ضرورة وجود جهة قضائية متخصصة للنظر في قضايا األطفال في خالف مع القانون:  • 

وهذا ما نّصت عليه املادة )14( من قواعد بكني. ويالحظ هنا أن االتفاقية قد تركت للنظام الداخلي لكل 
دولة حرية اختيار السلطة التي تنظر في قضايا األطفال في خالف مع القانون، وفقاً لنظامها القانوني. 
إال أنها وضعت شرطاً أساسياً يتوجب على كافة الدول االلتزام به، وهو مراعاة شروط ومعايير احملاكمة 

العادلة ووضع مصلحة الطفل الفضلى أساساً في إجراءات هذه السلطة.

أهداف قضاء األطفال في خالف مع القانون:  • 

وفقاً للمادة اخلامسة من قواعد بكني، يجب أن يولي نظام »قضاء األحداث« االهتمام لرفاه الطفل في 
خالف مع القانون.

حق الطفل في خالف مع القانون في احلصول على متثيل قانوني وحضور الوالدين واألوصياء:  •

وذلك بحسب املادة 15 من قواعد بكني. 

تقارير التقصي االجتماعي )تقرير مراقب السلوك(:  •

نّصت املادة )16( من قواعد بكني على أنه »يتعني في جميع احلاالت - باستثناء احلاالت التي تنطوي 
على جرائم قانونية - وقبل أن تتخذ السلطة املختصة قراراً نهائياً يسبق إصدار احلكم إجراء تقصي 
سليم للبيئة والظروف التي يعيش فيها الطفل أو الظروف التي ارتكب فيها اجلرمية، كي يتسّنى للسلطة 

املختصة إصدار حكم في القضية عن تبصر«.
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جتنب التأخير غير الضروري في البّت في قضايا األطفال في خالف مع القانون:  • 

نّصت املادة )20( من قواعد بكني على أنه: »ينظر في كل قضية منذ البداية على نحو كامل دون أي تأخير 
غير ضروري«، مبا ال ميس شروط احملاكمة العادلة.

احلاجة إلى التخصص املهني والتدريب:  • 

نّصت املادة )22( من ذات القواعد على أنه: »يستخدم التعليم املهني والتدريب أثناء اخلدمة، ودورات 
جتديد املعلومات، وغيرها من أساليب التعليم املناسبة من أجل حتقيق واستمرار الكفاءة املهنية الالزمة 
ط تقدمي  جلميع املوظفني الذين يتناولون قضايا األحداث«. كما نصت املادة )4/30( منها على أنه: »يَخطَّ
يتجزأ من اجلهود  ال  منهجية، كجزء  وينفذ بصورة  األحداث  إدارة شؤون قضايا  اخلدمات في مجال 

اإلمنائية الوطنية«. 

المحور الخامس: رصد الواقع العملي على ضوء ضمانات 
المحاكمة العادلة الدولية

 يتناول هذا احملور بيان الضمانات القانونية حملاكمة األطفال في خالف مع القانون وفق قانون إصالح 
األحداث األردني النافذ، باإلضافة إلى إجراءات احملاكمة العملية على ضوء ضمانات احملاكمة العادلة 

الدولية.

أواًل: الضمانات القانونية لمحاكمة األطفال في خالف مع القانون

1- الضمانات في مرحلة التوقيف:

عند توقيف الطفل، على ضابط الشرطة، التحقق من سنه، كما ينبغي استخدام احلد األدنى من القوة في 
التعامل معه، باإلضافة إلى ضرورة إبالغه فوراً باالّدعاء بأنه خالف قانون العقوبات، وشرح طبيعة هذا 
االّدعاء، وإبالغ األهل بذلك بالسرعة املمكنة، كما أنه من األهمية مبكان إبالغه بحقه في توكيل محاٍم.

في الواقع العملي، وبحكم إنشاء إدارات متخصصة لألحداث في الشرطة، فإن ذلك مطبق في املناطق 
التي يوجد فيها شرطة أحداث، أما باقي املناطق فإن ذلك معمول به بتفاوت، حيث ال يتم إبالغ احلدث 
أح��داث في معظم  إدارة شرطة  إنشاء  أنه مت حالياً  ُهنا  بالذكر  له. ومن اجلدير  املوجهة  بالّتهم  ف��وراً 
مناطق الضفة الغربية، ويعتبر ذلك خطوة أولى على طريق إيجاد نظام متخصص باألطفال في خالف 

مع القانون. 

يعتبر مبدأ االحتجاز كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية ممكنة من أهم املبادىء الدولية في عدالة األطفال. 
وعند البحث عن مدى تطبيق هذا املبدأ في الواقع القانوني الفلسطيني في الضفة الغربية، نالحظ 
أنه يشير إلى اعتبار األصل هو توقيف الطفل في خالف مع القانون، خصوصاً في حاالت عدم إمتام 

مصاحلة عشائرية مع املشتكي.
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باإلضافة لذلك، فإن الشرطة وبالرغم من تخصصها في بعض املناطق بالتعامل مع األطفال في خالف 
مع القانون، فإنه ليس لديها السلطة التقديرية والصالحية الكافية قانوناً إلخالء سبيل الطفل في بعض 
قانون إصالح  النص في  بالرغم من  وذلك  آنفاً،  ذكرنا  كما  العامة،  للنيابة  امللف  احل��االت دون حتويل 
األحداث األردني النافذ في املادة الثالثة بصالحية الشرطة في إخالء السبيل في بعض احلاالت بكفالة 

كفالء للطفل، حتى لو اقتصر ذلك على اإلفراج عنه دون إغالق امللف.

باإلضافة لدور الشرطة، فإنه يوجد للنيابة العامة دور مهم في عملية التحقيق مع األطفال في خالف مع 
القانون، وتعتمد مراعاة حقوق الطفل وضمانات احملاكمة العادلة اخلاصة به، على مدى معرفة والتزام 
عضو النيابة بذلك، وكونه مدرباً على موضوع عدالة األطفال أم ال، مبعنى عدم وجود مأسسة لذلك 

حالة دراسية
االسم: و.ع 

العمر: 16 عامًا 
املوقع: منطقة جنوب الضفة

التهمة: سرقة 

و.ع طفل عمره 16 سنة، متهم في قضية سرقة باالشتراك مع آخرين من نفس احلي الذي يسكنه، 
يعيش هو وأخته في بيت جده وجدته ذات ال� 80 عاماً منذ أن كان عمره 5 سنوات، حيث انفصل 

أبواه وتزوجت أمه بآخر، وأبوه تزوج بأخرى. 

ترك و.ع املدرسة منذ أن كان عمره 10 سنوات حيث تعلّم احلالقة وعمل كحالق.

كان له ثالثة رفاق أحدهم أكبر منه )21 سنة( واآلخر في مثل عمره ، كان يسهر ويخرج معهم حتى 
أوقات متأخرة. وذات يوم، قام و.ع ورفاقه بسرقة مجموعة من األجهزة اخللوية من جار لهم في 
نفس احلي. مت احتجاز و.ع   بشهر 2010/6 وحتى شهر 2010/8، مت خاللها تقدمي ثالثة طلبات 
دينار   1000 قدرها  بكفالة  الثالث  الطلب  على  املوافقة  حتى متت  للطفل،  بالكفالة  سبيل  إخالء 
أردني، وبعد تخفيض الكفالة وحتويل جزء منها إلى كفالة عدلية، لم يذهب والد الطفل لكفالة ابنه 
وإخراجه من النظارة ألنه على حد قوله »ال ميلك املال«، مع العلم أنه وبعد التحري تبني غير ذلك. 
متت املوافقة فيما بعد على إخالء سبيل و.ع من قبل احملكمة ولكن والده لم يذهب لدفع الكفالة، 
وبقي و.ع ملدة أسبوعني وهو في النظارة معه قرار بإخالء سبيله من قبل القاضي، وينتظر أن ينهي 

والده له إجراءات الكفالة.

بعد أسبوعني توجه الوالد وكفل ابنه، ولكن بعد خروج و. ع بقي يعيش عند بيت جده بعيداً عن أمه 
وأبيه، وكان و.ع قد عّبر في أحد املرات: »أنا ال أشعر بأن لي أم تسأل عني، وال أب يهتم بي«.
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التخصص عبر القانون، ومن الضروري وفقاً للمبادىء الدولية، تبليغ الطفل بحقوقه: من حقه في التزام 
الصمت، وحقه في احلصول على املساعدة القانونية....الخ من حقوق احملاكمة العادلة، وذلك من قبل 

النيابة العامة.

2- إيجاد قضاء متخصص لألطفال:

لعل أهم ضمانة ميكن توفيرها للطفل في خالف مع القانون عند إجراء محاكمته هي مثوله بني يدّي 
د بقدر واٍف من املعلومات في العلوم االجتماعية واإلنسانية، وله دراية وخبرة في  قاٍض متخصص ومزوَّ
مشاكل األطفال وطرق معاملتهم. وعليه فإن وجود قاٍض متخصص ومدرب على التعامل مع األطفال في 
خالف مع القانون يرسم بالنتيجة منهجية الطفل وسلوكه املستقبلي، ويؤثر في شخصيته ومدى استعداده 

لإلصالح والعودة مرة أخرى فرداً صاحلاً في املجتمع. 

لسنة   )16( رقم  األردني  األحداث  قانون إصالح  إلى  وبالعودة  الغربية،  الضفة  مناطق  الوضع في  أما 
1954 الساري املفعول في الضفة الغربية جند أنه نّص في املادة )7( منه على اعتبار احملكمة التي تنظر 
في التهم املسندة إلى أي طفل في خالف مع القانون أنها )محكمة أحداث(، وال تُعتبر كذلك إذا كان 
الشخص اجلارية محاكمته متهماً باالشتراك مع شخص آخر غير طفل. يُذكر ُهنا أن هذه املادة نّصت 
على تدابير خاصة أثناء انعقاد محكمة األطفال في خالف مع القانون، مثل انعقادها في غير األوقات 
واأليام التي تنعقد فيها جلسات احملاكمة االعتيادية، وفي مكان آخر غير الذي تتم فيه جلسات محاكمة 
الكبار، إضافة إلى نصها على ضرورة اتخاذ التدابير ملنع اختالط الطفل الذي جتري محاكمته بغيره من 

الكبار املتهمني أو املُدانني، وذلك أثناء عملية النقل أو قبل مثوله أمام القضاء أو بعده.

ما نالحظه جيداً، أن هذه التدابير اخلاصة مبحاكمة األطفال في خالف مع القانون غير مطبقة على 
أرض الواقع، حيث يتم عقد جلسات محاكمتهم في ذات األوقات واأليام التي تنعقد فيها محاكم الكبار، 
ويجري انعقادها في قاعة احملكمة االعتيادية، وال يوجد أدنى فرق بينها وبني مكان محاكمة األطفال. 
كما يتم نشر اسم الطفل ورقم قضيته على اللوحة اخلارجية لقاعة احملكمة في يوم عقد جلسة محاكمته، 

ويتواجد في قاعة االنتظار مع غيره من الكبار سواء كانوا ُمدانني أم محكومني، أو من عامة الناس.
وجند كذلك أن قاعة االنتظار مشتركة ملن له قضية سواء أكان متهماً وغير موقوف، مّدعي أو مّدعى 
عليه في مخالفات أو جنح، بحيث يكون األطفال والبالغون مع بعضهم البعض، وهذا يعني أنه ال يتم 
جتنيب الطفل الظهور أمام أنظار عدد كبير من الناس املتواجدين في قاعة احملكمة، وما يتبع ذلك من 

آثار نفسية سيئة عليه.

حالة دراسية
ت.ف طفل عمره 10 سنوات، متهم بإتالف مال الغير. قضيته في احملكمة وهو ملزم بحضور كافة 
جلسات احملاكمة. كان يشعر باخلوف والرهبة الشديدين، وترتفع درجة حرارته لياًل قبل موعد كل 
جلسة. كان ال يذهب إلى املدرسة على أثر شعوره باخلوف والعار عند حضور كل جلسة، إضافة إلى 

رجفة يديه التي كانت تالزمه قبل موعد اجللسة مباشرة.
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ويأتي ذلك كنتيجة لعدم وجود محاكم متخصصة لألطفال في خالف مع القانون ضمن النظام القضائي 
الفلسطيني، إضافة إلى عدم وجود قضاة متخصصني بالنظر في قضايا هؤالء األطفال، باستثناء وجود 
مراعاة  في  يساهم  أن  وهذا ممكن  األطفال،  عدالة  التدريبات حول  بعض  تلقوا  الذين  القضاة  بعض 
معايير عدالة األطفال بحسب القاضي متولي القضية، أي أن ذلك يعتمد على القاضي إن كان متخصصاً 

بقضايا األطفال، مبعنى أن مأسسة قضاة متخصصني لألطفال غير موجود على أرض الواقع. 
جدير بالذكر هنا أن املادة )9( من قانون إصالح األحداث النافذ قد حددت صالحية محكمة الصلح 

للنظر في الدعاوى التي تستوجب العقوبة فيها 7 سنوات. إال أن الواقع العملي يشير إلى أن كافة 
اجلنايات التي تزيد عقوبتها عن ثالث سنوات في القانون تتابع من قبل محاكم البداية وليست محاكم 

الصلح. 

ومما ال شك فيه أن وجود محكمة مختصة بنظر قضايا األطفال في خالف مع القانون، ضمن نظام 
ونفسي  للقضاء من طب شرعي  واملساعدة  املساندة  األجهزة  كافة  يشتمل على  متكامل  أطفال  قضاء 
وأخصائي اجتماعي ومراقب سلوك وغيرها من احتياجات قد تتطلبها إجراءات احملاكمة، هو مطلب 
عادل وشديد األهمية، حلسن سير قضاء األطفال في خالف مع القانون، وهو ما تضمنته مسودة مشروع 

قانون األحداث الفلسطيني اجلاري العمل عليها من قبل اللجنة الفنية لعدالة األحداث.

القانون أمر ضروري. فأجواء احملكمة  املناسبة حملكمة األطفال في خالف مع  كما أن إيجاد األجواء 
املتسمة بطابع اجلدية واالنضباطية الذي متارس فيه إجراءات غير مألوفة للشخص العادي تؤثر حتماً 
هذه  وتظهر  واخلوف،  القلق  في  تتمثل  نفسية  استجابات  لديهم  وتظهر  أمامها،  املاثلني  األطفال  على 
السمات واضحة في طريقة إجابتهم لألسئلة وصعوبة تذكرهم للتفاصيل، لهذا يتوجب على القاضي ما 
أمكن أن يحاول إيجاد جو من األلفة والود جتاه الطفل، مراعياً في ذلك شخصية الطفل املاثل أمامه 
وخبراته السابقة، ومدى عالقته باجلرم الذي يحاكم عليه واخللفية الثقافية واالجتماعية له. وميكن هنا 

االستفادة من تقرير مراقب السلوك حول حالة الطفل من الناحية اإلجتماعية.

3- خصوصية محاكم األطفال:

نصت املادة )4/7( من قانون األحداث األردني رقم )16( لسنة 1954 النافذ في مناطق الضفة الغربية 
على أنه »ال يُسمح ألحد بالدخول إلى محكمة األحداث بخالف مراقبي السلوك ووالدّي احلدث أو وصيه 
أو من كان من موظفي احملكمة أو من األشخاص الذين لهم عالقة مباشرة بها«، والغاية من هذا اإلجراء 
هي جتنيب الطفل الوصمة االجتماعية التي قد تلحق به، وحتى ال يتعرض األطفال إلى الوقوف أمام 

اجلمهور مبظهر املجرمني املتهمني مما قد يؤثر في نفسيتهم و وتصرفاتهم.

ويقصد بإيالء خصوصية حملاكم األطفال إجراؤها خلف أبواب مغلقة16، بحضور يقتصر على ولي األمر، 
محامي الطفل في خالف مع القانون، مراقب السلوك، والطفل نفسه.

يستخدم هذا املصطلح بدل »سرية احملاكمة« ألن السرية لغوياً هي ما يتم بني اثنني فقط، وهنا احلضور يقتصر على أشخاص   16
معينني ولكن أكثر من اثنني.
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القانون في الضفة  ل�حاالت أطفال في خالف مع  التمثيل القانوني لوحدة عدالة األطفال  ومن خالل 
الغربية، كانت تنعقد اجللسة بصورة مغلقة بناًء على طلب احملامي املمثل للطفل في كثير من احلاالت، 

وفي بعض احلاالت يعقد القاضي من تلقاء نفسه جلسة محاكمة الطفل بصورة تراعي خصوصيته.

وإن كان الطفل شريك لبالغ في التهمة ال تُعقد اجللسة بصورة مغلقة، وإمنا بشكل علني كما هو احلال 
بالنسبة للكبار، إضافة إلى أن النطق باحلكم يكون كذلك بشكل علني، وذلك وفق قانون إصالح األحداث 

األردني 1954 النافذ.

من اجلدير بالذكر هنا، أن انعقاد جلسة محاكمة الطفل كجلسة مغلقة ال يُنافي أن يكون النطق باحلكم 
علنياً، وال ينافي خصوصية الطفل، بل هو ضمانة حلقوقه. وقد كفل القانون األساسي املعدل لعام 2003 
وقانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني لعام 172001 عالنية إصدار احلكم، حرصاً على تدعيم الثقة في 
اجلهاز القضائي، ويعتبر هذا املبدأ من أهم ضمانات احملاكمة بالنسبة للبالغني، ومبا أن هذا املبدأ هو 
مبدأ دستوري، فإنه ميكن في حاالت براءة الطفل إصدار احلكم عالنية، أما إذا كان قرار احملكمة هو 
اإلدانة، فإننا نرى وجوب إعالن القرار بجلسة علنية، مع احملافظة على سرية املعلومات التي من شأنها 

أن تؤدي إلى معرفة شخصية الطفل، حفاظاً على مصلحة الطفل الفضلى.18

يندرج حتت مفهوم خصوصية محاكم األطفال أيضاً منع النيابة العامة من التحقيق واملالحقة بصورة 
علنية19، كما يحظر نشر اسم وصورة الطفل في خالف مع القانون ونشر وقائع احملاكمة أو ملخصها في 

أي وسيلة من وسائل النشر إال بإذن من احملكمة، وهذا مبوجب قانون إصالح األحداث النافذ.

4-  ضرورة النظر في قضايا األطفال في خالف مع القانون على صفة االستعجال:

لم جند في قانون إصالح األحداث األردني رقم )16( لسنة 1954 النافذ أية إشارة إللزام احملكمة في 
اإلسراع في إجراءات التقاضي والفصل في األحكام، وبالرجوع إلى القضايا التي ُمّثلت من قبل وحدة 
عدالة األطفال عام 2011 أَْولى عدد قليل من احملاكم خصوصية لقضايا األطفال من ناحية اإلسراع في 
النظر والبّت فيها، مثل بعض القضاة في محكمة نابلس، ومحكمة صلح دورا، حيث كان القضاة يتوجهون 

إلنهاء ملفات األطفال في خالف مع القانون على وجه السرعة.

