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ــاحثني يف ترحــب  ــاب والب ــسامهات الكت ــآراء وم  ب

املجال الرشعي والقانوين بام خيدم املصلحة العامـة ويـسهم يف تعزيـز األداء 
 :مع مراعاة القواعد والرشوط التالية.. القضائي

ثيق املصادر وذكـر االلتزام بقواعد البحث العلمي واألكاديمي, من حيث تو •
وضوعية واملنهجية يف أسـلوب الطـرح, مـع جتنـب البيانات كاملة وحتري امل

 .اإلطالة واإلسهاب
 .املادة املرسلة للنرش ختضع ملراجعة هيئة التحرير •
املجلة  , وال تلتزم املجلة بإعادة املواضيع إىل أصحاهبا سواء نرشت أم مل تنرش •

 .غري ملزمة بإبداء أسباب عدم النرش
ختضع مواد املجلة للتصنيف بحسب األولوية وموضوع الطرح وكثافته, فإذا  •

 .مل يتم استيعاب املادة ضمن العدد فسيتم استيعاهبا يف أعداد الحقة
 .يفضل إرسال املادة مطبوعة بجهاز الكمبيوتر عرب الربيد االلكرتوين •
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 وال الكتابات واآلراء الواردة يف املجلة تعرب عن وجهة نظر كاتبها,

 تعرب بالرضورة عن رأي املجلة أو اجلهة التي يعمل لدهيا الكاتب
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 كلمة العدد* 
 ٥−٤ أمحد عمر بامطرف/ القايضرئيس التحرير 

الضامنات القانونية حلامية حقوق األحداث املقبوض * 
 عليهم أو املنتظرين للمحاكمة

 عباس أمحد مرغم/القايض 
١٦−٧ 

 ية واملؤسسية لعدالة األحداثالقدرات الترشيع* 
 ٤٠−١٧ أفراح صالح با دويالن/ القاضية

 حق الطفل يف العيش يف كنف أرسة يف الرشيعة والقانون* 
 ٥٤−٤١ آزال هاشم/أ 

األمهية اإلنسانية واالجتامعية حلق الطفل بالعيش يف * 
 كنف أرسة

 عبد اللطيف عيل اهلمداين/أ 
٦٤−٥٥ 

 ومحاية حق الطفلإجراءات الرشطة لكفالة * 
 ٧٤−٦٥ حممد الصباري/ عقيد ركن 

 اهتامم اإلعالم بحق الطفل يف العيش يف كنف أرسة* 
 ٨٠−٧٥ نبيهة احليدري/ األستاذة 

 ١١٢−٨١ اتفاقية حقوق الطفل* 
من القواعد القانونية واملبادئ القضائية املستخلصة من * 

 ١٢٣−١١٣ )اجلزائية(قرارات املحكمة العليا يف القضايا 
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أرشف األنبياء 
 . واملرسلني وعىل آله وصحبه أمجعني 

هذا هو العدد وهو السادس من جملـة البحـوث والدراسـات القـضائية 
التي يصدرها املكتب الفني باملحكمـة العليـا , وقـد تـأخر صـدوره لعـدة 

 خارجة عن إرادتنا , وحيدونا األمـل بالتغلـب عـىل كافـة أسباب وظروف
 . ًاألسباب التي تعيق االنتظام يف صدور املجلة مستقبال 

لقد وقفت هيئة حترير املجلة أمام مسألة تطوير املجلة وتوسيع املـشاركة 
فيها , لكي تضطلع بشكل فاعـل بـدورها وأداء رسـالتها الـسامية يف نـرش 

ًوجعل املجلة منـربا لتفاعـل ومتـازج األفكـار . قضائية الثقافة القانونية وال
والرؤ ليس فيام بني أعضاء السلطة القضائية فحسب بل ومع غريهم مـن 
الكوادر القانونية العاملة يف احلقل القانوين بشكل عام يف كليـات الـرشيعة 
والقــانون يف خمتلــف اجلامعــات اليمنيــة ويف نقابــة املحــامني ويف الــدوائر 