باالضافة ملا سبق، فإن املدد ما بني جلسات احملاكمة هي باحلد األدنى ثالثة أسابيع، إال إذا مت الطلب من 
قبل احملامي الذي يتابع امللف وحسب وقت احملكمة، ولكن باألساس هناك مدد طويلة ما بني اجللسات، 
ومن خالل النقاش مع بعض وكالء النيابة والقضاة مت ذكر أن هناك اعتياد من قبل احملاكم على عدم 
االستعجال سوى في ملفات املوقوفني، ولكن غير ذلك ال يكون استعجال في النظر في الدعوى من قبل 
احملاكم، ويكون نظر قضايا األطفال كما هو احلال بالنسبة للبالغني. ويُذكر ُهنا أنه مت متابعة عدد من 

القضايا ألطفال في خالف مع القانون أصبحوا بالغني وقضاياهم ال زالت منظورة أمام احملاكم.

انظر املادة 273 فقرة 3 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 لسنة 2001  17
انظر في ذلك »قضاء األحداث بني املمارسة والتشريع، احلركة العاملية للدفاع عن األطفال 2004 ص67  18
أنظر في ذلك، قضاء األحداث بني املمارسة والتشريع، احلركة العاملية للدفاع عن االطفال 2004 ص 49  19
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إن الغاية والهدف من اإلسراع في نظر قضايا األطفال في خالف مع القانون يكمن في التقليل ما أمكن 
من االنعكاسات السلبية التي يتأثر بها الطفل أثناء سير إجراءات احملاكمة. كما أن طول أمد احملاكمة 

يحول دون متكني الطفل من الربط بني الفعل الذي ارتكبه واألثر املترتب عليه في بعض األحيان.
من ناحية أخرى، قد يطول أمد احملاكمات في بعض األحيان سنتني إلى أكثر من ذلك في بعض القضايا، 
الشهود  أن استدعاء  التبليغ، كما  ناحية  ذاتها من  والبالغني هي  املتبعة لألطفال  وذلك ألن اإلجراءات 
وسماعهم يؤدي إلى إطالة املدد ما بني اجللسات علماً أن قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم3 

للعام 2001 الناظم لإلجراءات هو موحد لألطفال والبالغني على حٍد سواء. 

5- حضور ولي أمر الطفل جلسات احملاكمة:

نّصت املادة )8( من قانون إصالح األحداث األردني رقم )16( لسنة 1954 النافذ في الضفة الغربية 
على أنه »إذا اتهم حدث بارتكاب جرم فللمحكمة أن تكلف والده أو وصيه باحلضور أمامها، وأن تصدر 
ما تراه ضرورياً من األوامر لتأمني حضوره«، ومما ال شك فيه أن استدعاء ولي أمر الطفل له أهميته 
في التقليل من مخاوف الطفل وإشعاره باألمان، وبالتالي زيادة تعاونه مع القاضي ووكيل النيابة خالل 

إجراءات التحقيق واحملاكمة.

في الواقع العملي في احملاكم الفلسطينية، يُشترط حضور ولي األمر، ولكن نظراً ألن نسبة كبيرة من 
حاالت األطفال في خالف مع القانون، يكون الطفل فيها قادماً من أسرة مفككة أو يكون ضحية إهمال 
أسري، أو يكون مقدم الشكوى هو األب، فإن ولي األمر ال يحضر جلسات احملاكمة، وفي تلك احلاالت 

كان مراقب السلوك يحضر اجللسة أو احملامي بالرغم من عدم إلزامية ذلك في القانون النافذ.

6- عدم تقييد الطفل:

تقييد احلدث بأي قيد إال في  أنه »ال يجوز  النافذ على  املادة )5( من قانون إصالح األحداث  نّصت 
احلاالت التي يبدي فيها من التمرد والشراسة ما يستوجب ذلك«، والغاية املتوخاة من هذا احلظر تكمن 

في احملافظة على كرامة الطفل واحترامه لذاته.

وعلى أرض الواقع يعتبر هذا املبدأ مطبقاً إلى حٍد ما، كقاعدة عامة ال يتم تقييد الطفل، ولكن يتم ذلك 
في بعض األحيان أثناء عملية نقله، وفي بعض احلاالت التي يكون فيها من الصعب السيطرة على الطفل، 

وفي احلاالت التي يالحظ الشرطي فيها أنه من املمكن أن يتعرض الطفل له.

7- عدم اعتبار إدانة الطفل بجرم من األسبقيات:

 بحسب نص املادة اخلامسة عشر من قانون إصالح األحداث األردني ساري املفعول في الضفة الغربية 
ال تعتبر إدانة طفل مبخالفة قانونية معينة من األسبقيات، إذ ينص القانون على أنه: »إذا أدين حدث 
بجرم ال تعتبر إدانته من األسبقيات، وال يستدعي ذلك تشديد العقوبة عليه أو فرض عقوبة أخرى غير 

العقوبة التي ميكن أن يحكم بها عند ارتكابه جرماً ثانياً«.
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8- إخطار الطفل فورًا بالتهم املسندة إليه:

يُعتبر تبليغ الطفل في خالف مع القانون بالتهم املوجهة إليه فور القبض عليه، وإعالم ولي أمره بذلك، 
حقاً أساسياً للطفل، ولكن الواقع العملي يعكس تفاوتاً في تطبيق هذا الضمان. فالطفل في خالف مع 
القانون ال يبلغ التهمة املسندة إليه فوراً إذا مت القبض عليه متلبساً أو مت ضبطه وإحضاره من املنزل، 
ولكن يبلغ بالتهمة املسندة إليه في أقسام الشرطة في أغلب األحوال، وذلك بحسب احلاالت التي مت 

العمل معها من خالل وحدة عدالة األطفال في احلركة العاملية للدفاع عن األطفال خالل العام 2011.

ويتم أيضاً تبليغ التهمة املوجهة للطفل وفق التكييف القانوني من قبل النيابة العامة قبل بدء التحقيق 
معه، كما تتم مواجهة الشهود بعضهم ببعض وفقاً لقانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 لسنة 2001 في 
املادة )84( منه عماًل بحق الطفل في مواجهة الشهود واستجوابهم الواردة في قواعد بكني النموذجية، 

لدى النيابة العامة.

وُهنا يوجد للنيابة العامة دور مهم في حفظ امللفات املتعلقة باألطفال في خالف مع القانون مبوجب 
قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني، حيث عاجلت املادة )149( من القانون موضوع حفظ الدعوى 
وبينت احلاالت التي ميكن لوكيل النيابة بيان رأيه فيها مبذكرة يرسلها للنائب العام الذي يصدر قراراً 
مسبباً بحفظ الدعوى وفق أحكام القانون. وعلى أرض الواقع ومن خالل العمل في احلركة العاملية للدفاع 
النيابة العامة قلياًل ما تلجأ إلى استخدام هذه  عن األطفال مع األطفال في خالف مع القانون، فإن 

الصالحية، حيث تقوم بإحالة امللف إلى احملكمة مباشرة.

املذكور صالحية  القانون  للطفل، فقد منحها  املوجهة  التهمة  بتكييف  العامة  النيابة  بدور  يتعلق  وفيما 
التحقيق واالستجواب وسماع الشهود وتكييف التهمة فيما إذا كانت مخالفة أو جنحة أو جناية.20

9- االحتجاز كمالذ أخير وألقصر فترة زمنية ممكنة:

تكمن الغاية من وراء هذا املبدأ في احلد من اآلثار السلبية لالحتجاز على الطفل، حيث أن في توقيف 
الطفل مساساً بالعديد من حقوقه األخرى، مهما ُقدم له من حماية ومعاملة حسنة خالل فترة التوقيف، 
كما أنه يؤثر سلباً على منو الطفل اجتماعياً ويعيق تطوره ومناءه بشكٍل سليم، إضافة إلى إمكانية تعلمه 

سلوكيات خاطئة ممن حوله في أماكن االحتجاز. 

نالحظ بأنه على أرض الواقع ال يتم أخذ خصوصية الطفل في احلسبان، فيتم التعامل مع الطفل مثل 
الكبار، وال يتم أخذ هذا املبدأ –االحتجاز ألقصر فترة زمنية ممكنة- بعني اإلعتبار، ونظراً ألن الكثير 
من هؤالء األطفال ينحدرون-كما أشرنا سابقا– من أسر مفككة، أو أنهم ضحايا إهمال، فإنه من املمكن 

أن يبقى الطفل موقوفاً ملدة طويلة حتى ستة شهور إذا لم يجد من يقدم له الكفالة، أو يكفله.

أنظر املواد 150، 151، 152 من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001  20
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القضاة واخلاصة  الصادرة من قبل  ناحية األحكام  أما من  للتوقيف رهن احملاكمة،  بالنسبة  كان ذلك 
مبوضوع احتجاز الطفل الذي يدخل في خالف مع القانون، فنالحظ من خالل الواقع العملي أن أحكام 
القضاة تتنوع بني الغرامة، والكفالة، واإليداع في دار االمل، مبعنى أن بعض القضاة يعملون مببدأ إخالء 
سبيل الطفل حلني احملاكمة ويحتسبون مدة التوقيف من احلكم، وأحكامهم تكون إما الغرامة أو الكفالة 

أو وضع الطفل حتت مراقبة السلوك، أو اإليداع في دار رعاية وتأهيل األحداث.

ولكن ليس هذا حال جميع القضاة -نظرا لعدم وجود محاكم مختصة- حيث يتشدد بعض القضاة في 
أحكامهم على األطفال في خالف مع القانون، ويتعاملون معهم بهذا الصدد شأنهم شأن الكبار، دون 
مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، جدير بالذكر أنه ليس هناك إحصائيات رسمية لدى مجلس القضاء 
أو  الكفالة،  أو  الغرامة،  أو  االحتجاز  أحكامهم  كانت  التي  األطفال  نسبة قضايا  أو  عدد  األعلى حول 

البراءة.

حالة دراسية:
ص.ف طفل عمره 14 سنة، يعيش مع والده وزوجة أبيه، يوجد مشاكل أيضاً بني الطفل وأمه، حيث 

أن ما مت اإلدعاء بسرقته يعود لقريب زوج أمه.
 مت توقيف ص.ف على خلفية اتهامه بالسرقة خالفاً للمادة407 وبقي موقوفاً ملدة 4 أسابيع بدون 
أن يتم إخالء سبيله، وذلك ألن والده لم يوكل له محاٍم لتمثيله، ولم يكن يتصل به نهائياً، واعتبر األب 

أن ذلك مصيراً طبيعياً إلبنه بقوله: »خليه يتربى«.
كان ص.ب هادئاً جداً، تعاطف القاضي في أحد املرات معه، حيث كان يتم عرضه عليه لتمديد 
توقيفه وال يحضر ولي أمره معه، وحكم بإخالء سبيله حلني احملاكمة، ولكن هذا القرار بقي دون 

تنفيذ حلني اجللسة التالية له، ألن والد ص.ب لم يأِت لكفالته.

حالة دراسية:
االسم: م. ق

العمر: 15 سنة
املنطقة: منطقة وسط الضفة

التهمة: شروع بالقتل وهتك عرض

م.ق طفل يعيش مع والده وزوجته في بيت واحد، ترك املدرسة منذ أن كان عمره 10 سنوات ليعمل 
مع والده في البناء، أمه متوفية منذ أن كان عمره 5 سنوات، الوضع اإلقتصادي لألسرة سيء أيضاً، 

متهم بهتك العرض والشروع بالقتل، ويوجد مصاحلة عشائرية مع أهل الطفلة املعتدى عليها.

مت احلكم على م.ق من محكمة البداية باإليداع في دار األمل مدة 4 سنوات بتهمة هتك العرض 
والشروع في القتل، ولم يتم األخذ من قبل احملكمة بأسباب التخفيف مثل املصاحلة العشائرية.

مت استئناف احلكم وتخفيضه إلى سنتني من قبل محكمة استئناف القدس.
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وتشير اإلحصائيات الواردة من مجلس القضاء األعلى الفلسطيني إلى أن عدد األطفال )من كال اجلنسني( 
في خالف مع القانون، الذين مت النظر في قضاياهم وإغالقها في محافظات الشمال واجلنوب والوسط 

خالل العام 2011 قد بلغ )166( طفاًل.

أما عدد األطفال في خالف مع القانون الذين ما زالت قضاياهم منظورة أمام احملاكم في محافظات 
الشمال والوسط واجلنوب خالل عام 2011 بلغ )96( طفاًل.

وهكذا بلغ مجموع أعداد األطفال في خالف مع القانون الذين لهم قضايا منظورة أو مت نظر قضاياهم 
أمام احملاكم لعام 2011 )262( طفاًل.21   

يالحظ أن إحصائيات مجلس القضاء األعلى غير مفصلة، إضافة إلى عدم مطابقتها مع إحصائيات 
دائرة الدفاع االجتماعي )رقابة السلوك(. وقد يكون السبب اختالف املعايير املّتبعة في عملية إحصاء 
تلك الفئة من األطفال، وهذا يقودنا إلى القول بضرورة إيجاد نظام متكامل ومتخصص بعدالة األطفال، 

إضافة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات وطنية يتم االرتكاز عليها في ذلك.

وبحسب دائرة الدفاع االجتماعي في وزارة الشؤون االجتماعية كانت األحكام الصادرة بحق األطفال في 
خالف مع القانون كالتالي22:

غرامةبراءةاحملافظة
كفالة 
حسن 
سلوك

إسقاط 
وعدم 
مسؤولية

دار 
األمل

رعاية 
مرا قبةسجنالفتيات

إيداع 
في أحد 
املشافي

املجموعأخرى

القدس
62----------------2042يطا

97----37------1374--بيت حلم
49----------2--47----أريحا

146057268342357324رام الله
192238--51------34--6نابلس

1936329267طولكرم
31015108114593قلقيلية
895--2----7--93336جنني

17223----2--1910130441سلفيت

إحصائيات مجلس القضاء األعلى للعام 2011  21
األرقام املوجودة في اجلدول تشير إلى أعداد األطفال حسب نوع احلكم  22
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غرامةبراءةاحملافظة
كفالة 
حسن 
سلوك

إسقاط 
وعدم 
مسؤولية

دار 
األمل

رعاية 
مرا قبةسجنالفتيات

إيداع 
في أحد 
املشافي

املجموعأخرى

31----3--------27--1طوباس
2015188223اخلليل
723615038010324525071702املجموع

وميكن أن يعود االختالف في األرقام واإلحصائيات أيضاً، إلى أن وقت إعداد هذا التقرير واحلصول 
على اإلحصائيات من مختلف اجلهات التي ال تصل إليها القضايا في ذات الوقت، فالشرطة، وهي اجلهة 
األولى التي يصل إليها الطفل في خالف مع القانون، من املمكن أن ال تكون كافة القضايا املوجودة لديها 
محالة على النيابة العامة، كما أن النيابة العامة متتلك صالحية التحفظ على بعض امللفات، لذا من 
املمكن أن تكون إحصاءات النيابة مختلفة عن إحصاءات احملاكم، إضافة إلى أن احملاكم ال يوجد لديها 
نظام خاص لألطفال في خالف مع القانون، وبالتالي إن كان الطفل مع بالغ في دعوى مشتركة ال تُسجل 
لدى احملكمة كدعوى ضد طفل، كما أن الوقت الذي تصل فيه الدعوى إلى مراقب السلوك هي مبرحلة 

متأخرة من الدعوى، لذا جند أن األرقام لدى مراقب السلوك تختلف عن احملكمة.

10-  الضمانات املتعلقة باعتراف الطفل في خالف مع القانون أثناء احملاكمة:

يُثار نقاش حول السن التي ميكن معها األخذ باعتراف الطفل، ومدى سلطة احملكمة في االستماع لبينة 
النيابة بعد االعتراف، وكيفية سؤال الطفل عن التهمة املسندة إليه والذي يجب أن يكون بلغة بسيطة 
“إذا  أنه  النافذ على  املادة )4/11( من قانون إصالح األحداث األردني  وقريبة إلى فهمه. وقد نّصت 
اعترف احلدث بالتهمة املسندة إليه واقتنعت احملكمة بصحة اعترافه أو اقتنعت بثبوت التهمة، تسأله 
عندئٍذ عما إذا كان يرغب باإلدالء بشيء لتخفيف العقوبة أو ألي أمر آخر، وقبل البّت في كيفية معاملته 
حتصل احملكمة من مراقب السلوك على املعلومات التي متكنها من الفصل في الدعوى على خير وجه 
لها  الصحية. ويجوز  وأحواله  املدرسة  وبيئته وسلوكه في  العمومية  الطفل بشأن سيرته  يعود ملصلحة 
أن توجه إليه ما تشاء من األسئلة فيما يتعلق بهذه املعلومات، كما يجوز لها ألجل احلصول على هذه 
املعلومات أن تأمر بإجراء فحص طبي خاص له أو بوضعه حتت املالحظة الطبية، وأن تفرج عنه من وقت 

آلخر بكفالة أو أن تعتقله في دار التوقيف واالعتقال أو إصالحية األحداث«.

11- ضرورة تقدمي املساعدة القانونية املجانية لألطفال في خالف مع القانون:

يعتبر وجود احملامي حسب قانون إصالح األحداث املطبق غير وجوبيٍّ وال مجاني، مما يترك الكثير من 
األطفال في خالف مع القانون دون مساعدة قانونية هم في حاجة ماّسة لها. حيث تشير اإلحصاءات 
األسرة،  قبل  من  األطفال  وإهمال  األسري  التفكك  القانون  مخالفة  أسباب  أهم  من  أن  إلى  الرسمية 
وأحياناً الفقر، ما يؤدي إلى توقيف الكثير من هؤالء األطفال بالنظارات والسجون لفترات طويلة. إذ أن 
قانون اإلجراءات ضِمن للطفل والبالغ حق توكيل محاٍم من صندوق احملكمة في قضايا اجلنايات إن لم 
م  يكن له محاٍم، ولكن الواقع العملي يشير إلى أن الطفل إن لم يتم توكيل محاٍم له من قبل عائلته ال يُقدَّ
له طلب كفالة، ويبقى في التوقيف ملدة تزيد عن مدة العقوبة، دون إخالء سبيله. فبعض احلاالت متت 
متابعتها من قبل احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، ألطفال مت توقيفهم قبل البّت بارتكابهم جنايات 
لفترات تزيد على أربعة شهور قبل أن يكون للطفل محاٍم ميثله، نظراً إلهمال األسرة، وعدم تعيني محاٍم 

له من قبل احملكمة.
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12- الضمانات املتعلقة بإصدار األحكام:

من املبادئ املهمة في عدالة األطفال عند إصدار األحكام املتعلقة باألطفال في خالف مع القانون أن 
يؤخذ بعني االعتبار ظروفهم الشخصية واإلجتماعية، باإلضافة إلى ظروف ارتكاب اجلرم وخطورته.

وهذا ما يعكسه تقرير مراقب السلوك لدينا في الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية، ولكن ما يؤخذ 
على تقرير مراقب السلوك أن تقريره أحياناً يأخذ شكاًل ميكانيكياً روتينياً. حيث ال تتم زيارة الطفل 
من قبل املراقب في منزله وكشف البيئة التي يعيش فيها عن قرب في كل األحوال، وإمنا يحضر الطفل 
هو ووليه أمام مراقب السلوك ويتم تعبئة منوذج التقرير. كما أن منوذج تقرير مراقب السلوك ذاته بات 
بحاجة ماسة إلى التعديل والتطوير ليعكس بصورة أشمل وأفضل وضع الطفل في خالف مع القانون 

االجتماعي والنفسي، وأسباب مخالفته للقانون. 

باإلضافة لذلك، يتم األخذ بالتقرير من قبل القاضي على سبيل االستئناس فقط، وال تتم مناقشة مراقب 
السلوك من قبل القاضي فيه إال نادراً، بالرغم من أهمية هذا التقرير في مساعدة القاضي للتعرف على 
ظروف الطفل اإلجتماعية والنفسية، مما يستتبع مساعدته في إصدار احلكم، مبا يتناسب مع املصلحة 

الفضلى للطفل، مع مراعاة تلك الظروف لكل حالة على حدة، محققاً بذلك عدالة لألطفال.  

وقد كان عدد األطفال في خالف مع القانون الذين متت إحالتهم إلى مراقبة السلوك خالل عام 2011 
كالتالي23:

 املجموعاملجموع16-1318-915-12احملافظة
العام

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
القدس
10149160262--1يّطا

97--97--54--36--7بيت حلم
30247249--9--8أريحا

14110020813222324رام الله
16132353238--55---19نابلس

10135121822634267طولكرم
42167191293قلقيلية
95--95--71----18--6جنني

إحصائيات دائرة الدفاع االجتماعي في وزارة الشؤون االجتماعية لعام 2011  23
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 املجموعاملجموع16-1318-915-12احملافظة
العام

15155115012203223سلفيت
31--31--25--6----طوباس
1051162223223اخلليل
1684181702املجموع

من حيث العدد، نالحظ أن أعلى عدد أطفال في خالف مع القانون خالل عام 2011 كان موجوداً في 
رام الله، تليها طولكرم، ومن بعدها نابلس، ثم اخلليل وسلفيت. فيما لم يكن في طوباس مراقب سلوك 
حتى وقت إعداد التقرير. ولكن باملقارنة مع عدد السكان، فإن أعلى نسبة حاالت أطفال في خالف مع 
القانون كانت من محافظة سلفيت، حيث وصلت 0�34%، تليها محافظة طولكرم بنسبة 0�15% تقريباً، 
النسبة 0�6%، واخلليل بنسبة 0�03% من  بلغت  نابلس فقد  أما  الله بنسبة %0�10،  رام  ثم محافظة 

مجموع احلاالت. 
13- التحويل إلى خارج النظام القضائي:

يُعتبر حتويل الطفل إلى خارج النظام القضائي الرسمي مهماً لتجنيب الطفل اآلثار النفسية واالجتماعية 
التي سيتعرض لها خالل اإلجراءات القضائية، ولذلك شجعت املعايير الدولية في عدالة األطفال على 
اللجوء بالقدر املناسب إلى معاجلة حاالت مخالفة األطفال للقانون دون اللجوء إلى احملاكمات الرسمية، 
بشرط االحترام الكامل حلقوق اإلنسان والضمانات القانونية. ومن بني الوسائل البديلة للمحاكمة تكليف 
الطفل في خالف مع القانون بأداء عمل في خدمة املجتمع احمللي أو في أي مجال خدماتي آخر يُناسب 

سنه وإمكانياته.24

في املجتمع الفلسطيني، يتم اللجوء إلى جهات اإلصالح العشائري في كثير من احلاالت، حتى لو كانت 
املشتكى  الفلسطيني مجيء عائلة  املجتمع  في  السائد عرفاً  أمام احملاكم، فمن  القضايا منظورة  هذه 
عليه لعائلة املشتكي لطلب الصلح وإسقاط احلق الشخصي مقابل إجراءات محددة و/أو مبلغ مادي، 
وفي حالة موافقة عائلة املشتكي على ذلك يتم عمل صك صلح عشائري بني العائلتني، يكون له دور في 
تخفيف احلكم عن الطفل في حال كان هناك قضية في احملكمة، وفي حاالت أخرى يتم اللجوء لهذه 

اجلهات دون اللجوء إلى القضاء الرسمي.

ولكن ال ميكننا في كل األحوال اعتبار هذه اجلهات حتوياًل إلى خارج النظام القضائي للغاية املقصودة 
النظام القضائي الرسمي، ألن ذلك قد يعتبر تعزيزاً خلرق مبدأ  أال وهي جتنيب الطفل الدخول في 
في  الفضلى  الطفل  مصالح  تخالف  بصورة  ذلك  يجري  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  القانون  سيادة 
بعض األحيان، حيث أن إجراء الصلح يتطلب اإلعتراف بالتهمة، األمر الذي يشكل تناقضاً مع مجريات 

احملكمة، )الطفل ينكر التهمة باحملكمة ويعترف أمام الصلح العشائري(. 
وبالتالي قد يكون موضوع الصلح العشائري وفقاً للعادات والتقاليد في املجتمع الفلسطيني نواة لتشكيل 
آلية لتطبيق العدالة التصاحلية لألطفال في خالف مع القانون، مع احلاجة إلى تطوير هذه الفكرة مع 

انظر في ذلك: معايير محاكمة األحداث، مادة تدريبية ص 3، وثائق احلركة العاملية للدفاع عن األطفال  24
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مؤسسات أخرى حكومية وغير حكومية، مبا يحقق جتنيب الطفل في خالف مع القانون الدخول في 
النظام القضائي الرسمي، مبا يتوافق مع املصلحة الفضلى له.

ومن اجلدير بالذكر ُهنا، أنه عند التحويل إلى خارج النظام القضائي ال بد من مراعاة أن ال يخّل ذلك 
بحقوق الطفل.

13- التأهيل وإعادة االندماج في املجتمع:

في ظل قانون إصالح األحداث األردني النافذ، ال يوجد إشارة مباشرة إلى ضرورة معاملة األطفال في 
خالف مع القانون بطريقة تيسر تأهيلهم وإعادة اندماجهم في املجتمع وقيامهم بدور فعال فيه، وفقاً 
للسياسة احلديثة املتبعة في عدالة األطفال، وإن كانت قد متت اإلشارة بطريقة غير مباشرة في املواد 
14/ب، واملادة 23 فقرة 2/ب إلى موضوع التدريب املهني لألطفال في خالف مع القانون، والذي يعتبر 

جزءاً مهماً من عملية إدماج الطفل في املجتمع.

فيما  أو  الطفل، سواء رهن احملاكمة  احتجاز  أثناء مرحلة  تأهيلية  برامج  يوجد  الواقع ال  أرض  وعلى 
بعدها. وبعد خروج الطفل في خالف مع القانون للمجتمع ميكن أن ينقطع عن املدرسة، أو ال يجد من 
العمل ما يناسبه -في حال كانت سّنه 16 سنة فأكثر- أو يكون بحاجة إلى تدريب مهني على حرفة معينة 
ويجد العقبات أمامه كثيرة. فمراكز التدريب املهني التابعة لوزارة العمل ال تستقبل سوى األطفال الذين 
أنهوا الصف العاشر، ومراكز التدريب التابعة للشؤون االجتماعية ال تستقبل سوى األطفال حتى عمر 15 

سنة، وفي ظروف محدودة.

حالة دراسية
إسم الطفل: ب.ع

العمر: 17 سنة
املنطقة: منطقة جنوب الضفة الغربية.

التهمة: السرقة باالشتراك

ب.ع طفل في خالف مع القانون، عمره 17 سنة، يعيش في أسرة مكونة من ثالثة أفراد إضافة إلى 
أخوته من أبيه البالغ عددهم 11، حيث األب متزوج من ثالث زوجات، كان أبوه يقوم بضربه كلما قام 

بعمل ما غير راٍض عنه، وأحياناً يجعل أخوته الكبار يغلقون الغرفة عليه ويبرحونه ضرباً.

العامة  للنيابة  نفسه  بتسليم  يقوم  ثم  املشاكل،  يفتعل  وكان  بسيطة،  أشياء  مرات  عدة  سرق ب.ع 
الحتجازه، وكانت النيابة العامة تستدعي ولي أمره، أباه، ويقوم بكفالته وإخراجه.

السرقة  تهمة  بعد ذلك، قام ب.ع هو ومجموعة من أصحابه بسرقة أجهزة حاسوب، ومت توجيه 
باالشتراك لهم جميعاً.

مّت اعتقال ب.ع واحتجازه ملدة شهرين، وبعد تقدمي أكثر من طلب إخالء سبيل له، مت اإلفراج عنه 
حلني احملاكمة بكفالة عدلية. أثناء فترة احتجازه حاول ب.ع االنتحار داخل نظارة الشرطة، وأثناء 
زيارته من قبل الباحث كان صامتاً، وعندما سأله عما يضايقه، لم يُِجب بشيء، ودمعت عيناه. ولم 

يزره أهله طوال فترة احتجازه.
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بالتوجهات  وال يخفى على أحد بأن إع��ادة االندماج في املجتمع هي من أهم أه��داف عدالة األطفال 
الوقت الذي قد تكون فيه من أصعب املراحل وأخطرها على الطفل في خالف مع  لها، في  احلديثة 
القانون. ويرتبط احلكم الذي مت إصداره بحق الطفل ارتباطاً وثيقاً بذلك، فإذا كان احلكم احتجاز حريته 
باحلبس مثاًل، سيواجه صعوبة أكبر في اندماجه مبجتمعه وأسرته، كما أن ذلك له عالقة بنفسية الطفل 
ذاته وشخصيته ومدى مساعدة أسرته ومساندته له في تسهيل هذه املرحلة، إضافة إلى دور املؤسسات 

النفسية واالجتماعية في ذلك.

ل���ت���ع���ل���ي���م���ه أث������ن������اء وج�����������وده في  ي���ي���س���ر ال�����ت�����دري�����ب امل����ه����ن����ي أو اس����ت����ك����م����ال ال����ط����ف����ل  ك����م����ا 
 م����ك����ان اإلح�����ت�����ج�����از إع����������ادة ان�����دم�����اج�����ه ف�����ي م���ح���ي���ط���ه األس����������ري وم���ج���ت���م���ع���ه ب����ع����د خ����روج����ه.

ثانيًا: إجراءات المحاكمة العملية

الطفل في  بحق  التي جتري  إجراءات احملاكمة  النافذ  األحداث  قانون إصالح  )11( من  املادة  نظمت 
خالف مع القانون. وتبدأ إجراءات احملاكمة مبجرد إحالة الطفل إلى احملكمة املختصة للنظر باجُلرم 
املسند له كما سبق بيانه، وعند شروعها بنظر القضية تشرح احملكمة للطفل خالصة التهمة املسندة له 
بلغة بسيطة قريبة إلى فهمه، وهنا يجب أن يكون الشرح منصّباً على كافة عناصر التهمة وتفصيالتها، 
وليس مجرد ذكر لنّص املادة املسندة له أو تكييفها القانوني فقط، ثم تسأله احملكمة إن كان يعترف بها أم 
ال، ويُعتبر من مقتضيات العدالة أن يدّون جواب الطفل كما ورد على لسانه بغّض النظر عما إذا تضمن 
ذلك اجلواب اعترافاً أو انكاراً للجرم، أو سرداً ألي واقعة قد تؤثر بنتيجة احلكم. كما أن على احملكمة 
أن تكون شديدة احلرص عند أخذها باعتراف الطفل، ولعّل الرأي الذي يدعو إلى أن احملكمة يجب أن 
تستمع إلى بينات الدعوى حتى بعد اعتراف الطفل للتثّبت من صحة ما أدلى به أمامها أقرب إلى العدالة، 
وإن كان ذلك يطيل من إجراءات احملاكمة بحقه، خاصًة في القضايا اجلنائية والقضايا التي اشترك فيها 

الطفل مع بالغ، وذلك حتوطاً من أن يكون ما أدلى به الطفل نتيجة تأثير آخرين عليه.

أما إذا لم يعترف الطفل باجُلرم املسند إليه فتشرع احملكمة بسماع شهود اإلثبات، ويجوز للمحكمة أو 
ولي أمر الطفل أو محاميه أو الطفل نفسه مناقشة الشهود، وبعد االنتهاء من سماع بينة اإلثبات يجب 
على احملكمة تدقيق ملف القضية، فإذا وجدت أن هناك بينة تكفي لتكوين قضية ضد املتهم، تُفِهم الطفل 
أو وليه أو محاميه أو مراقب السلوك في حال تعّذَر حضور الولي أو احملامي أّن من حقه أن يتقدم ببينة 
دفاعية، وفي حال تقّدمه بتلك البّينة تستمع احملكمة لشهود الدفاع. ومن ثم يجب على احملكمة احلصول 

على تقرير مراقب السلوك الذي يجوز للطفل أو وليه أو محاميه أو للمحكمة مناقشة املراقب حوله. 

وبعد االنتهاء من هذه اإلجراءات تصدر احملكمة قرارها الذي يكون قاباًل للطعن باالعتراض أو االستئناف 
أو النقض، وفقاً الحكام قانون أصول احملاكمات اجلزائية املعمول به.

بعد خروج ب.ع من مكان احتجازه، كان يشعر بأنه بحاجة إلى اهتمام أكبر من أهله ومن املجتمع، 
رغب أن يعمل أو أن يتلقى تدريباً يؤهله للعمل، ولكن عندما توجه للتدريب املهني لم يتم قبوله كطالب 

منتظم فيه ألنه لم ينهي تعليمه إال لغاية الصف الثامن.
أما مراكز التدريب التابعة للشؤون االجتماعية فلم يكن باإلمكان إحلاقه بها، ألن عمره 17 سنة، 

وهي ال تستقبل إال لغاية 15 سنة.
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وجدير بالذكر أن األصول اخلاصة مبحاكمة األطفال في خالف مع القانون، سواء كان ذلك أمام محكمة 
الصلح أو محكمة البداية، قد نُص عليها في قانون إصالح األحداث النافذ نفسه. مبعنى أن قواعد قانون 
إصالح األحداث ونصوصه تشتمل على نوعني من األحكام: قواعد موضوعية وقواعد إجرائية شكلية، إال 
إذا نظرت محكمة أخرى قضية الطفل في خالف مع القانون لتالزمها مع بالغ، فتطبق عندئٍذ القواعد 
اخلاصة باحملاكمة واملنصوص عليها في قانون أصول احملاكمات اجلزائية، إال فيما يتعلق منها بالطفل 

نفسه كتقرير مراقب السلوك... إلخ، فتُطّبق عليه قواعد قانون إصالح األحداث. 

المحور السادس
 أماكن احتجاز األطفال في خالف مع القانون

وتتمثل  قانونية وجغرافية.  اعتبارات  وفق عدة  القانون  مع  األطفال في خالف  احتجاز  أماكن  تختلف 
مرحلة  أكانت  القانون، سواء  مع  الطفل في خالف  إليها  يصل  التي  املراحل  في  القانونية  االعتبارات 
االعتبارات  وتتمثل  القضائي.  احلكم  تنفيذ  مرحلة  أو  احملاكمة،  رهن  االحتجاز  مرحلة  أو  التحقيق، 
إلى  التقسيم  هذا  ويرجع  وجنوب،  ووسط  شمال  إلى  الغربية  الضفة  مناطق  تقسيم  في  اجلغرافية 
عدم وجود أماكن خاصة باحتجاز األطفال في خالف مع القانون سوى دار األمل للمالحظة والرعاية 
االجتماعية في رام الله لألطفال الذكور، والتي يتم فيها احتجاز األطفال رهن احملاكمة من مدينة رام 
الله، كما يتم فيها أيضاً إيداع األطفال الذين يقضون فترة حكمهم من كافة مناطق الضفة الغربية، ويوجد 

للطفالت في خالف مع القانون من اإلناث دار رعاية الفتيات في بيت حلم.

أما في مرحلة احملاكمة، فيتم إيداعهم في نظارات مخصصة لهم في بعض املناطق، وفي مناطق أخرى 
يتم إيداعهم في غرف خاصة بهم داخل مركز اإلصالح والتأهيل. 

في  األطفال  توقيف  يتم  أن  يجب  النافذ،  األحداث  إصالح  لقانون  وفقاً  أنه  ُهنا  بالذكر  اجلدير  ومن 
خالف مع القانون من كال اجلنسني في )دار التوقيف واالعتقال(25، أما اعتقال هؤالء األطفال فيكون في 

)إصالحية األحداث(26 أو أي مؤسسة أخرى معينة لهذا الغرض من قبل وزير الشؤون االجتماعية.27
وسنتناول واقع أماكن احتجاز األطفال في خالف مع القانون في مختلف مناطق الضفة الغربية، ومدى 
انسجامها مع املعايير الدولية وخاصة اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باألطفال املجردين من حريتهم28 
الفلسطينية وخاصة قانون إصالح األحداث األردني رقم  التشريعات  مع أحكام  وقواعد بكني، وأيضاً 
)16( لسنة 1954 النافذ في الضفة الغربية، وقانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيني رقم )6( لسنة 

.1998

دار التوقيف واالعتقال هي أي مؤسسة تديرها الشؤون االجتماعية لهذا الغرض أو غيرها من الوزارات املختصة لهذا الغرض  25
إصالحية األحداث هي أي مؤسسة تديرها الشؤون االجتماعية لهذا الغرض للبنني والبنات  26

انظر في ذلك املادة 12 من قانون إصالح األحداث األردني لعام 1954  27
اعتمدتها اجلمعية العامة بقرارها )45/113( بتاريخ 14 كانون األول 1990  28
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لذا، وبناًء على ما سبق، نبدأ أوالً بأهم املبادىء التي نّصت عليها قواعد األمم املتحدة بخصوص األطفال 
املجّردين من حريتهم، ومن ثم نشير إلى نصوص القانون الفلسطيني في املواضيع ذات الصلة، ومن ثم 
واقع أماكن احتجاز األطفال في خالف مع القانون في مناطق الضفة الغربية: النظارات، مراكز اإلصالح 

والتأهيل )السجون(، وأخيراً دور الرعاية والتأهيل.

أواًل: المعايير الدولية التي نصت عليها قواعد األمم المتحدة الخاصة باألطفال 
المجردين من حريتهم لسنة 1990م

نّصت هذه القواعد على الكثير من املبادىء التي ينبغي مراعاتها بشأن األطفال املجردين من حريتهم، 
كما تناولت العديد من املعايير التي تتعلق بظروف احتجاز األطفال، و أهم املبادئ التي تناولتها هذه 

القواعد:-
يجرى التجريد من احلرية في أوضاع وظروف تكفل احترام األطفال في خالف مع القانون واحلفاظ  • 
على حقوقهم. ويؤّمن لألطفال احملتجزين االنتفاع من مرافق االحتجاز بأنشطة وبرامج مفيدة غايتها 
تعزيز وصون صحتهم واحترامهم لذاتهم، وتقوية حّسهم باملسؤولية، وتشجيع املواقف واملهارات التي 

تساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة بوصفهم أعضاء في املجتمع. 

ضرورة الفصل بني األطفال احملكومني واملوقوفني، وفصل األطفال عن البالغني. • 

لألطفال احلق في احلصول على املشورة القانونية، واالتصال بانتظام باملستشار القانوني. ويضمن  • 
لهذا االتصال اخلصوصية والسرية. 

ثانيًا: أوضاع أماكن احتجاز األطفال في خالف مع القانون

1- النظارات اخلاصة باألطفال في خالف مع القانون:
عكست الزيارات الرقابية ألماكن االحتجاز مدى انسجام أوضاعها مع املتطلبات الرئيسية التي نّصت 
عليها قواعد األمم املتحدة اخلاصة باألطفال املجّردين من حريتهم لسنة 1990، كما رصدت اخلدمات 

التي تُقدم لألطفال هناك ومدى انسجامها مع حقوقهم األساسية.