يــة املنتــرشة يف خمتلــف املرافــق واملؤســسات العامــة أو غريهــا مــن القانون
 . املجاالت القانونية

لذلك حرصنا عىل توسيع املسامهة يف الكتابة يف املجلة ورفدها بالبحوث 
وحيـدونا . والقـضائيةوالدراسات واملقاالت يف شـتى املواضـيع القانونيـة 

ة يف املجلة يف األعداد القادمة األمل الكبري بأن تتزايد هذه املسامهة يف الكتاب
بإذن اهللا تعاىل ألجل حتقيق األهداف النبيلة التي تسعى إىل حتقيقهـا املجلـة 

 . يف سبيل أداء رسالتها السامية
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ًوسريا عىل هذا االجتاه فقد تم تكريس هذا العدد من املجلة كعدد خاص 
ومـة بحقوق الطفـل واحلـدث ملـا هلـذا املوضـوع مـن أمهيـة كبـرية يف منظ

حيث احتو هـذا العـدد . الترشيعات اليمنية ويف النظام القضائي اليمني 
عىل مواضـيع تتعلـق بـأهم احلقـوق التـي يتمتـع هبـا الطفـل يف الـرشيعة 
اإلسالمية  والقانون وهو حقـه يف العـيش يف كنـف أرسة , عـىل اعتبـار أن 

نــسانية ًاألرسة هــي اللبنــة األساســية يف املجتمــع , إضــافة إىل األمهيــة اإل
واالجتامعية هلذا احلق , والضامنات القانونية املقررة حلامية الطفل احلدث يف 

 . مرحلتي التحقيق واملحاكمة 
ًباإلضافة إىل ذلك فقد احتـو العـدد أيـضا عـىل نـامذج مـن القواعـد 
القانونية واملبادئ القـضائية التـي استخلـصها املكتـب الفنـي مـن أحكـام 

ً يف الطعون اجلزائية , سـعيا إىل تعمـيم الفائـدة مـن املحكمة العليا الصادرة
نرش هذه القواعد القانونية واملبادئ القـضائية باعتبارهـا كمراجـع قانونيـة 
مهمة وسوابق قضائية من شأهنا أن تـسهم لـيس يف نـرش الثقافـة القانونيـة 
والقضائية فحسب , بل ويف جتـسيد التطبيـق الـصحيح واملوحـد ألحكـام 

ن من قبل حماكم اجلمهورية وحتقيق مبـدأ اسـتقرار األحكـام الرشع والقانو
عىل قاعدة واحدة يف القـضايا املتامثلـة وجتنـب التنـاقض يف تفـسري الـنص 
القانوين الواحد وجتنب إصـدار األحكـام املتغـايرة يف الوقـائع واحلـاالت 
ًالقانونية املتامثلة , كام أن من شأهنا أيضا أن تساعد عـىل سـد أي قـصور أو 

 . واقص يف القانون وإجالء أي غموض يف أحكامه ن
 .النصريسائلني اهللا عز وجل اهلداية والتوفيق إنه تعاىل نعم املوىل ونعم 
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إن قانون الطفل وقانون األحداث كانا نتاج جهود واسـتمرار متواصـل 
ً اهتاممـا هبـذه الفئـة من اخلريين يف هذا البلـد ومـن قبـل املجتمـع الـدويل

الــضعيفة وكــان نتــاج عمــل مــشرتك لإلنــسانية مــن خــالل اإلعالنــات 
والربوتوكوالت الدولية التي متخض عنها االتفاقيات الدولية حلامية حقوق 

 .الطفل
وقبــل اســتعراض الــضامنات املــذكورة أحــب ان اطــرح هــذه املقدمــة 

تامم بـه ل أالن واالهكمحاولة لربط احلارض باملايض وأن تكون نظرتنا للطف
حكام متعلقة بنظرة الـرشائع الـساموية لإلنـسان ُهي نابعة من قيم ومثل وأ

ًعموما الذي خلقه اهللا عىل هذه األرض وعلمه البيان وجعله خليفتـه فيهـا 
وكرمه عىل سائر خملوقاته وخلق كل يشء من أجله وجعـل ذريتـه خيلفونـه 