وقد تطرق قانون إصالح األح��داث األردن��ي لسنة 1954 إلى موضوع احتجاز األطفال في خالف مع 
القانون، وأوجب وضعهم في مراكز خاصة منفصلة عن الكبار، ملا في ذلك من محافظة على الكرامة 

اإلنسانية للطفل، وغيرها من األسباب ذات العالقة باحملافظة على خصوصية هؤالء األطفال.

مبوجب قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم )6( لسنة 1998، ال بّد من املراقبة على مراكز اإلصالح 
والتأهيل من قبل النائب العام أو وكالئه أو القضاة كل في دائرة اختصاصه، وذلك عن طريق زيارة هذه 
املراكز للتحقق من انضباطها وتطبيق القوانني واللوائح. كما نّصت املادة 12 من القانون ذاته على ضرورة 
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تنظيم زيارات تفتيش دورية من قبل مدير عام مراكز اإلصالح والتأهيل )السجون(. 

اخلليل،  أربع محافظات:  في  بداية  إنشاؤها  باألحداث مت  النظارات اخلاصة  أن  بالذكر  ومن اجلدير 
وقلقيلية، وسلفيت، ونابلس29، ويجري حالياً 30 تعميم نظارات األحداث على باقي احملافظات.

أما بالنسبة للمعايير في هذه النظارات فقد كانت كالتالي:

التعليم: نظارات األحداث31 هي معدة للتوقيف فقط، حيث تكون مدة التوقيف باحلد األقصى 6 • 
شهور، وحق التعليم في هذه النظارات غير مكفول وغير مطبق، حيث ال توجد آلية معينة مع وزارة 
التربية والتعليم يستطيع الطفل احملتجز استكمال تعليمه املدرسي أثناء وجوده في النظارة، وهذا 
يشكل انتهاكاً حلق الطفل في التعليم، مما يعني أنه ال يتمتع بذات احلقوق التي يتمتع بها أقرانه من 

األطفال ممن هم ليسوا في خالف مع القانون.

الصحة: • يتم متابعة األوضاع الصحية لألطفال احملتجزين من خالل اخلدمات الطبية العسكرية 
بشكل دوري، كما يتم عرض الطفل عند دخوله للنظارة على تلك اخلدمات وإصدار تقرير طبي 

بحالته.

إلى  باإلضافة  التلفاز،  مثل وجود  القسم  داخل  الترفيه  يتوفر بعض خدمات  الترفيهية: •  اجلوانب 
بعض األلعاب داخل القسم، وفي بعض النظارات طاولة تنس، ولكن ما يتوفر ال يتساوى مع ما يتوفر 

ألقرانه في اخلارج.

النظافة: • هناك متابعة لعملية النظافة بشكل كبير من قبل األطفال ومبتابعة مسؤول النظارة. املكان 
يتسع لوجود عدٍد كاٍف من األسّرة، والتي تكون عادة مصنوعة من احلديد، وذات طابقني، كما يوجد 
مراعاة  ويتم  الواحدة.  الغرفة  في  أسّرة  أربع  يتواجد مبعدل  كما  منفصل،  وحمام  منفصل  مطبخ 
واستخدام  اليومي  والتنظيف  للشمس  الفرش  تعريض  حيث  من  الغرف  داخل  الصحية  الظروف 

املعقمات داخل القسم.

للطفل  الفرصة  إتاحة  خالل  من  قضاياهم  تخدم  التي  بالطريقة  لألطفال  متوفرة  األهل: •  زيارت 
بأهل  باالتصال  القسم -في بعض األحيان-  يقوم مسؤول  لذلك  باإلضافة  باالتصال على األهل، 

الطفل لغاية حّثهم على التواصل مع ابنهم داخل مكان االحتجاز.

توجد غرفة األحداث داخل سجن نابلس، وهي مخصصة لهذه الفئة، نظراً لوجود شرطة أحداث مختصة في محافظة نابلس   29
وقت إعداد هذا التقرير صدر قرار من مدير عام الشرطة بتعميم جتربة نظارات األحداث في كل احملافظات  30

31  يطلق عليها كذلك بحسب التقسيمات اإلدارية في جهاز الشرطة الفلسطينية
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نوعية الطعام جيدة، بحيث يتم توفير كافة الوجبات الغذائية إضافة إلى احللويات والفواكه  الطعام:  •
أحياناً، ومُينح الطفل وجبة إضافية إن احتاج، ويتم إشراك األطفال في بعض األحيان في إعداد 

الوجبات اخلفيفة.

احلاجات األساسية: • مثل الشامبو ومعجون األسنان توفر من قبل املركز، وبعض األحيان املالبس 
تُوفر من خالل الشؤون االجتماعية، إضافة إلى املرسل للطفل من قبل األسرة. 

الظروف  تختلف  ولكن  ما،  حٍد  إلى  األطفال  مراعاة خصوصية  يتم  باألحداث  اخلاصة  النظارات  في 
واملعاملة من نظارة ألخرى من ناحية ممارسة حقوقهم، وما يتوفر لهم من وسائل الترفيه، أو التعليم، أو 

االنتظام ببرامج تأهيلية.

لوحظ بأن نظارة سلفيت ومع أنها مخصصة لألحداث، إال أنها ال تراعي املعايير السابقة كما هو احلال 
في نظارات األحداث األخرى، وعند رصد واقع األطفال في هذه النظارة تبني التالي:

النظارة عبارة عن غرفة مبساحة 3×3م ويوجد فيها شباك واحد حوالي متر في متر وعليه شبك، يوجد 
باب داخلي يتم إغالقه وهو مكون من قضبان حديدية تسمح للتهوية بالدخول، وال يوجد فيها أي أسّرة، 
وإمنا يوجد فرشات على األرض، ويتم توفير املزيد منها عادة عند الطلب واحلاجة. كما أنها تفتقر إلى 

وجود تلفاز أو راديو أو أي وسيلة ترفيه في الغرفة.

2- نظارات الشرطة )غير املخصصة لألحداث(:
من ضمن هذه النظارات مّتت زيارة نظارة بيت حلم، وكانت النتائج كالتالي:

لتوقيف  مخصصة  الكبار  بتوقيف  اخلاص  القسم  داخل  صغيرة  غرفة  عن  عبارة  وهي  النظارة  هذه 
الصغار، وأحياناً بسبب صغر مساحة الغرفة، وزيادة عدد املوقوفني يتم توقيف األطفال مع الكبار.

م بخصوص  بالنسبة للحقوق األساسية؛ كالتعليم، والطعام والصحة، فينطبق على هذه النظارة ما تََقدَّ
نظارات األحداث املتخصصة. وبالنسبة للمكان، ال يوجد أسرة، بل عدد من الفرشات، ويتم توفير املزيد 

منها عادة عند الطلب واحلاجة. كما أنه ال يوجد تلفاز أو راديو أو أي وسيلة ترفيه في الغرفة.
 

3- مراكز اإلصالح والتأهيل )السجون(:
يتم إيداع األطفال في خالف مع القانون من محافظة نابلس في غرفة خاصة بهم داخل مركز إصالح 
وتأهيل نابلس، كما هو احلال في محافظتّي جنني وطولكرم. ومن خالل الزيارات الدورية مت رصد واقع 

اخلدمات التي يتلقاها األطفال النزالء وحقوقهم كالتالي:
حق التعليم: • إن األطفال في خالف مع القانون املتواجدين في املراكز يقضون فترات طويلة نسبياً، 
بتقدمي  الطفل  باستثناء حّق  لهم  متوفر  التعليم غير  أن حق  إال  لهم،  املوّجهة  الّتهم  لطبيعة  نظراً 
امتحان الثانوية العامة بالتنسيق مع التربية والتعليم، إضافة إلى توفر بعض دروس محو األمية أو 

دروس الوعظ واإلرشاد. 
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دوري، وحسب  بشكل  العسكرية  الطبية  اخلدمات  من خالل طبيب  األطفال  متابعة  يتم  الصحة: • 
احلاجة. كما يقوم طبيب أسنان بالكشف على األطفال شهرياً، إضافة إلى طبيب نفسي ينّسق معه 

من قبل وزارة الصحة في حال كان هناك حاجة إليه. 

اجلوانب الترفيهية: • يخرج األطفال إلى الفورة بوقت مغاير للوقت املمنوح للبالغني، وعدد مرات أكثر 
من الوقت املُعطى للبالغني، ولكن ال يوجد أدوات تساهم في توفير جو مناسب للترفيه، ويقضي 
األطفال وقت الفورة باللعب في كثير من األحيان، في سجن جنني يوجد تلفاز في غرفة األحداث.

متوفرة لألطفال بشكل خاص من خالل الزيارات اخلاصة، أي يتاح لألطفال مشاهدة  زيارات األهل:  •
األهل وجهاً لوجه وليس كباقي النزالء من خالل شبك عازل، وعدد الزيارات لألطفال مرتني في 

األسبوع.

بعض  وفي  لألطفال،  مخصصة  واحدة  غرفة  باملركز  يوجد  الغرف: •  واّتساع  األساسية  احلاجات 
األحيان يتواجد فيها 8 أطفال وهذه الغرفة صغيرة جداً ويتواجد فيها 8 أَسرة حديدية، النظافة 
جيدة، وهناك اهتمام بنظافة احلمام، إضافة إلى القيام بدهن الغرفة مبا يتناسب مع خصوصية 
األطفال وتوفير تلفزيون لهم، باإلضافة إلى توفر احلاجات األساسية لهم مثل الشامبو، والصابون، 
وفرشاة األسنان. ويتم التنسيق مع الشؤون لتوفير مالبس لألطفال غير املتابعني من قبل األهل، 
وعادة ما يتم التنسيق مع شرطة األحداث في املدينة التي تتابع أوضاع األطفال باستمرار.  أما 
مركز إصالح وتأهيل جنني فتبلغ مساحة غرفة األحداث حوالي 3×4 م وفيها ثالثة أسّرة حديدية، 
كل سرير مكون من طابقني. ويوجد أغطية بعدد النزالء، ويتم طلب اضافة حسب احلاجة، والتهوية 

جيدة هناك.

يقدم ثالث وجبات رئيسية مع نزالء السجن، ويتم تقدمي وجبة رابعة ليلية لألطفال في  الطعام:  •
بعض األحيان، ويكون طعام النزالء واألطفال من طعام الشرطة. ويشار إلى أنه يتم إدخال طعام 
األهل عند زيارة كل نزيل، مما يوفر لدى األطفال تغذية مناسبة ويتم شراء ما يريد األطفال من 
خالل “الكانتني” على حسابهم اخلاص، حيث يوّفر األهل لبعضهم مبالغ مالية بشكل دوري، وهذا 

ينطبق فقط على األطفال احملكومني أو املوقوفني الذين تطول فترة احتجازهم.

ثالثًا: مالحظات على أماكن احتجاز األطفال في خالف مع القانون في الضفة 
الغربية

في  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  في  القانون  مع  خالف  في  لألطفال  أجريت  التي  الزيارات  خالل  من 
محافظات شمال الضفة الغربية، مت مالحظة أن أماكن االحتجاز غير معّدة ألمثالهم وفق قانون إصالح 
األحداث األردني للعام 1954 النافذ في الضفة الغربية، كما أنها صغيرة، واملساحة املخصصة لألطفال 

غير كافية، كما تفتقر هذه املراكز إلى البرامج التأهيلية التي تخدم النزالء فيها.
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أما بالنسبة للخدمات املقدمة في هذه املراكز يتبني لنا أن: 

احلق في التعليم يتمثل فقط في إمكانية تقدمي امتحان الثانوية العامة داخل املركز، وال يتمتع النزالء  • 
بحق التعليم وفق ما نّص عليه القانون األساسي الفلسطيني ) إلزامية ومجانية التعليم األساسي(. 

اخلدمات الصحية لألطفال جيدة في كافة املراكز، ولكنها روتينية شكلية في بعض األحيان، إضافة  • 
إلى ضرورة شمول هذه اخلدمات للصحة النفسية.

تتفاوت خدمات النظافة من مركز إلى آخر. • 

اخلدمات املتعلقة بالطعام جيدة، ولكنها متفاوتة من مركز إلى آخر. • 

الفورة أو الفسحة اليومية تعطى لألطفال مبعزل عن البالغني وعدد مرات أكثر من البالغني. • 

طبيعة الكادر املتابع لألطفال في داخل املركز مؤهل بشكل جيد، ويتم التعامل مع األطفال بشكل جيد  • 
نسبياً، ولكن التغيير املستمر ملدراء بعض املراكز يجعل من العمل في داخل املراكز أكثر صعوبة.

األطفال الذين لم يحصلوا على احتياجاتهم من قبل األهل ينسق لهم مع شرطة األحداث والشؤون  • 
لتوفير ذلك.

4- مراكز رعاية وتأهيل االحداث:
تتبع هذه املراكز لوزارة الشؤون االجتماعية، وهما مركزان: دار األمل للمالحظة والرعاية االجتماعية في 

رام الله لألطفال الذكور، ودار رعاية الفتيات في بيت جاال للطفالت اإلناث.
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دار األمل للمالحظة والرعاية االجتماعية 1 .

دار األمل للمالحظة والرعاية االجتماعية هي املؤسسة الوحيدة العاملة في مجال رعاية وتأهيل األطفال 
في خالف مع القانون الذكور في الضفة الغربية، وهي تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية.

تستقبل دار األمل للمالحظة والرعاية املجتمعية األطفال في خالف مع القانون الذين تتراوح أعمارهم 
ما بني 13-18 سنة، حيث مت استقبال 360 طفاًل خالل عام 2011. وفي وقت إجراء هذه املقابلة كان 

عدد األطفال املتواجدين في الدار 10، 7 منهم موقوفون، و3 محكومون.

سجل الطفل النزيل • 

ينّص النظام الداخلي في دار األمل على وجود ملف خاص بكل طفل يشمل كافة املعلومات الشخصية 
ومستواه التعليمي. ويخضع الطفل ملعاينة من قبل الطبيب لفتح ملف طبي خاص بحالته.

التوقيف، واحلكم  الدعوى، ومذكرة  بالواقعة مثل »رقم  املتعلقة  التفاصيل  يتم احلصول على كافة  كما 
الصادر عليه«. ويخضع األطفال عند إدخالهم إلى املؤسسة جللسة من قبل القائمني عليها، حيث توضع 
خطة عالجية للتأهيل، ويتم من خالل هذه اجللسة إفهام الطفل شفهياً، وتعريفه باملؤسسة وقوانينها 

ونظامها الداخلي ومنهجية الرعاية التي سيتلقاها في املؤسسة.

فصل األطفال املوقوفني عن األطفال احملكومني • 

بالنسبة ملوضوع فصل األطفال املوقوفني عن األطفال احملكومني، أو الفصل بناء على نوع االعتداء، جتنباً 
لوقوع العنف ما بني النزالء في الدار، يظهر أنه ال يوجد نظام فصل، فكّل األطفال ينامون ويباشرون كافة 

النشاطات احلياتية مع بعضهم البعض، حتت إشراف ومتابعة على مدار الساعة من مشرفي الدار. 

التجهيزات املكانية • 

يوجد في دار األمل للمالحظة والرعاية االجتماعية عدد من غرف النوم تتسع ل� 50 طفاًل، حيث يوجد 
أيام  طيلة  النوم  تنظيم ساعات  يتم  أنه  كما  لكل طفلني.  مشتركة  إلى خزانة  إضافة  لكل طفل سرير 
األسبوع، باستثناء يومّي اخلميس واجلمعة، وذلك لوجود نشاط ال منهجي ومباريات رياضية على التلفاز، 

بوجود إشراف من قبل املشرفني لياًل في املؤسسة.
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احلق في الرعاية الصحية •

بالنسبة للرعاية الطبية، خالل عام 2011 لم تتوفر عيادة مجهزة في املؤسسة، إضافة إلى عدم وجود 
طبيب مقيم هناك، وفي حالة وجود حاجة إلى العالج الطبي يتم نقل احلالة للطبيب لتوفير الرعاية 
بأن الدار يتوفر فيها خزانة إسعاف أولي مبعدات بسيطة جداً. واستكماالً للرعاية  الطبية لها، علماً 

الصحية في املركز، يتم تزويد كل طفل مبالبس نظيفة، وفرشاة أسنان ومعجون، وصابون، وليفة.32

احلق في التعليم • 

لتعليم  كفاءة  ذوي  معلمني  عبر  املدرسي،  التعليم  فرصة  من  محرومون  األمل  دار  في  النزالء  األطفال 
مكتبة  إنشاء  مّت  فقد  األطفال  لدى  القراءة  وحّس  املهارات  لتنمية  بالنسبة  أما  املؤسسة.  في  األطفال 
بالتعاون مع مؤسسة تامر، حتتوي على كتب وقصص ومجالت تعليمية وترفيهية حتاكي أعمار مختلف 
األطفال املتواجدين في دار األمل. ومت تنظيم برنامج أسبوعي يتم من خالله حّث األطفال على القراءة 

وحتليل الكتب والقصص، ودراسة أبعادها بوجود املرشد االجتماعي ومتطوعني من مؤسسة تامر.

وبالنسبة لألنشطة الرياضية، فيوجد برنامج قيد التنفيذ لتوفير األدوات الرياضية املالئمة واملناسبة 
لألطفال، وسيتم توفير األلعاب الرياضية مع معداتها خالل الفترة القادمة.

التأهيل املهني • 

بعد  املجال مستقباًل  لهم  تفتح  التي  احِلرف  تعليمهم  من خالل  بتأهيل األطفال مهنياً  يتعلق  أما فيما 
خروجهم من املؤسسة، فإنه ال يوجد أي كادر مهني أو أجهزة مخصصة لذلك.

الزيارات والعالقات اخلارجية • 

يتمتع األطفال باحلق في استقبال ضيوفهم في دار األمل، ويتم توفير اجلو املناسب لذلك. كما أنه يسمح 
لألطفال بزيارة ذويهم ومشاركتهم في أوقات احلزن والفرح، وأيضاً كلما سمحت الفرصة بذلك كاألعياد 
واملناسبات الرسمية، باإلضافة إلى أنه يسمح لألطفال بالتواصل مع ذويهم من خالل االتصال بهم بشكل 
دوري. ويتمكن األطفال من مشاهدة التلفاز والتمتع بالبرامج الرياضية والثقافية. كما يتم تنظيم رحالت 

خارجية يكون هدفها زيادة معرفة وثقافة األطفال.

ابتداء من كانون الثاني 2012 مت االتفاق مع وزارة الصحة على إنشاء وحدة صحية داخل املركز  32
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انخفاض مستوى اخلدمات  إلى  أدى  املركز، مما  املتواجدة في هذا  الكوادر  في  نقص  يوجد  وأخيراً، 
املقدمة لألطفال الذين هم بحاجة لرعاية واهتمام.

. 2 دار رعاية الفتيات في بيت حلم

بالرغم من أن دار رعاية الفتيات مخصصة كمركز للطفالت في خالف مع القانون، إال أنه وبسبب قلة 
عدد الطفالت، فإن الدار تستقبل الطفالت ضحايا العنف املجتمعي واإلهمال ايضاً. ولوحظ أنه ال يوجد 
نظام فصل بني الفتيات، لعدم وجود مكان أو ساحات أخرى في املؤسسة. فجميع الفتيات تباشرن كافة 
النشاطات احلياتية مع بعضهّن البعض، بالرغم من ضرورة االهتمام مبوضوع فصل الفتيات وذلك ألن 
الفتيات يؤثرن على بعضهّن من خالل ممارسة سلوكيات مكتسبة تكون لها أثرها السلبي على األخريات. 
النزيالت  على  يشكل خطورة  أيضاً  فهذا  نفسي صعب  من وضع  تعاني  فتاة  وج��ود  حالة  في  أنه  كما 

هناك.

سجل الطفلة النزيلة • 

يوجد لكل طفلة نزيلة في املركز ملف عام يشتمل على املعلومات األولية التالية: هوية الطفلة )االسم 
الرباعي وتاريخ امليالد(، ونوع املشكلة أو االعتداء، وجهة التحويل. إضافة إلى التاريخ األسري للطفلة 
للطفلة،  والعقلية  البدنية  الصحة  ومعلومات حول  املركز،  إلى  اإلدخ��ال  تاريخ  ومعلومات حول  النزيلة، 
وكذلك ملف طبي حول حالتها الصحية. كما يتضمن امللف مقابلة جُترى مع الطفلة عند دخولها للمركز 

بهدف عمل تقرير حول حالتها، باإلضافة إلى خطة التدخل.

وعند إدخال الطفالت إلى املؤسسة يتّم إفهامهن نظام املؤسسة، وحقوقهن، وواجباتهن بصورة شفهية 
تكون  األحيان  من  كثير  في  توقعاتهّن  وأن  توقعاتهّن، خاصة  عن  إلى سؤالهن  إضافة  مكتوبة،  وليست 
أكبر من الشيء املوجود على أرض الواقع، باإلضافة لذلك يوجد صندوق مغلق للشكاوى ويتم إعالمهّن 

بوجوده، وبإمكانّية كتابة أية شكوى يُِرْدنها.

التجهيزات املكانية • 

يوجد في دار رعاية الفتيات 4 غرف نوم، حيث يوجد لكل نزيلة سرير مزّود بغطاء وفرشة، يوجد شباك 
للتدفئة  بالنسبة  إلى وجود خزانة مشتركة لكل طفلتني نزيلتني. أما  على األقل في كل غرفة، إضافة 
فيوجد مدافئ كهربائية. ويتم إغالق التلفاز عند الساعة 10 أو 11 مساء حيث يحني موعد النوم، مع 
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مع  أخوات  املسؤولون وضع  يحاول  النزيالت  بني  االنسجام  ولتحقيق  النوم.  أماكن  وجود مشرفة على 
بعضهن إن وجدوا أو قريبات. وال يسمح املكان املتوفر بفصل الطفالت عن بعضهن البعض بحسب نوع 

االعتداء.

الرعاية الصحية • 

أما بالنسبة للرعاية الطبية فإنه ال يوجد عيادة مجهزة في املؤسسة، إضافة لعدم وجود طبيب مقيم هناك، 
بل يتم التنسيق مع طبيب الصحة عند وجود حالة. وتقوم الصحة املدرسية بعمل فحص طبي شامل لدى 
زيارتها الدورية كل ستة أشهر لدار رعاية الفتيات، كما تتم املتابعة الدورية النفسية واالجتماعية للفتيات 
بناًء على خطة عالجية لكل طفلة على حدة. ويتم التعاون مع مؤسسة )الكريش(33 في ذلك، لوجود طبيب 
أسنان لديهم بشكل مستمر. أما بالنسبة لوجبات الطعام، يتم تزويد الفتيات ب�3 وجبات غذائية يومياً، 

باإلضافة إلى الفاكهة والتحلية.

التعليم والتدريب املهني والنشاطات البدنية • 

تتم متابعة تعليم الطفالت النزيالت في املدارس املجاورة، أما بالنسبة للدورات املهنية فاملهن املوجودة 
الفتيات  ال��دار مشكلة  في  وتبرز  احلاسوب.  تطوير قسم  على  العمل  يتم  كما  واحلياكة،  الكوافير  هي 
والتعليم  التربية  ووزارة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  مطالبة  مّت  فقد  التعلم،  في  بطء  من  يعانني  الالتي 
بتوفير كادر تعليمي، وفرزه لدار رعاية الفتيات، حتى يتم ضمان حق الفتيات في التعليم مهما كانت درجة 

استيعابها.

كما تتمكن الفتيات من مشاهدة التلفاز والتمتع بالبرامج الرياضية والثقافية. وفيما يتعلق بالنشاطات 
الرياضية، فهذا البرنامج معّطل، مع أن القاعة موجودة لكنها حتتاج إلى ترميم وجتهيز.

الزيارات والعالقات اخلارجية • 

بالنسبة لزيارات الطفالت ألهاليهن يسمح لهّن بذلك عندما تتاح الفرصة لذلك، مثاًل في عيد األضحى 
أو الزيارة كل فترة، بشرط عدم وجود خطر على حياتهن. كما يوجد فرصة ملشاركة الطفالت ذويهم 
باملناسبات السعيدة و احلزينة. وتتواصل الطفالت عبر الهاتف مع أهاليهن، إضافة إلى أنهن يتمكن من 

مشاهدة التلفاز، ولكن اجلريدة غير متوفرة، كما أنهن يشاركن بالرحالت أيضاً.

مؤسسة الكريش هي مؤسسة في بيت حلم، تعمل على استقبال األطفال بدون سند عائلي حتى عمر 5 سنوات  33
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وأخيراً، ميكن القول أن دار رعاية الفتيات بحاجة إلى عدد أكبر من األخصائيني االجتماعيني املؤهلني 
للعمل في هذا املركز، إضافة إلى احلاجة لتواجد طبيب نفسي أو أخصائي نفسي على األقل.

من استعراض أماكن احتجاز األطفال على النحو السابق، يتبني أن القاضي في كثير من األحيان يذكر في 
حكمه كلمة »املكان املعد ألمثاله«، ولكن من خالل الزيارات لهذه األماكن، يتضح لنا بأنها ليست جميعها 
مناسبة لألطفال في خالف مع القانون بالوجه املطلوب. بالتالي يكون ذكر هذه العبارة شكلياً بحتاً، دون 

معرفة القاضي عن قرب بحقيقة أوضاع هذه األماكن في كثير من احلاالت. 
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الفصل الثاني
األطفال ضحايا العنف المجتمعي واإلهمال
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يعّد توفير بيئة حامية لألطفال في أي مجتمع، مؤشراً على تطوره وتقدمه احلضاري، وانسجام ثقافة 
ذلك املجتمع مع مفاهيم حقوق الطفل. فاألطفال بحاجة إلى حماية ورعاية دائمة بسبب عدم نضجهم 
البدني والعقلي، إضافة إلى خصوصية املجتمع الفلسطيني الذي يؤلف األطفال أكثر من نصف سكانه. 
االحتالل  حتت  يعيشون  كونهم  العالم  أطفال  من  غيرهم  عن  تختلف  ظروف  ظل  في  يعيشون  حيث 
العسكري اإلسرائيلي، وما يترتب على ذلك من انتهاكات حلقوقهم. من هنا جاءت أهمية توفير احلماية 

للطفل الذي يقع ضحية عنف أو إساءة معاملة، على مستوى األسرة أو على مستوى املجتمع احمليط.

قد يقع العنف على الطفل من داخل األسرة أو خارجها، ومبا أن األسرة تتحمل املسؤولية الكبرى في تربية 
األطفال وتنشئتهم، فقد تلجأ إلى استخدام العنف كأسلوب تربية. وقد يخلق األب أو األم لنفسه املبررات 
ملمارسة إساءة املعاملة على أبنائه، مثاًل األب يضرب ابنه لكي يعلمه السلوك الصحيح، في الوقت الذي 
ال تدرك فيه األم أو األب مدى الضرر واألذى الذي يصيب الطفل نتيجة إساءة معاملته. فالعنف واإلهمال 
ضد األطفال مشكلة منتشرة في كثير من املجتمعات العربية واألجنبية، حتت حجة التأديب باستخدام 
الضرب والتعنيف، وثقافة ملكيتنا ألطفالنا وحق التصرف بهم. وباسم التربية والتنشئة مُتارس شتى أنواع 

العنف من قبل األبوين أو من يقوم برعاية الطفل.

ومن الضروري أن ننّوه هنا إلى أنه، ومن خالل العمل كمؤسسة مع األطفال ضحايا العنف املجتمعي 
واإلهمال، فإن حاالت العنف ضد األطفال كان عددها أعلى في داخل األسرة عنها من خارجها. ويقودنا 
ذلك إلى القول بأن الدراسات حول العنف األسري قليلة، لعدم إمكانية إحصاء الكثير من حاالت العنف 
املمارس داخل األسرة. فخصوصية األسرة في مجتمعنا، وخوف األطفال من التبليغ عن حاالت إساءة 
إلى  احلاالت  كافة  وصول  دون  حتول  التربية،  وسائل  أحد  العنف  باعتبار  السائدة  والثقافة  املعاملة، 
اجلهات الرسمية. هنا تكمن اخلطورة، فال شك أن تغير اجتاه ثقافة املجتمع نحو جترمي انتهاك حقوق 

الطفل أو شرعنة اإلساءة إليه تلعب دوراً مهماً في تفعيل حمايته، وتوفير بيئة آمنة له.

الذين  األطفال  نسبة  فإن  األسري،  العنف  مسح  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  دراسة  ووفق 
تعرضوا ألحد أشكال العنف في العمر ما بني 5-9 سنوات )حسب استطالع رأي األم( في الضفة الغربية 

58.0%. أما في عمر 10-14 سنة، فنسبة األطفال الذين تعرضوا للعنف في الضفة الغربية %53.7.
أما في عمر 15-17 سنة، فتشير الدراسة في الضفة الغربية إلى أن 41.9% من األطفال تعرضوا لشكل 

من أشكال العنف.
هذه النسب تدق ناقوس اخلطر لدى اجلميع، ويجب أن تدفع اجلميع إلى العمل بكل قوة للقضاء على 

هذه املشكلة التي تهدد كيان األسرة أوالً، مما يعني تهديد املجتمع بأسره مستقبأل.
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المحور األول
االعتداء على األطفال – ما هو؟

يصعب في كثير من األحيان، إيجاد اتفاق كامل حول تعريف هذه املشكلة. ولو وضعنا جانباً تلك املعضالت 
التي تواجه تعريف االعتداء على األطفال، وحاولنا عرض تعريف متفق أو شبه متفق عليه، لوجدنا أن 
 Child( لألطفال  باإلساءة  يتمّثل  أنه  على:  تنص  لالعتداء  تعريفها  في  العلمية  األدبيات  من  الكثير 
بإحلاق األذى اجلسدي والنفسي  abuse( وإهمالهم )Child neglect(، وتؤكد على أنه يتمّثل أيضاً 
و/أو العقلي، واإلساءة اجلنسية أو االستغالل اجلنسي، واإلهمال في الرعاية، أو في املعاملة القاسية 
للطفل، وذلك بواسطة أحد والديه، أو أي الشخص املسؤول عن رعاية شؤونه ورفاهيته. وينبغي حتديد 
الظروف أو احلاالت التي تدل على أن صحة الطفل أو سالمته أو رفاهيته قد تضّررت، أو هي مهددة 

بأن تتضرر نتيجة تلك املمارسات. 34

وقد عرفت منظمة الصحة العاملية العنف بأنه: »االستخدام املتعمد للقوة أو السطوة البدنية بالتلويح أو 
بالفعل ضد أى شخص، أو ضد مجموعة/ مجتمع مبا يؤدى أو يرجح بنسبة عالية أن يؤدي إلى اإلصابة 

أو الوفاة أو األذى النفسي، أو سوء النمو أو احلرمان«.

المحور الثاني
أشكال االعتداء على األطفال

االعتداء  املعاملة صورة  إساءة  تتخذ  أن  فيمكن  معاملتهم،  وإساءة  األطفال  على  االعتداء  تتعدد صور 
اجلسدي، ومبكن أن تشكل اعتداًء جنسياً، أو اعتداًء نفسياً وعاطفياً، وميكن أن تكون أحد صور اإلهمال، 

وميكن أن تتم ممارستها كلها ضد الطفل في وقت واحد. 

وفيما يلي تعريف إجرائي لكل واحد من هذه األشكال أو األنواع من اإلساءة واالعتداء واإلهمال. )كل 
 Strachan- Peterson & Urquiza, 1993; Miller- Perrin & Perrin,التعريفات التالية معتمدة على األدبيات

.)1999

1- اإلساءة الجسدية:

تتصف اإلساءة اجلسدية للطفل بإحلاق أو توجيه األذى اجلسدي له بواسطة الضرب، واللكم والضرب 
املتكرر، والرفس، والّرمي، أو الدفع )الدفش( بالقوة، والقرص، واحلرق، أو أي شكل آخر من أشكال 
إحلاق الضرر واألذى اجلسدي بالطفل. وقد يكون األذى نتيجة حادثة اعتداء عارضة ووحيدة، أو نتيجة 

حوادث اعتداء متكررة.

.Strachan- Peterson & Urquiza, 1993  34
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وهذا النوع من اإلساءة وإحلاق األذى، قد يصل في بعض األحيان إلى استخدام طرق وأساليب عقاب 
متطّرفة أو غريبة، مثل التعذيب وحبس الطفل في غرف مظلمة أو في صندوق لعدة أيام، أو أشهر، 
)205( حالة طفل  مع  العام 2011  األطفال خالل  للدفاع عن  العاملية  لسنوات.عملت احلركة  أو حّتى 
ضحية عنف مجتمعي وإهمال، وذلك من خالل االستشارات القانونية والتدخل القانوني، كان من بني 
هذه احلاالت )37( حالة اعتداء جسدي على األطفال، داخل األسرة، وذلك في شمال الضفة الغربية 

ووسطها. وبالطبع، فهذا العدد ال يعبر عن الرقم احلقيقي لألطفال ضحايا االعتداءات اجلسدية.

2- اإلساءة الجنسية:

وتشمل اإلساءات اجلنسية ضد األطفال طيفاً واسعاً من التصرفات مثل: الكشف عن األعضاء اجلنسية 
أمام الطفل، ومداعبة األعضاء اجلنسية لدى الطفل، واالغتصاب، وتصوير أو عرض صور إباحية أمام 
الطفل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تصويره بطرق وبأشكال إباحّية مختلفة بهدف اإلساءة 
إليه و/أو ألهداف جتارية، وتهدف إلى إشباع احلاجات اجلنسية لدى املعتدي، أو إلى فرض هيمنته 
وسيطرته عليه. هذا وقد تابعت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال مع )29( حالة طفل ضحية اعتداء 
جنسي، داخل االسرة وخارجها، وذلك في شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها خالل عام 2011، وال 

يعكس ذلك العدد احلقيقي لألطفال ضحية االعتداءات اجلنسية.

حالة دراسية
اسم الطفلة: ز. و 
العمر: 5 سنوات 

املنطقة: منطقة شمال الضفة الغربية
الواقعة: حترش جنسي

ز. و طفلة تعيش مع عائلتها، ترتاد الروضة كبقية أقرانها، تتمتع بقدرات عقلية جيدة جداً تتميز 
بها عن طريق حديثها ومعلوماتها املتواضعة. في يوم ذهبت ز.و إلى البقالة املجاورة لبيتهم لشراء 
حاجات تلهو بها، حتمل طفولتها البريئة دون أي خوف قد يعتريها، لكن صاحب البقالة البالغ من 

العمر 60 عاماً قام بالتحرش بها جنسياً.

أدركت ز.و بنباهتها بأن هذا الشخص قد فعل شيئاً غير مقبول في عاملها، فأبلغت أمها مبا حصل 
على الفور.

كادت أمها أن تفقد عقلها عندما سمعت، ودخلت الطفلة في حالة نفسية سيئة فكانت جتد صعوبة 
في النوم و ترى كوابيس مخيفة. 

قام والد ز.و برفع شكوى ضد املعتدي، وتعرض لضغوط اجتماعية عشائرية إلسقاط الشكوى، 
ولكنه لم يستجب لتلك الضغوط، ولم يتخَل عن القضية التي ما زالت في احملكمة.
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3- اإلساءة االنفعالية والنفسية والعاطفية:

اإلساءة النفسية واالنفعالية والعاطفية تشتمل على أفعال أو أحداث أو تصّرفات )acts( أو إهماالت أو 
إغفاالت )omissions(، قام بها أحد الوالدين أو كالهما، أو أشخاص آخرون مسؤولون عن رعاية الطفل، 
والتي تسبب أو بإمكانها أن تسبب اضطرابات عاطفية أو سلوكّية أو عقلية/ فكرية، أو ذهنية جّدية لدى 

الطفل.

وتشمل اإلساءة النفسية والعاطفية واالنفعالية مجاالً واسعاً من االتصاالت السلوكية املعتادة مثل: طرح 
العبارات  أو  األلقاب  أو  بالكلمات  واملناداة  اآلخرين،  واملقارنة مع  والتحقيرية  االستخفافية  املالحظات 
لها،  باالرتياح  ويشعر  يحبها  التي  األمور  عن  وخاصة  اآلخرين  عن  الطفل  وعزل  واإلهانة،  اجلارحة، 
والصراخ أو الهياج والغضب العارم على الطفل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو التصرف مبثل هذا 
السلوك أثناء التواجد مع الطفل، أو عدم التواصل العاطفي معه والتصّرف بصورة رافضة ونابذة له، أو 

.)Emotional and psychological inaccessibility( ًعدم التواجد بصحبته عاطفيا
 

وقد عملت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال مع )31( حالة طفل ضحية عنف نفسي وعاطفي من قبل 
االسرة وخارجها خالل العام 2011، وذلك في شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها، وال ميثل هذا 

الرقم العدد احلقيقي لألطفال ضحايا االعتداءات النفسية والعاطفية.

4- اإلهمال:

له، ويحصل اإلهمال بأشكال مختلفة من  توفير احلاجات األساسية  بالفشل في  الطفل  يتميز إهمال 
أهمها: اإلهمال اجلسدي، والصحي، والتربوي، واإلهمال العاطفي.

وقد وثقت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال خالل العام املاضي 44 حالة طفل ضحية اإلهمال، أغلبها 
من داخل األسرة، وذلك في شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها.

بأشكاله من  والعنف  املعاملة  أكثر عرضة إلساءة  هم  أن نذكر هنا أن األطفال ذوي اإلعاقة  بنا  حريٌّ 
غيرهم من األطفال، خصوصاً أولئك ذوو اإلعاقة الذهنية وحتى اجلسدية.

الوصمة  من  اخلوف  بسبب  االعاقة  ذوي  أوالدهم  عن  الكشف  عدم  إلى  األسر  من  كثير  متيل  حيث 
وكانت  الواحدة،  األسرة  في  واألطفال  الطفالت  من  هناك حاالت  كان  إذا  ما  حالة  وفي  االجتماعية. 
مواردها محدودة فإن األطفال الذكور فقط، هم من يحصلون على األولوية في تلقي الرعاية واالهتمام. 
وهكذا، قد يحرم األطفال ذوي اإلعاقة في كثير من األحيان من تلقي أي خدمات، بل أحياناً ال يسمح لهم 

مبغادرة منازلهم، خصوصاً الطفالت اإلناث منهم، وذلك خوفاً من تعرضهم لالعتداءات اجلنسية.