 فيهـا اخلـري واملحبـة والرمحـة ليعمروها ويقيموا سنن اهللا عليهـا وينـرشوا
ويتعلموا العلـوم وينتجـوا ويـصنعوا ويـستغلوا نعـم اهللا علـيهم ليـوفروا 
ألنفسهم ولغريهم االستقرار والسالم واألمن وخيففوا عن البعض من بني 
اإلنسان مما أصاهبم وما قد يصيبهم من احباطات نتيجة ضـعفهم وضـعف 

 خارجة عن إرادهتم عوامل مداركهم عن فهم الصحيح عندما يقعوا ضحية
فتتلقفهم األيادي الرشيرة وتستخدمهم فيام يرضهم ويرض جمتمعهم وعـىل 
اجلملة نجد أن رعاية األطفال ومحايتهم أصـبحت مـن األمـور األساسـية 
التي أكدت عليها الرشيعة اإلسالمية واملواثيـق واالتفاقيـات الدوليـة فـيام 

ظه وقد صور لنا اإلمام الغزايل يتعلق بحقوق الطفل ومسئولية رعايته وحف
رمحة اهللا املـسؤولية الكبـرية امللقـاة عـىل عـاتق األهـل واملجتمـع يف تربيـة 
األطفال وتنشئتهم التنشأة الصحيحة القائمة عىل التعاليم الدينية اإلسالمية 
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الطفل أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة سـاذجة : (حيث يقول
ة وهو قابل لكل ما نقش ومائل لكل ما يـامل بـه خالية من كل نقش وصور

إليه فإن عود اخلري وعلمه نشأ عليه وسـعد يف الـدنيا واآلخـرة وشـاركه يف 
ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الرش وأمهل إمهال البهائم شـقي 

والـرشيعة اإلسـالمية ) وهلك وكل الوزر يف رقبة القـيم عليـه والـوايل لـه
ًفرت للطفل حقوقا ليس باعتباره رجل املستقبل وصـانع عندما أعملت وو

املجتمع وأمل الغد وحلقة الوصل بني األجيال ببعـضها فقـط بـل وكونـه 
بنيان اهللا يف األرض ملواصلة بناء احلـضارات ورقيهـا وهـذه احلقـوق هـي 
متعلقة بام يكفل عيشه واكتامل بنيتـه واملحافظـة عليـه وتربيتـه مـن خـالل 

اء والكساء والدواء والسكن والبيئة املناسـبة واحليلولـة ذوجوب توفري الغ
بينه وبني جمالس السوء ورفقاء الشيطان بوجوب املحافظة عىل تنشئته عـىل 
الفــضيلة واألخــالق والقــيم الــسليمة والتوعيــة الــصحيحة القائمــة عــىل 
التسامح وحب اآلخرين والتعاون معهـم فـيام هـو نـافع لإلنـسان ومحايـة 

 وحقوق الدفاع عنه من خالل ذلـك نجـد أن الـرشيعة قـد حريته وكرامته
حرصت عىل تلك احلقوق وملا كان الطفل ال يستطيع إن يقوم بشئون نفـسه 
ًفقد جعلت مسئولية ذلك عىل عاتق والدية أوال ثم املجتمع لقول الرسـول 

) كلكم راع وكلكم مـسؤول عـن رعيتـه(له وسلم هللا عليه وآاألكرم صىل ا
سئول األول عن رعاية ولده وتوفري احلقـوق لـه ومحايتـه فاألب يظل هو امل

فإذا توىف األب فاألم وعىل املجتمع أن يتعاون مع األب واألم يف املـساعدة 
واالهتامم وبام يساعد عىل بقاء األرسة جمتمعة ومتامسكة وتـوفري مـا يمكـن 

مـام األبـوين يف حالـة إعـسار واملالحـظ أللطفل خاصة إذا كانـت حالـة 
م اليمنية أن الكوارث التي متس األطفال وتعرضهم للترشد والضياع املحاك
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ًهي نتاج تفرق األبوين بالطالق أو وفاة أحدمها أو مها معا أو الفقر الذي ال 
 .يمكن األبوين من توفري مستلزمات الطفولة