اإلعاقة  ذوي  من  كانوا  فإذا  التعليم.  في  حقهم  انتهاك  إلى  أيضاً  اإلعاقة  ذوو  األطفال  يتعرض  كما 
احلركية، قد يحرمون من الذهاب إلى املدرسة بسبب عدم مواءمة بنائها إلعاقتهم. أما إذا كانوا من 
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ذوي اإلعاقة العقلية، فيتم حرمانهم من التعليم من قبل ذويهم أحياناً، وفي بعض األحيان ال يتوفر لهم 
الصفوف الدراسية املالئمة إلعاقتهم من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث يوجد عدد قليل جداً من هذه 

الصفوف الدراسية، كما يوجد بعض املدارس اخلاصة ولكن تكاليف التعليم فيها عالية.

حالة دراسية
إسم الطفلة: ت. ق

العمر: 9 سنوات
املنطقة: منطقة جنوب الضفة

الواقعة: ضحية إساءة جسدية ونفسية
التاريخ: 2011/3 

ت. ق طفلة تعاني من إعاقة ذهنية متوسطة، التحقت مبدرسة متخصصة بالتربية اخلاصة. 
ت. ق في الصف األول تعرضت لإلساءة اجلسدية من قبل معلمتها بتاريخ 2011/3.

عندما عادت الطفلة لبيتها أخبرت والدتها مبا تعرضت له وقالت: »اليوم املس ربطت رجلي وإيدي 
بشريط الصق وساعدتها بنتني من الصف«.

في اليوم التالي، قامت والدة ت. ق مبراجعة املدّرسة مبا حدث البنتها ولكن املعلمة أنكرت بحجة 
أنها كانت تريد احلفاظ على صحة الطفلة. أرسلت األم الطفلة إلى املدرسة في اليوم التالي حتى 

تسير األمور على ما يرام، ولكن قامت املعلمة بالتحدث مع الطفلة بطريقة سيئة.

توجهت األم بعد ذلك إلى الشرطة وقدمت شكوى، ولكن مّت التدخل من قبل أهل املعلمة عشائرياً، 
ومت إسقاط الشكوى فيما بعد.

توجه أهل ت. ق إلى التربية والتعليم، حيث وعدوا بعدم تكرار ذلك، ولكن الطفلة رفضت الذهاب 
إلى ذات املدرسة مرة أخرى، والتحقت مبدرسة أخرى، ولكن بصعوبة.
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5- عمالة األطفال واالستغالل االقتصادي

تُعّرف عمالة األطفال املنظمة على أنها العمل الذي يقوم به الطفل واملناسب لعمره وقدرته، وله آثار 
إيجابية على منوه النفسي واالجتماعي واملعرفي، وهذا النوع مسموح به.

أما عمالة األطفال غير املنظمة، فتشمل كافة األعمال التي ال حتظى بحماية القانون، وتشكل خطراً على 
حياة األطفال وتتم في ظروف صعبة وفي سن مبكرة. وتكون هذه األعمال غير مالئمة لقدرات الطفل، 
وحترم الطفل من النمو والتطور، وتعيق كذلك تعليمه، إضافة إلى أن هذه األعمال تلقي على كاهل الطفل 
أعباًء ثقيلة، وتهدد صحته ورفاهه، حيث تتم خارج رقابة مفتش العمل، أو/ و ال تتماشى وقانون العمل.

للمصلحة  ونفسياً  جسدياً  له  مؤهل  غير  عمل  في  الطفل  استخدام  االقتصادي  االستغالل  ويشمل 
الشخصية لفرد ما.

وقد حظر قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لعام 2004 تشغيل األطفال قبل بلوغهم سن 15 سنة، وهذا 
املتعلقة  والذي سنتطرق لنصوصه  لعام 2000،  الفلسطيني رقم 7  العمل  قانون  به  يتوافق مع ما جاء 
بالطفل الحقاً، ولكنه يتناقض مع القانون األساسي املعدل لعام 2003 الذي نص على حق التعليم اإللزامي 

للطفل، مما يعني ضرورة أن يكمل الطفل تعليمه حتى سن 16 سنة.

في  عام  عمل  مفتش   )35( يوجد  حيث  العمل،  وزارة  من  العمل  مفتشو  األطفال  عمالة  على  يُراقب 
العمل  ملراكز  فجائية  زيارات  ويقومون  يراقبون  ميدانية؛  عملهم  وطبيعة  الغربية،  الضفة  محافظات 
والتشغيل، وفي حالة وجود أطفال يتم استهدافهم ونقل املعلومات حولهم. يتم التركيز أيضاً على األطفال 
العاملني الذين يبلغون أكثر من )15( سنة من عمرهم، بحيث تتم املراقبة على ظروف عملهم من حيث 

مالئمتها لسنهم. 

ووفق معطيات وزارة العمل يوجد )7( مفتشي عمل مختصني باألطفال، يقومون بجوالت حول مراكز 
تشغيل األطفال، ويكون تدخلهم مباشراً في عمالة األطفال القانونية -فوق 15 سنة- بحيث تتم املراقبة 

على ظروف العمل الصحية، وحتسني شروط العمل، ووجود الئحة تنظم عملهم وتظهر لهم حقوقهم.

وفي حالة مخالفة رب العمل للقوانني يتم مخالفته، خاصة عند تشغيل أطفال أقل من 15 سنة، حيث 
القضائية  الضابطة  يتمتع بصالحيات  العمل  بأن مفتش  علماً  العمل،  رب  ومخالفة  األطفال  يتم طرد 

بخصوص تشغيل األطفال.

هناك أيضاً مراقبة على مراكز التدريب املهني التابعة لوزارة العمل من قبل مفتشي العمل، حيث يتم 
استغالل األطفال بحجة التدريب في بعض األحيان. وتتم هذه املراقبة عن طريق القيام بزيارات دورية 
مفاجئة للمركز حتى يتم التأكد من التدريب ومدى تطور الطفل به، حيث يتقاضى الطفل مبلغاً قلياًل جداً 
مقابل التدريب الذي يتلقاه، وأحياناً يتم تغطية مواصالته فقط، مما يجعل األطفال عرضة لالستغالل 
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من رب العمل في بعض األحيان.35 وقد تبنت وزارة العمل عدداً من املشاريع للحّد من ظاهرة عمالة 
األطفال وتنظيمها، ومنع عمالة األطفال الذين لم يتجاوزوا سن ال� 15 سنة. 

إلى  يهدف  القادمة  املرحلة  تنفيذ مشروع في  الفلسطينية بصدد  العمل  وزارة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
زيادة عدد املفتشني املختصني، بحيث يصبح نحو 10 مفتشني، ُموَزعني على احملافظات الكبيرة، بينما 
احملافظات الصغرى مثل طوباس سيتم العمل فيها من قبل املفتش امليداني، وذلك بسبب قلة احلاالت، 
مع ضرورة إعطاء أهمية أكبر حلاالت األطفال. وسيركز املشروع على النساء واألطفال وذوي اإلعاقة، 

وسيتم تنفيذه في بداية العام اجلديد. 

حيث  العاملني،  األطفال  عدد  حول  العمل  وزارة  قبل  من  دقيقة  أرقام  يوجد  ال  لإلحصاءات،  بالنسبة 
يختلف عددهم من محافظة ألخرى، ومن شهر آلخر. كما تركز التقارير التي يرفعها مفتشو العمل على 
نوع االنتهاك واملخاطر واإليذاء دون أرقام،36 ويؤخذ على عملهم أنه يتم فيه التركيز على العمالة املنظمة 
لألطفال )فوق 15 سنة(، إضافة إلى قلة عدد مفتشي العمل املختصني بالتفتيش على عمالة األطفال. 

دون  العاملون  األطفال  عملها  نطاق  يدخل ضمن  والتي  الطفولة  حماية  إحصائيات شبكة  ومن خالل 
السن القانونية، أو في ظروف عمل خطرة، تبني أن عدد األطفال الذين تعرضوا لالستغالل االقتصادي، 
والذين مت العمل معهم مباشرة من خالل شبكة حماية الطفولة خالل عام 2011 كان )26( طفاًل ذكراً، 

و)3( طفالت إناث.37

كما كشفت إحصاءات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني من خالل مسح القوى العاملة38 أن )38.477( 
طفاًل داخل القوى العاملة في العام 2008 في االراضي الفلسطينية، وقد مت تقدير عدد األطفال داخل 
القوى العاملة لألطفال في الفئة العمرية )10-14( سنة بحوالي )15.200( طفاًل، أي ما نسبته %3.1 

من مجموع األطفال لذات الفئة العمرية.39

أما إحصاءات اجلهاز املركزي اإلحصاء الفلسطيني في نتائج املسح الوطني لعمالة األطفال لعام 2010 
فقد أشارت إلى أن 49% من األطفال العاملني في الضفة الغربية يعملون في الزراعة والصيد، مقابل 

24.9% منهم يعملون في التجارة واملطاعم والفندقة، و26.1% من األطفال العاملني يعملون في أعمال 
أخرى40. ونالحظ أن هذه االنشطة عادة ال تتطلب مهارة، إال أن معظمها يشكل خطراً على صحة 
األطفال العاملني فيها ملا تنطوي عليه هذه األعمال من آثار صحية جسدية ونفسية سيئة عليهم.

مقابلة مع مأمون عودة، مدير دائرة التفتيش في وزارة العمل بتاريخ 2011/12/19  35
املصدر السابق نفسه.  36

إحصائيات وزارة الشؤون االجتماعية لعام 2011، دائرة حماية الطفولة.  37
مت مسح القوى العاملة بعناصرها كافة سواء األطفال العاملني بأجر أو األطفال الذين يبحثون عن عمل وعلى استعداد له.  38

39  عمالة األطفال في فلسطني بني الواقع والقانون ،2009 مركز الدميقراطية وحقوق العاملني في فلسطني.
نسبة توزيع األطفال العاملني )10-17( سنة بحسب النشاط االقتصادي واملنطقة.  40
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ومن اجلدير بالذكر أن إحصائيات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 2010 قد أظهرت أيضاً 
أن )33.4%( من األطفال العاملني بأجرهم من غير امللتحقني بصفوفهم املدرسية41. وهذه اإلحصاءات 

إن دلت على شيء فإمنا تدل على أن العمل الذي ميارسه هؤالء األطفال، خارج نطاق قانون العمل 
واحلماية اخلاصة التي كفلها القانون، يعتبر انتهاكاً صارخاً حلق األطفال بالتعليم وحقه في الصحة، 

وحقه في التطور والنماء، والذي هو مرتبط ارتباطاً وثيقاً باحلق في احلياة، إضافة إلى تعريضه لكافة 
أشكال العنف وإساءة املعاملة، خصوصاً في حاالت عمالة األطفال غير املنظمة.

هذا وقد وثقت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال حاالت 15 طفاًل عاماًل في ظروف غير مالئمة 
خالل العام 2011 في شمال الضفة الغربية وجنوبها. وبالطبع، ال يعبر ذلك عن العدد احلقيقي لهؤالء 

األطفال. يُذكر هنا أيضاً، بأن أغلب احلاالت كانوا أيضاً أطفاالً في خالف مع القانون.

نسبة توزيع األطفال )10-17( سنة حسب االنتظام في املدرسة، املنطقة واجلنس 2010  41

حالة دراسية
اسم الطفل: ح. ن 

العمر: 14 عامًا 
التهمة: اإليذاء 

املوقع: منطقة شمال الضفة 

ح. ن طفل يعيش في أسرة مكونة من األب واألم و6 أخوة منهم 5 ذكور. يعمل األب على بسطة 
للشاي، وأجبر أبناءه على التواجد والعمل معه لساعات متأخرة من الليل.

أسرة ح. ن فيها كثير من االعتداءات على بعضها البعض، هناك أيضاً حترش جنسي من قبل األخوة 
على بعضهم.

ح. ن طالب في املدرسة ولكنه يتغيب كثيراً، ويهرب أحياناً من املدرسة، ووالده يجبره دائماً على 
العمل معه في بسطته، وال يكترث إذا كان ابنه منتظماً في الدراسة أم ال.

ذات مرة، وأثناء هروب ح. ن من املدرسة تشاجر مع طالب في املدرسة، وقام بإيذائه. وعلى أثر تلك 
احلادثة مت اتهام ح. ن بتهمة االيذاء، مت توقيفه من قبل النيابة العامة ملدة 35 يوماً.
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يتعلق  فيما  االجتماعية  الشؤون  وزارة  في  االجتماعي  الدفاع  دائرة  إحصاءات  كانت  لذلك  باإلضافة 
باألطفال في خالف مع القانون والعاملني كالتالي:-

احلالة التعليمية
املجموع

احلالة العملية
املجموع  دونثانويأساسيأمي

عمل
 عمل

متقطع
 عمل
ثابت

 طالب
مدارس

القدس
382462201382162--يطا

74644971617125297بيت حلم
1351349610102349أريحا

14135175324594129196324رام الله
84123238--111577023831نابلس

140127267641860125267--طولكرم
642993224293893--قلقيلية
1662895142394095جنني

3801402236336178223سلفيت
2011311112831--طوباس
21507122338576104223اخلليل
17021702املجموع

المحور الثالث
اإلطار القانوني الناظم لحماية الطفل

بالعودة إلى التشريعات السارية في فلسطني، نالحظ وجود عدد من النصوص احلامية حلقوق الطفل 
بشكل عام، منها ما ورد في القانون األساسي املعّدل لعام 2003، أو قانون العقوبات األردني رقم )16( 
لسنة 1960، أو قانون األحوال الشخصية لسنة 1976، أو قانون العمل الفلسطيني لعام 2000، أو قانون 
الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 أو قانون إصالح األحداث لعام 1954. وهي نصوص متنوعة ولكنها 
جميعاً تطرقت حلماية الطفل بشكل أو بآخر. ومع أن هذه النصوص تطرقت في حديثها إلى الطفل، 
فعند مراجعة نصوصها تبني بأنها ال توفر احلماية الكافية له، أو أنها تطرقت للطفل دون مراعاة حقوقه، 
أو أنها ال تنسجم في مضمونها مع ما جاء به قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004 املُستقى من روح 

االتفاقية الدولية حلقوق الطفل 1989.

وبالتدقيق في القوانني السارية في فلسطني جند أنها حتمل في ثناياها نصوصاً عديدة تتعلق بحماية 
األطفال أو بحقوقهم، ولكن ما مييز قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004 أنه جمع هذه احلقوق، ووضعها 
في قانون واحد هو مبثابة دستور للطفل. إضافة إلى أنه اعتمد في النص على هذه احلقوق على املبادىء 
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األربعة لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل: احلق في البقاء والنماء، وحق املشاركة، وعدم التمييز، ومصلحة 
الطفل الفضلى بوجه خاص، ومجمل هذه االتفاقية بوجه عام.

سنستعرض فيما يلي هذه النصوص على ضوء ما ورد بالقوانني السارية في األراضي الفلسطينية: 

أواًل القانون األساسي المعدل لسنة 2003:

املادة 29: »رعاية األمومة والطفولة واجب وطني، ولألطفال احلق في:
احلماية والرعاية الشاملة. 1 .

أن ال يُستغلوا ألي غرض كان، وال يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضرراً بسالمته�م أو بصحتهم أو  2 .
بتعليمهم.

احلماية من اإليذاء واملعاملة القاسية. 3 .
يحّرم القانون تعريض األطفال للضرب واملعاملة القاسيتني من قبل ذويهم. 4 .

ضرورة فصل األطفال احملكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغني، ومعاملتهم بطريقة  5 .
تستهدف إصالحهم وتتناسب مع أعمارهم«.

ثانيًا قانون األحوال الشخصية لسنة 1974:

املادة 5: »يشترط في أهلية الزواج أن يكون اخلاطب واملخطوبة عاقلني، وأن يكون كل منهما قد أمّت الثامنة 
عشرة سنة شمسية. إال أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن، إذا كان قد أكمل 
اخلامسة عشرة من عمره، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة حتدد أسسها مبقتضى تعليمات يصدرها 

قاضي القضاة لهذه الغاية«.

بأكثر من  يكبرها  كان خاطبها  إذا  ثماني عشرة سنة  تكمل  لم  امرأة  العقد على  »مينع إجراء  املادة 7: 
عشرين عاماً، إال بعد أن يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلك«.

املادة 154: »األم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة. ثم بعد األم يعود 
احلق ملن تلي األم من النساء حسب الترتيب املنصوص عليه في مذهب اإلمام أبي حنيفة«.

املادة 157: »إذا تعدد أصحاب حق احلضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار األصلح 
للمحضون«.

املادة 169: »األوالد الذين جتب نفقتهم على أبيهم املوسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع املراحل 
العلمية إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية، ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم، ويقدر 
ذلك كله بحسب حال األب عسراً ويسراً، على أن ال تقل النفقة عن مقدار الكفاية«. كما أوجب القانون 

ذاته أن تكون نفقة عالج األطفال على أبيهم.
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من استقراء النصوص السابقة نالحظ أنها تبحث في مواضيع عدة مثل الزواج ونفقة الطفل واحلضانة. 
بالنسبة للزواج نالحظ أن القانون منع زواج األطفال -من هم دون 18 سنة– ولكنه في الوقت ذاته منح 
القاضي سلطة تقديرية في تزويج من هم دون ذلك ممن أمّتوا 15 سنة، مما يعني أنه سمح بالزواج 

املبكر.

ولكن في مسألة احلضانة نالحظ أنه راعى مصالح الطفل الفضلى فيها عندما نّص بأنه إذا تعدد من 
لهم حق احلضانة يتم اختيار األصلح للطفل.

ورمبا يكون التمييز واضحاً بني الطفل الذكر والطفلة األنثى في موضوع منح اخليار للطفل الذكر عند 
بلوغه بني البقاء في حضانة أمه أو االنتقال ألبيه، بينما لم مينح هذا احلق للطفلة األنثى إذا بلغت، بل 

يتم نقل حضانتها إلى أبيها أو أوليائها من الذكور.

ثالثًا قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960:

نصت املادة 279 من هذا القانون على أنه: »يعاقب باحلبس من شهر إلى ستة أشهر كل من: 1. أجرى 
مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك املراسيم بصورة ال تتفق مع قانون حقوق العائلة أو أي قانون 
آخر أو شريعة أخرى ينطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو 2. زّوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج 
لفتاة لم تتم اخلامسة عشرة من عمرها، أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت، أو 3. زّوج 
فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها، أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها 

بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدماً بأن ولي أمرها قد وافق على ذلك الزواج«.

كما نصت املادة 287: 1. »من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره، أو بدل ولداً بآخر، أو نسب إلى 
امرأة طفاًل لم تلده، عوقب باحلبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات«.

وفي إلزام األهل برعاية أطفالهم نصت املادة 289: »كل من ترك ولداً دون السنتني من عمره دون سبب 
مشروع أو معقول تؤدي إلى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستدمياً لصحته 

يعاقب باحلبس من سنة إلى ثالث سنوات«.

وفي إلزام ولي األمر بالنفقة على أطفاله نصت املادة 290: »يعاقب باحلبس من شهر إلى سنة كل من: 1. 
كان والداً أو ولياً أو وصياً لولد صغير ال يستطيع إعالة نفسه، أو كان معهوداً إليه شرعاً أمر احملافظة 
عليه أو العناية به، ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات األخرى مع استطاعته 
القيام بذلك، مسبباً بعمله هذا اإلضرار بصحته. 2. كان والداً أو ولياً أو وصياً لولد لم يتم الثانية عشرة 
من عمره، أو كان معهوداً إليه شرعاً احملافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصداً أو بدون سبب مشروع 

أو معقول -مع أنه قادر على إعالته- وتركه دون وسيلة إلعالته«.

وعاقبت املادة 291 من خطف طفل أو تعدى على حراسته باحلبس من شهر إلى ثالث سنوات، وشددت 
العقوبة في حال كان الطفل لم يكمل الثانية عشرة من عمره. 
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هذا جزء من النصوص املتعلقة باألطفال والواردة في قانون العقوبات، وهي تتضمن مجموعة من حقوق 
األطفال، مبعنى أنها حددت عقوبات معينة ملخالفات حقوقية، وهذا ينسجم إلى حٍد ما مع الوارد في 
قانون الطفل الفلسطيني من حقوق عديدة: حقه في احلياة واألمان على نفسه، وحقه في النماء والتطور 
مبا يتناسب مع احتياجاته، وحقه في الرعاية املناسبة، وحقه في التعرف على والديه وعدم نسبه لغيرهم، 
ولكن يؤخذ عليه أنه حدد سناً للطفولة مبا دون السنتني التي إذا تخلّى األب عن أوالده فيها فإنه يعاقب، 
ولم يرفع هذا السن انسجاماً مع تعريف الطفل الوارد في قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لعام 2004، 

خصوصاً وأنه خالل العام كان هناك حاالت ألطفال تخلى آباؤهم عنهم وتركوهم دون إعالة.

االعتداء  إلى عقوبات مخففة جراء  الغربية تطرق  الضفة  النافذ في  األردني  العقوبات  قانون  أن  كما 
اجلنسي على الطفل، وميز في عقوبة هتك العرض على سبيل املثال بني الطفل الذكر والطفلة األنثى، 

وهو متييز غير مبرر حقوقياً، بل هو تبرير مرّده الثقافة املجتمعية السائدة حول األنثى. 

إضافة لذلك، أجاز ضرب اآلباء ألوالدهم من باب »التأديب«، وهذا يعني تعزيز الثقافة املجتمعية السائدة 
حول ملكية اآلباء املطلقة ألبنائهم، وحريتهم في ضربهم أو االعتداء عليهم حتت مبرر »التربية«. ومما 
ال شك فيه أن ذلك يناقض ما جاء به قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004 من حق الطفل في احلماية 
من كافة أشكال االعتداء أو إساءة املعاملة سواء تلك اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية أو اإلهمال أو 

االستغالل.

رابعًا قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000:

تضمن الباب السادس من هذا القانون تنظيم عمل األطفال، وذلك في املواد )93( حتى )99(، بحيث منع 
تشغيلهم قبل بلوغ سن اخلامسة عشرة، وهذا يتوافق مع ما ورد في قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004، 

ونّص على عدد من احلقوق الواجب توفيرها لهم عند تشغيلهم:

ضرورة إجراء الكشف الطبي على الطفل للتأكد من مالئمته للعمل. • 

حظر تشغيل األطفال في األعمال الليلية أو األعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل الرسمية،  • 
وحظر تشغيلهم في األعمال اخلطرة وفي األماكن النائية.

خفض ساعات العمل اليومية لألطفال مبا ال يقل عن ساعة عمل واحدة، إضافة إلى ضرورة قطع  • 
ساعات العمل بفترة أو أكثر للراحة.

نّص على أن اإلجازة السنوية لألطفال هي 3 • أسابيع وال يجوز تأجيلها.

أوجب تعليق األحكام اخلاصة بتشغيل األطفال في مكان العمل، إضافة إلى ضرورة تنظيم صاحب  • 
العمل سجاًل خاصاً بكل طفل عامل لديه.
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ما يؤخذ على هذا القانون أنه استثنى من املراقبة عمل األطفال لدى أقاربهم من الدرجة األولى، بالرغم 
من أن عمل األطفال لدى أقاربهم في كثير من األحيان يؤثر على تعليمهم ومنوهم، بحيث يتم إجبارهم 
على ترك املدرسة والتوجه للعمل في ظروف ال تكون مالئمة بتاتاً لطفولتهم، وتُعرضهم في كثير من 

األحيان لشتى أنواع اإلساءة.
باإلضافة لذلك، يتناقض هذا القانون مع القانون األساسي املعدل لعام 2003 الذي نّص على إلزامية 
التعليم حتى سن 16 سنة، في حني سمح القانون بالعمل ملن بلغ 15 سنة. بالتالي قد يتسبب عمل الطفل 
األساسي  للقانون  انتهاكاً  يُعد  الذي  األمر  بالتعليم،  حقه  وفقدانه  املدرسة  من  بتسربه  عام   15 بعمر 

الفلسطيني.

خامسًا قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( لسنة  422004 

احتوى هذا القانون على )13( فصاًل، متضمناً )75( مادة، حيث نّص في الفصل الثامن )املواد 42- 42( 
على مسألة احلق في احلماية، وتناول آليات هذه احلماية في الفصل التاسع من القانون ضمن املواد 

)5- 57(، وتناول تدابير احلماية في الفصل العاشر من القانون ضمن املواد )58- 66( للقانون. 

إلى  إضافة  الفلسطيني،  للطفل  اخلصوصية  إيالء  إلى   2004 لعام  الفلسطيني  الطفل  قانون  ويهدف 
إعداده حلياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن، قائم على التالزم بني الوعي باحلقوق وااللتزام 
وآمنة  بحياة حرة  والتمتع  والنماء  البقاء  في  الطفل  إلى حماية حقوق  القانون  يهدف  كما  بالواجبات، 
عنف  ضحايا  أطفاالً  كانوا  سواء  متييز،  دون  بحقوقهم  األطفال  كافة  متتع  على  نّص  وقد  ومتطورة. 

مجتمعي وإهمال، أو أطفاالً في خالف مع القانون.

ويُعتبر هذا القانون مبثابة دستور حلقوق الطفل، جدير بالذكر ُهنا أن نصوص هذا القانون مستقاة من 
االتفاقية الدولية حلقوق الطفل لعام 1989.

ال بّد من القول هنا أن عدداً من اإلشكاليات اعترت قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 وحالت 
رّتبت  ما  بقدر  قانونية  التزامات  ترتب  لم  نصوصه  طبيعة  أن  أهمها  الواقع،  أرض  على  تطبيقه  دون 

التزامات أدبية، وبصياغات عامة ومبادئ، إضافة إلى عدم وجود الئحة تنفيذية للقانون حتى اآلن.

وفيما يتعلق بالطفل املعرض خلطر االنحراف 43، فقد أوجد قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004 تضارباً 
مع قانون إصالح األحداث األردني النافذ في الضفة الغربية بخصوص هؤالء األطفال، وذلك ألنه أوكل 
ال  للحماية،  وبحاجة  في ظروف صعبة  أطفاالً  اعتبرهم  الطفولة، حيث  ملرشد حماية  مهمة حمايتهم 
أطفاالً في خالف مع القانون كما اعتبرهم قانون إصالح األحداث، الذي أوكل مهمة التدخل معهم ملراقب 
السلوك. وعلى أرض الواقع، هناك تضارب في االختصاص بني مرشد حماية الطفولة ومراقب السلوك 
في عملية التدخل مع هؤالء األطفال، والصحيح بالطبع هو اعتبارهم أطفال بحاجة إلى إجراءات خاصة 

42  منشور في الوقائع الفلسطينية، العدد )52(، ص13، بتاريخ 2005/1/18
انظر املادة 47 من قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لعام 2004  43
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من احلماية والرعاية، وقد اعتبرهم مشروع قانون األحداث الفلسطيني كذلك وأحال موضوع التدخل 
ملرشد حماية الطفولة تطبيقاً لقانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لعام 2004.

وميكننا القول أن العمل مع هذه الفئة هو في غاية األهمية، ألنه إذا لم يتم العمل مع الطفل املعّرض 
خلطر االنحراف كما يجب، فإن احتمال اجتاهه نحو مخالفة القانون سيكون كبيراً.

يُذكر هنا أنه مت العمل مع 19 طفاًل معرضني خلطر االنحراف من خالل احلركة العاملية للدفاع عن 
األطفال خالل عام 2011، وذلك من بني )205( حاالت أطفال ضحايا عنف مجتمعي وإهمال.

كما نّص القانون على ضمان السرية بالنسبة ملرشدي حماية الطفولة، وحدد صالحياتهم بدقة، ونّص 
القضائية،  الضابطة  صفة  الطفولة  حماية  ملرشدي  القانون  أعطى  كما  احلماية،  تدابير  ماهية  على 
وأوكلهم مبهمة التدخل الوقائي والعالجي في جميع احلاالت التي تهدد سالمة الطفل أو صحته البدنية 
أو النفسية. كما أعطاهم القانون صالحية تلقي الشكاوي، حيث نّص على أنه: »لكل شخص إبالغ مرشد 

حماية الطفولة كلما تبني له أن هناك ما يهدد سالمة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية«.
باإلضافة لذلك، عالج أحكام معاملة األطفال في خالف مع القانون بوجه عام، وأّكد على سّن املسؤولية 
أو ألي منط من أمناط  املعنوي  أو  للتعذيب اجلسدي  أي طفل  )9 سنوات(، وحظر إخضاع  اجلزائية 

العقوبة أو املعاملة القاسية أو املهينة أو احلاطة بالكرامة اإلنسانية.
وفي حني نّص قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004 على أن سن املسؤولية اجلزائية هو 9 سنوات، فقد 

رفعها املشروع املعّدل من هذا القانون إلى )12 سنة(.

العنف، ويعتبر وجود  الطفل ضحية  آليات حماية  الفلسطيني  الطفل  باإلضافة ملا سبق، أوضح قانون 
شبكات حماية الطفولة خطوة أولى في تفعيل قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004 وتطبيقه على أرض 

الواقع، وترجمة فعلية ملهمة احلماية التي أوكلها هذا القانون ملرشد حماية الطفولة.
الطفولة والعمل على توفير كافة  في حماية  كبيراً  بوزارة الشؤون االجتماعية دوراً  القانون  أناط  فقد 
الوسائل الالزمة لضمان عدم انتهاك حقوق الطفل، وذلك من خالل إنشاء دائرة حماية الطفولة، وتوفير 

العدد الكافي من مرشدي حماية الطفولة.
الصفة  وأعطاه  والطفولة،  لألمومة  األعلى  املجلس  إنشاء  على  أيضاً  الفلسطيني  الطفل  قانون  ونّص 

االعتبارية وخّصه مبتابعة اجلهود الالزمة لرعاية الطفولة وحمايتها.
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المحور الرابع
الجهات العاملة مع األطفال ضحايا العنف المجتمعي واإلهمال

أواًل: وحدات حماية األسرة في الشرطة:

تعمل وحدات متخصصة حلماية األسرة والطفل في الشرطة بشكل أساسي مع حاالت األطفال ضحايا 
ولكنها تغطي مناطق  الطفولة،  الوحدات أعضاء في شبكات حماية  املجتمعي واإلهمال. وهذه  العنف 
أكثر من شبكات احلماية، واحلاالت التي وصلت إليها أكثر، كانت إحصاءات الشرطة فيما يتعلق بتلك 

احلاالت كما يلي:
 

إناثذكورالعدداحملافظةالرقم
632043اخلليل1
593920رام الله2
20713بيت حلم3
792950نابلس4
301911جنني5
1061591طولكرم6
1376طوباس7

370136234املجموع

وتتواجد وحدات حماية األسرة في الشرطة في 7 محافظات هي: اخلليل، وبيت حلم، ورام الله، 
ونابلس، وطولكرم، وجنني وطوباس. وتعمل هذه الدوائر في مجاالت العنف ضد النساء واألطفال 
بأشكاله، داخل األسرة أو خارجها، إضافة إلى عملها في حاالت عمالة األطفال املمنوعة أو غير 

املنظمة، كما تعمل مع حاالت التسول.

ويعتبر تخصيص وحدة متخصصة بقضايا العنف ضد األطفال خطوة أولى في طريق حتقيق احلماية 
املالئمة لهم، إضافة إلى أن عدد هذه الدوائر يتزايد. وتشمل خطتهم القادمة افتتاح دوائر حلماية 

األسرة في أربع محافظات إضافية، وتتمحور خطة عمل هذه الوحدات مستقباًل حول تواجدها خارج 
مديريات الشرطة، للمحافظة على سرية وخصوصية احلاالت التي تقوم مبتابعتها.44

مقابلة مع املقدم وفاء معمر- مدير دائرة حماية األسرة والطفولة  44
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ثانيًا: شبكة حماية الطفولة

بالطفولة بصفة  املعنية  العمل بشكل متكامل بني مختلف املؤسسات  إلى  الطفولة  تهدف شبكة حماية 
العمل مع األطفال من ضمن مسؤوليتها، للوصول  التي يكون  قانونية واجتماعية ونفسية، واملؤسسات 
إلى حماية أفضل لألطفال ضحايا العنف املجتمعي واإلهمال، وذلك من خالل التنسيق والتشبيك بني 
هذه املؤسسات لتأخذ كل مؤسسة الدور املنوط بها حسب نوع اإلساءة التي تعرض لها الطفل، وفق نظام 

حتويل متفق عليه بني هذه املؤسسات.

تأسيس شبكة حماية الطفولة: • 

برزت هذه الفكرة عام 2006، حيث قامت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال بتأسيس شبكتني حلماية 
الطفولة في محافظتي بيت حلم واخلليل، في الوقت الذي كانت الشؤون االجتماعية تعمل على إيجاد 
شبكة حماية في كل من رام الله وجنني وخانيونس في قطاع غزة، وذلك بدعم من اليونيسف وبالتعاون مع 
وزارة الشؤون االجتماعية، كونها اجلهة الرسمية املختصة بحماية األطفال. وبدأت الفكرة بالتبلور عام 

2007 حيث ضّمت الشبكتان كافة املؤسسات احلكومية واألهلية العاملة في مجال حماية الطفولة.

وعليه مت في أيلول عام 2009، تسليم شبكتي بيت حلم واخلليل إلى وزارة الشؤون اإلجتماعية، وهي 
املنسق احلالي لشبكات احلماية من خالل مرشد حماية الطفولة، وهي متواجدة اآلن في خمس مناطق 
الشؤون  وزارة  في  العمل  وجاري  الله،  ورام  وجنني،  ونابلس،  واخلليل،  بيت حلم،  الغربية:  الضفة  في 

االجتماعية لتفعيل الشبكات املوجودة والتوسع في باقي احملافظات.

توفير  القانون  أوجب  الذين  األطفال  حول  الطفولة  حماية  شبكات  إلى  ترد  التي  احلاالت  تتمحور 
احلماية لهم، مّمن يتعرضون إلساءة جسدية أو جنسية أو نفسية أو إهمال، أو األطفال املعرضني خلطر 

االنحراف. 

فاحلماية من إساءة املعاملة بحاجة إلى التدخل من قبل أكثر من مؤسسة من املؤسسات ذات العالقة 
بالطفل، كل مؤسسة بحسب تخصصها، وفق منهج متعدد التخصصات واملهن وصوالً إلى حتقيق حماية 

متكاملة من كافة اجلوانب النفسية، واالجتماعية، والقانونية، واإليوائية، وذلك حسب االحتياج.

جدير بالذكر أنه مت في آب 2011، وضع خطة عمل مفّصلة للخطة الوطنية حلماية الطفولة من قبل 
وزارة الشؤون االجتماعية، وبالشراكة مع املؤسسات احلكومية وغير احلكومية أعضاء اللجنة التوجيهية 

لشبكة حماية الطفولة.

نظام العمل في شبكة حماية الطفولة: • 

تضم شبكة حماية الطفولة نوعني من اللجان:
اللجنة التوجيهية: تتكون من املدراء العامني )صناع القرار(، وتتمثل مهامها في اختيار أعضاء اللجنة 

الفنية امليدانية، ومتابعة تنفيذ نظام التحويل والتشبيك واملتابعة.45

نظام التحويل الوطني ص 24  45
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وتتكون شبكات حماية الطفولة من املؤسسات التالية: 

وزارة الشؤون االجتماعية • )رئيس(، وهي الوزارة املكلفة قانونياً بحماية األطفال بشكل أساسي.

فيهم  األطفال دون متييز، مبن  التعليم جلميع  بتأمني  العالي: • وهي مكلفة  التربية والتعليم  وزارة 
والنفسي  اجلسدي  العنف  من  للحد  سياسة  بوضع  الوزارة  قامت  حيث  اإلعاقة.  ذوي  األطفال 
واجلنسي في املدارس الفلسطينية، ولكن ال تزال هناك حاجة لتفعيل تطبيق هذه السياسة. ويقتضي 
التوضيح ُهنا أن القانون الذي تطبقه وزارة التربية والتعليم هو قانون التربية األردني رقم 16 لسنة 

.1964

ُيذكر ُهنا أن احلركة العاملية للدفاع عن األطفال وثقت خالل عام 2011، 22 • حالة بأطفال تعرضوا 
النتهاك احلق في التعليم داخل املدرسة، و8 حاالت ألطفال تعرضوا النتهاك احلق في التعليم داخل 
األسرة. علماً أن هذا الرقم ال يُعبر بأي شكل من األشكال عن العدد احلقيقي لألطفال الذين انتُهك 

حقهم بالتعليم.

وزارة الصحة: • تتمحور مسؤوليتها حول حماية الطفل من املخاطر املختلفة التي شملها قانون الصحة 
العامة، ولكن هذا القانون بحاجة إلى التطوير لتوضيح مهام وزارة الصحة في حماية الطفل بوجه 
يتالءم مع قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004، إضافة إلى احلاجة إلى تطوير أنظمة وزارة الصحة 
لتشمل تقدمي خدمات الصحة اجلسدية والنفسية وتوفير احلق في مستوى صحي مالئم جلميع 

فئات األطفال دون متييز.

ومراقبة  املنظمة،  وغير  املنظمة  األطفال  عمالة  على  التفتيش  من  مسؤوليتها  وتنبع  العمل: •  وزارة 
تطبيق حقوق األطفال العاملني، والتأكد من عملهم ضمن الشروط املطلوبة مبوجب القانون، كما مت 

توضيحه سابقاً.

وزارة الداخلية )القيادة العامة للشرطة(: • ودورها بارز في موضوع األطفال ضحايا العنف املجتمعي 
واإلهمال واألطفال في خالف مع القانون، وذلك من خالل تأسيس شرطة متخصصة لألطفال في 

خالف مع القانون، وشرطة متخصصة حلماية األسرة.

األحمر  والهالل  الدولية،  الغوث  ووكالة  املدني،  املجتمع  ومؤسسات  العامة،  والنيابة  العدل،  وزارة  • 
الفلسطيني، واليونيسيف )مراقب(.