واملالحظ عىل حقوق الطفل يف الرشيعة أهنا حقوق عاملية نابعة من كون 
وهي حقـوق مقـررة ومعـرتف هبـا جلميـع أطفـال العـامل ًالطفل هو إنسانا 

مسلمني وغري مسلمني يف حني أن احلقوق املقررة لألطفـال يف االتفاقيـات 
الدولية ال يستفيد منها أي الطفل إال إذا صدقت دولته عـىل االتفاقيـة ذات 
الصلة كام أن الرشيعة اإلسالمية قد جـاءت بحقـوق أغفلتهـا االتفاقيـات 

حق الطفل يف أن تكون له أم صاحلة وعفيفـة وحتـريم إنجـاب الدولية مثل 
 . األطفال خارج نطاق عقد الزواج وحقوق اجلنني بمنع اإلجهاض

ولقد أمكن القول أن احلقوق املكفولـة للطفـل يف الـرشيعة اإلسـالمية 
واالتفاقيات الدولية وتوصيات األمم املتحدة هي حلاميـة الطفـل واحـرتام 

فضل الظروف النفسية واالجتامعيـة واالقتـصادية حقوقه ووجوب توفري أ
ًلكي ينشئ الطفل النشأة الصحيحة يف كنف والدية واملجتمع سعيدا وحتى 

ً وعضوا فاعال متفاعال مـؤهال مـع العلـم أن هيكون لبنة طبية يف بناء جمتمع ً ً ً
هذه االتفاقية الدولية قد حضيت بمشاركة مجيع دول العامل بالتوقيع عليهـا 

 عىل الترشيعات اليمنية جيد أن موقـف املـرشع اليمنـي بخـصوص واملطلع
اهـدات حقوق الطفل ينسجم مع ما جيب أن هتـدف إليـه االتفاقيـات واملع

 .حكام التي ختالف الرشيعة اإلسالميةالدولية مع استثناء بعض األ
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يعتـرب احلـدث ذا خطـورة اجتامعيـة إذا كـان ) أ(قرة الف) ٤(تنص املادة

ًمصابا بمرض عقيل أو نفيس أو ضعف عقيل وأثبتـت املالحظـات والتتبـع 
ًلسلوكه أنه فاقد كليا أو جزئيا القدرة عىل اإلدراك أو االختيار بحيث خيشى  ً
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منه عىل سالمته وسالمة الغري ففي هذه احلالة يـودع يف أحـد املستـشفيات 
 .املتخصصة

إذا وقع الفعل املكون للجريمة حتت تأثري مرض عقيل أو نفـيس أو ) ب(
ضعف عقيل افقد احلـدث القـدرة عـىل اإلدراك أو االختيـار وكـان وقـت 
ًارتكاب اجلريمة مصابا بحالة مرضـية أضـعف عـىل نحـو جـسيم إدراكـه 
وحرية اختياره حكم بإيداعه إحد املستشفيات ا ملتخصصة ويتخـذ هـذا 

سبة ملـن يـصاب بإحـد هـذه ًا لألوضاع املقررة للقـانون بالنـالتدبري وفق
 .ثناء التحقيقاحلاالت أ

كـل حـدث يـضبط ألول مـرة يف إحـد حـاالت التعـرض ) ٥(مادة 
مـن ) ٣(من املادة رقم ) ٥−١(لالنحراف املنصوص عليها يف الفقرات من 

راقبة حـسن هذا القانون تقوم النيابة العامة املختصة بإنذار ويل أمره كتابة مل
يف حالة التكـرار أو ضـبط احلـدث يف إحـد وسريته وسلوكه يف املستقبل 

من املادة ) ٧−٦(حاالت التعرض لالنحراف املنصوص عليها يف الفقرتني 
 .ًاملشار إليها سابقا تتخذ بشأنه التدابري املنصوص عليها يف هذا القانون