اللجنة الفنية: وتتكون من املهنيني امليدانيني، على أن يكون لديهم مسؤوليات إشراف، مبعنى رؤساء 
أقسام، وتتمثل مهام هذه اللجنة –كما وردت في مسودة نظام التحويل- في عقد ورش عمل دورية مع 
جميع الشركاء، ووضع تصور حول دور ومسؤوليات كل طرف، واالتفاق على مفاهيم موحدة للمصطلحات 
الفنية، وعقد دورات تدريبية بحسب االحتياج، واالتفاق على تكامل األدوار وآلية تنفيذها، ورفع تقارير 

دورية للجنة التوجيهية.46

نظام التحويل الوطني ص 25  46
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نظام التحويل: •

تعمل اللجنة الفنية في شبكة احلماية وفق مسودة نظام التحويل الذي قامت وزارة الشؤون االجتماعية 
بالتعاون مع مركز التعليم املستمر بتصميمه، ليكون مبثابة نظام للتنسيق والتشبيك بني مؤسسات شبكة 
من  مؤسسة  أي  إلى  الواردة  املعاملة  إساءة  األطفال ضحايا  يتم حتويل حاالت  الطفولة، حيث  حماية 
مؤسسات الشبكة إلى مرشد حماية الطفولة، وفق منوذج حتويل رقم 1 املوجود في نظام التحويل، وهذه 
هي املرحلة األولى في التحويل. ومن ثم تتم متابعة احلالة من قبل مرشد احلماية، حيث يقوم بعمل 
تقييم أولي للحالة، بحيث يكون على مرشد احلماية في هذه املرحلة التأكد من أعراض اإلساءة وشكلها 
بالتعاون مع املؤسسات الشريكة املختصة، كما أن عليه بالتعاون مع دائرة حماية األسرة في الشرطة 
بالتدخل  ذلك  ويسمى  ساعة،   24 أسرته خالل  أو  خطر  في  املوجود  للطفل  والرعاية  احلماية  توفير 

الطارىء، وتكون هذه املرحلة الثانية.

بحسب  ك��ٌل  الشريكة،  املؤسسات  مع  التشبيك  الطفولة  حماية  مرشد  دور  يكون  الثالثة  املرحلة  وف��ي 
وال��ذي يهدف  التأكد من ذل��ك، يتم عقد مؤمتر حالة  للتأكد من أع��راض اإلس��اءة، وبعد  اختصاصها، 
إلى فحص احتياجات وأولويات الطفل، وبناء خطة التدخل وحتويل الطفل إلى مراكز احلماية إذا لزم 

األمر.47

يُذكر هنا أن عدد مرشدي حماية الطفولة ومسؤولي قسم الطفولة في محافظات الضفة الغربية هو 20، 
بينهم 15 مرشداً حلماية الطفولة موزعني على احملافظات.48

وفي املرحلة االخيرة، وهي التأهيل، إذا مت حتويل الطفل إلى مركز حماية، فإن مسؤولية رعايته تنتقل 
إلى املركز، ويحق ملرشد احلماية متابعة تنفيذ خطة التدخل مع مركز احلماية. أما إذا تقرر بناًء على 
مؤمتر احلالة49 بقاء الطفل في أسرته، فيكون على مرشد احلماية بالتعاون مع الشركاء متابعة تنفيذ 
خطة التدخل التي مت اخلروج بها في مؤمتر احلالة. ومن اجلدير بالذكر أن نظام التحويل ما زال في 

مرحلة جتريبية بهدف اختباره قبل إقراره ليصبح نظاماً وطنياً معتمداً وملزماً.

وعن حاالت االعتداء على األطفال، واملقصود هنا االعتداء بأنواعه، فقد تضمنت إحصاءات دائرة حماية 
الطفولة في وزارة الشؤون االجتماعية عدد األطفال ضحايا إساءة املعاملة خالل عام 2011 كما يلي:

مسودة نظام التحويل.  47
48  إحصائيات دائرة الطفولة في وزارة الشؤون االجتماعية لعام 2011، السيد رائد نزال، مدير دائرة الطفولة.

مؤمتر احلالة هو اجتماع ما بني املؤسسات التي عملت مع الطفل ضحية العنف لوضع خطة تدخل متكاملة لتوفير احلماية له   49
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شكل االعتداءاجلنس

اعتداء جنسي 
كامل

اعتداء  حترش
جسدي

استغالل 
اقتصادي

إهمال وسوء 
معاملة

املجموع

583626100175ذكر
72133389153أنثى

12296929189328املجموع

نالحظ هنا ارتفاع عدد األطفال ضحايا اإلهمال وإساءة املعاملة العاطفية، ويجعلنا ذلك ندق ناقوس 
يعني  اإلهمال، مما  نتيجة  كانت  القانون  مع  في خالف  األطفال  من حاالت  كبيرة  نسبة  ألن  اخلطر، 
ضرورة العمل الوقائي جتنباً الزدياد عدد األطفال الذين يتجهون النتهاك قانون العقوبات نتيجة لإلهمال 

بأشكاله. 

المحور الخامس
مراكز حماية االطفال ضحايا العنف المجتمعي واإلهمال

يوجد في محافظات الضفة الغربية مركزان حلماية األطفال ضحايا إساءة املعاملة، األول للذكور وهو 
مركز حماية بيتونيا، والثاني هو باألساس مركز للطفالت في خالف مع القانون، ويستقبل في أغلب 

األحيان حاالت الطفالت ضحايا العنف املجتمعي، وهو دار رعاية الفتيات في بيت حلم.

مركز حماية بيتونيا:

تابع لوزارة الشؤون االجتماعية حيث يستقبل  الله،  بيتونيا مبحافظة رام  إيوائي في مدينة   هو مركز 
12 سنة الذين يتعرضون للعنف واالعتداء. حيث  هذا املركز حاالت األطفال من الذكور من عمر 6 – 
استقبل املركز 14 طفاًل خالل سنة 2011. و في وقت إجراء هذه املقابلة كان يتواجد في املركز طفل 
واحد فقط.50ومن اجلدير بالذكر أن مركز احلماية في تطور مستمر في نظامه وآلية تعامله مع األطفال، 

ويسعى دوماً إلى تقدمي أفضل اخلدمات لألطفال املقيمني، وإشعارهم باحلماية الالزمة لهم.

سجل الطفل النزيل: • 

للطفل النزيل في املركز ملف عام يشتمل على املعلومات األولية التالية: هوية الطفل )االسم الرباعي 
وتاريخ امليالد(، نوع املشكلة أو االعتداء، إضافة إلى جهة التحويل.

مت إجراء املقابلة مع مدير املركز احلالي السيد محمد اخلطيب.  50
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ويوجد لكل طفل ملف خاص إلى جانب امللف العام، يشتمل على املعلومات السابقة إضافة إلى مستواه 
التعليمي واملعلومات املتعلقة بصحته البدنية والعقلية ، حيث يخضع الطفل ملعاينة من قبل الطبيب لفتح 
ملف طبي خاص بحالته. كما يتضمن هذا امللف جميع تفاصيل الواقعة التي عانى منها الطفل على أثر 

االعتداء اجلسدي أو اجلنسي أو ما قد يكون تهديداً بالعنف.

وعند إدخال الطفل إلى املؤسسة يتلقى شرحاً عن نظام املؤسسة وحقوقه وواجباته بصورة شفهية ال 
مكتوبة. ومن اجلدير بالذكر أن املؤسسة بصدد اتباع نظام كتابي خاص لتوعية الطفل بوجوده في املركز 
وحقوقه وواجباته ونظام الردع في حالة التعدي واإلخالل بنظام املؤسسة. كما يتم متابعة حالة الطفل 
في املؤسسة بالتعاون مع جهة التحويل األساسية، ويتم التواصل بشكل مباشر ودوري حلني حدوث تطور 
مؤّثر لوضع الطفل، حينئذ يتم عقد مؤمتر حالة، ويقرر خالله خروج الطفل بضمانات وتعهدات رسمية 

يتم التوقيع عليها من قبل اجلهات املعنية ومن قبل أسرة الطفل بشكل أساسي.

فصل األطفال بحسب نوع االعتداء • 

تبني أنه يوجد نظام فصل في مركز بيتونيا حسب العمر، ولكن ال يتم الفصل بينهم حسب نوع االعتداء، 
فجميع األطفال يباشرون كافة النشاطات احلياتية مع بعضهم البعض، والسبب في ذلك هو أن عدد 
والتآلف  االنسجام  من  نوع  خلق  ومحاولة  دوري  بشكل  أوضاعهم  مراقبة  يتم  بالتالي  قليل،  األطفال 

بينهم. 

التجهيزات املكانية • 

يوجد في مركز حماية بيتونيا غرفتان للنوم، وحتوي كٌل منهما عدداً كافياً من األسرة وخزانة للمالبس، 
باإلضافة إلى تنظيم ساعات النوم طيلة أيام األسبوع مع مراعاة وجود أنشطة ال منهجية، ويكون ذلك 

بإشراف ومراقبة القائمني على املركز.

الرعاية الصحية • 

فيما يتعلق باملرافق الصحية فهي كافية، ويتم تزويد كل طفل مبالبس نظيفة و)فرشاة أسنان ومعجون، 
وصابون، وليفة(. وفي ما يخص الرعاية الطبية فيُوجد خزانة إسعاف أولي حتتوي على األدوات الالزمة، 
ولكن ال يوجد عيادة مجهزة في املؤسسة إضافة إلى عدم وجود طبيب مقيم هناك، بل يتم التنسيق مع 
طبيب الصحة عند وجود حالة، ويتم إجراء املتابعة الالزمة له، كما يتم إعالم أهل الطفل بحالته في 

بعض األحيان. 
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التغذية • 
يُوجد مطبخ يشتمل على كل األدوات الالزمة، وفيه كل احملتويات بالنسبة لوجبات الطعام، يقدم لألطفال 
النزالء ثالث وجبات يومياً. وفيما يتعلق بالتقرير النفسي واالجتماعي فكما ذكر سابقاً، يتم إنشاء ملف 
خطة  وضع  ويتم  واالجتماعية،  النفسية  بصحته  املتعلقة  املعلومات  جميع  على  يحتوي  بالطفل  خاص 

عالجية إلعادة تأهيل الطفل ودمجه باملجتمع من جديد. 

التعليم والتدريب املهني والنشاطات البدنية • 
يسمح لألطفال النزالء في مركز احلماية بارتياد املدرسة و استكمال تعليمهم.

أما بالنسبة لتنمية املهارات وحّس القراءة لدى األطفال، فقد مت إنشاء مكتبة بالتعاون مع مؤسسة تامر 
في  املتواجدين  األطفال  أعمار  مختلف  وترفيهية حتاكي  تعليمية  ومجالت  وقصص  كتب  على  حتتوي 
املركز، ومّت تنظيم برنامج أسبوعي يتم من خالله حّث األطفال على القراءة وحتليل الكتب والقصص، 
ودراسة أبعادها بوجود املرشد االجتماعي ومتطوعني من مؤسسة تامر. كما تبرعت مؤسسة تامر بعدة 
آالالت موسيقية ولكن ال يوجد أستاذ موسيقى، وفي هذا الصدد فإن املركز بحاجة إلى أستاذ موسيقى 

حتى يتم االستفادة من اآلالت بشكل صحيح.

وفيما يتعلق بالشق املهني اخلاص بتأهيل األطفال، فإن املركز ال يتوافر فيه هذا اجلانب، ولكن هناك 
تعاون مع مؤسسات مهنية قريبة حتى يتم إكساب الطفل مهنة وتعليمه مهاراتها، وهناك احتياج حقيقي 
في  لتأهيل األطفال، تسهياًل إلعادة إدماجهم في املجتمع عند خروجهم. ويتواجد أيضاً  إليجاد قسم 

املركز قاعة رياضية تتوفر فيها أدوات وآالت رياضية يستفيد منها األطفال النزالء في املركز.

الزيارات والعالقات اخلارجية • 

ذويهم  بزيارة  لألطفال  يسمح  أنه  كما  احلماية،  مركز  في  ذويهم  استقبال  في  باحلق  األطفال  يتمتع 
ومشاركتهم في أوقات احلزن والفرح، هذا كله يتم بإشراف ورقابة وتعهد رسمي من األهل بعدم القيام 
لضمان  وذلك  بالزيارات  القيام  فيها  هناك حاالت مينع  ولكن  معه مبسؤولية،  والتعامل  الطفل  بإيذاء 
احلفاظ على حياة الطفل خاصة عندما يكون األهل هم اجلهة املعنفة. كما يُسمح لألطفال بالتواصل 
مع ذويهم من خالل االتصال بهم بشكل دوري. وأخيراً، يوجد حاجة لوجود أخصائي نفسي، أو طبيب 

نفسي في املركز.

ومن خالل رصد واقع مراكز احلماية، تبني ضرورة العمل على تطوير هذه املراكز من ناحية املكان وطاقم 
العاملني، إضافة إلى ضرورة توفير أخصائيني نفسيني وأطباء نفسيني للعمل مع احلاالت الصعبة. وال بد 
من العمل كذلك على الفصل بني احلاالت بحسب االعتداء الواقع عليها، حيث تختلف اآلثار الناجمة عن 
كل اعتداء عن اآلخر، مما يعني ضرورة تأهيل هذه املراكز للعمل مع كل حاالت االعتداء على األطفال، 

مبا يحقق احلماية والرعاية لهم.
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حالة دراسية
اسم الطفلة : أ. س

تاريخ الواقعة : 2010/10
العمر :14 عامًا

املوقع : منطقة شمال الضفة
نوع االعتداء: جنسي

، مت  املدرسة  إلى  ذهابها  أثناء  تعرضت العتداء جنسي  عندما  عاما   14 كان عمرها  أ.س طفلة 
إدخالها إلى مركز احلماية خوفاً على حياتها و من أجل حمايتها، كانت تعيش في أسرة مكونة من 
أخوين أكبرهم 12 سنة وأخت، في قرية صغيرة جداً، بعيدة عن املدينة ، و أبوها يبلغ من العمر 

حوالي 75 سنة.

القدرات العقلية ل� أ. س متواضعة أو محدودة ، أصيبت بصدمة عندما تعرضت لذلك االعتداء و 
تركت على أثره املدرسة .

على أثر هذه الصدمة ونظراً حملدودية ذكاء أ.س ، كانت منطوية في مركز احلماية وردود أفعالها 
أحيانا كانت حادة، مت حتويلها إلى مستشفى األمراض العقلية لتشخيص و تقييم حالتها، إدارة مركز 
احلماية قالت أن أ.س مصابة مبرض عقلي، وبالتالي ال ميكن استمرار بقائها في مركز احلماية، 

وأن مكانها هو مستشفى األمراض العقلية.

مت عقد مؤمترين حالة من خالل شبكة حماية الطفولة حول الطفلة ، وكانت النتيجة قرار بوجود 
أ.س في املركز ومتابعة عالجها في املستشفى .

أدوية  ولتعاطيها  العقلية،  األمراض  مستشفى  في  طويلة  لفترة  لوجودها  نظراً  أ.س  حالة  ساءت 
أعصاب هي ليست بحاجة لها في كثير من األحيان، ولكن من أجل تهدئتها في املستشفى، خصوصا 

أنها أصبحت تتصرف أحيانا بعدوانية.

قالت أ.س عند زيارتها: » أنا أحب أهلي وأخوتي، رجاء أخرجيني من هنا، عديني أنني سأخرج.« 
وبكت.

القسم الذي تنام فيه أ.س مخصص لها وحدها، يوجد في الغرفة »8 أسرة »، يقفل الباب باملفتاح 
عند اخلروج وعند الدخول.

عمر أ.س اآلن 16 سنة، و الزالت حتى هذا التاريخ نزيلة في مستشفى األمراض العقلية.

وفي حاالت األطفال الذين يعيشون في خطر محدق، ال بّد من تقييم احتياجاتهم بصورة سليمة تتوافق 
مع املصلحة الفضلى لهم، ملا لإليداع في مراكز احلماية لفترات طويلة من آثار سلبية على الطفل. إضافة 

ملا سبق، فإنه من الضرورة مبكان تنظيم آلية لتقدمي شكاوى من قبل األطفال في املراكز اإليوائية.
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التوصيات:
يعد قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004 • مبثابة الدستور والقانون األعلى الناظم حلقوق الطفل، 
لذا فإقرار املشروع املعدل له، خطوة أساسية وضرورية باجتاه ترسيخ حقوق الطفل الفلسطيني في 

املؤسسات واملجتمع احمليط بالطفل.

العمل على إقرار مسودة مشروع قانون األحداث الفلسطيني، والذي تضمن الفلسفة احلديثة في  • 
التعامل مع الطفل في خالف مع القانون.

باألطفال في خالف  ومتكامل خاص  نظام قضائي متخصص  وتشريع وجود  العمل على مأسسة  • 
مع القانون، ابتداء من الشرطة، النيابة، وصوالً للقضاء، وتطوير وتفعيل األطراف األخرى في هذا 
والتأهيل،  الرعاية  ومراكز  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  في  السلوك  ومراقبي  محامني  من  النظام 
إضافة إلى األطراف ذات العالقة بتوفير احلقوق العادية للطفل في خالف مع القانون مثل وزارة 
الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل.. إلخ، بحيث يكون هذا النظام أيضاً نظام عدالة صديق 

للطفل.

تفعيل شبكات حماية الطفولة وتوسيع تواجدها في باقي احملافظات وتوسيع عملها ليشمل األطفال  • 
في خالف مع القانون ،علما أن حاالت كثيرة من هؤالء األطفال في خالف مع القانون هم باألساس 

ضحايا عنف وإهمال مجتمعي.

ال بد من العمل على تطوير نظام شبكات حماية الطفولة ليشمل »آليات إدارة احلالة« لألطفال في  • 
خالف مع القانون، إضافة إلى ضرورة وجود برامج دائمة ومستمرة لتأهيل وبناء قدرات العاملني 

في مراكز احلماية والرعاية.

باإلعالن عنها  املختلفة،  الطفولة، من خالل وسائل اإلعالم  الترويج لشبكة حماية  الضروري  من  • 
وأدوارها  فيها  الشريكة  واملؤسسات  الشبكة،  هذه  مثل  بوجود  واملجتمع  واألسر  األطفال  وتعريف 

املختلفة التي ستحقق حماية متكاملة للطفل ضحية العنف املجتمعي واإلهمال.

ضرورة متكني األطفال احملتجزين في دور الرعاية ومراكز اإلصالح من ممارسة حقهم القانوني في  • 
التعليم املدرسي، واستكمال الطالب لتعليمهم بالتوازي مع نظام التعليم الرسمي.

ال بد من توفير برامج تأهيل وتدريب مهني مناسبة لألطفال النزالء في دار األمل، وذلك حتقيقاً  • 
للغاية من إيداع األطفال في خالف مع القانون، وهي إعادة تأهيل الطفل النزيل وتدريبه، ليخرج 

الطفل منها فرداً فاعاًل باملجتمع ويسهل اندماجه فيه.

مبا أن نظام حماية الطفل هو نظام وطني، وهو املرجعية لعمل كافة املؤسسات احلكومية واألهلية  • 
لتسهيل عمل شبكات  االجتماعية،  الشؤون  وزيرة  قبل  وإقراره من  النظام  تعميم هذا  بّد من  فال 

حماية الطفولة وتفعيلها أيضاً.
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الوطنية لعدالة األحداث، لتطوير نظام حماية متكامل  اللجنة  تفعيل دور كافة املؤسسات أعضاء  • 
لألطفال في خالف مع القانون، بحيث يصبح نظام عدالة صديق للطفل، يراعي املصلحة الفضلى 

له، ويراعي حقوقه، ويوفر له كافة معايير احملاكمة العادلة.

مبكان  الضرورة  من  القانون،  مع  خالف  في  لألطفال  متكامل  عدالة  لنظام  الوصول  سبيل  في  • 
التأسيس لنموذج للعدالة التصاحلية، بحيث يكون هذا النموذج مشّكاًل من مؤسسات حكومية وغير 
حكومية، ويعمل بشكل متكامل على التشبيك أيضاً مع شبكة حماية الطفولة، ومع أطراف النظام 

الرسمي لعدالة األطفال.
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