ال جيوز التحفظ عىل احلدث الذي ال يتجاوز سنة ) أ(الفقرة ) ١١(املادة 
 عرش سنة يف أي قسم من أقسام الرشطة وسائر األجهزة األمنية وجيب يأثن

يف حالة تعذر ذلـك يـتم إيداعـه يف وتكفيلة لوليه أو وصيه أو املؤمتن عليه 
عة إذا كـان  سـاينأقرب دار لتأهيل احلدث ملدة ال تزيد عىل أربعـة وعـرش

 وحيال بعدها إىل النيابة للنظـر ه أو عىل غريهاإلفراج عنه يشكل خطورة علي
 .ً وفقا ألحكام هذا القانونهيف موضوع

جيوز عند االقتضاء التحفظ عىل احلدث الذي أتم الثانية عرش مـن ) ب(
 يف أي قسم من أقسام الرشطة رشيطة أن ال تزيد فـرتة الـتحفظ عـىل هعمر
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 ١٢

 سـاعة وأن يـتم الـتحفظ يف مكـان خـاص يمنـع اخـتالط أربعة وعرشين
 .ً من املحجوزين ممن هم أكرب سناهاحلدث بغري

 
אא 

مــن خــالل النــصوص الــسابقة املتعلقــة بــاحلقوق القانونيــة املكفولــة 
لألحداث املقبوض عليهم أو الذين ينتظـرون املحاكمـة نجـد املـرشع قـد 

 عليهم أو الذين ينتظـرون املحاكمـة إىل صـنفني صنف األحداث املقبوض
 :مها

 
 األحداث املقبوض عليهم: الصنف األول

 احلدث املقبوض عليـه الـذي يـشكل خطـورة اجتامعيـة يـودع إحـد
 : املستشفيات املتخصصة متى توفرت فيه الرشوط التالية

 .أن يكون مصاب بمرض عقيل أو نفيس أو ضعف عقيل −١
ًبع لسلوكه أنه فاقد كليا أو جزئيـا القـدرة أن تثبت املالحظات والتت −٢ ً

 .عىل اإلدراك أو االختيار
 . خيشى من إطالق رساحه الرضر عىل سالمته أو سالمة غريهأن  −٣

  
 احلدث املقبوض عليه ألول مرة يف إحد حاالت التعرض لالنحراف 

 : من هذا القانون وهي) ٣(من املادة ) ٥−١(املنصوص عليها يف الفقرات 
 .ًد متسوالإذا وج −١
خالط املعرضني لالنحراف أو املشهورين بسوء الـسرية وفـساد إذا  −٢

 .األخالق
 .املعتاد للهروب من البيت أو املدرسة −٣
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احلدث سن بحسب احلقوق تصنيف

  
 

 ١٣

 .إذا قام بإعامل تتصل بالدعارة أو الفسق أو القامر أو املخدرات −٤
 .إذا كان سيئ السلوك خارج عن سلطة أبوية −٥
 

اقبة حـسن سـريته وسـلوكه يف فتقوم النيابة املختصة بإنذار ويل أمره ملر
 .املستقبل

احلدث الـذي تكـرر ضـبطه يف إحـد حـاالت التعـرض لالنحـراف 
هـا مـن هـذا يمن ذات املادة املـشار إل) ٧−٦(املنصوص عليها يف الفقرتني 

 : القانون وهي
 .إذا مل يكن له حمل إقامة أو يبيت يف الطرقات −١
 .إذا ختىل عنه والده أو مل يكن له عائل مؤمتن −٢
ــادة فت ــدابري املنــصوص عليهــا يف امل ــشأنه الت ــانون ) ٣٦(تخــذ ب مــن ق

 .األحداث املعدل
 

  األحداث الذين ينتظرون املحاكمة:الصنف الثاين
 عرش سنة ال جيوز التحفظ عليه يف أي يثنا هاحلدث الذي جتاوز سن −١

قسم من أقسام الرشطة وسائر األجهزة األمنيـة وحقـه القـانوين يف 
ه وإذا تعذر ذلك يله لوليه أو وصية أو املؤمتن علهذه احلالة هو تكفي

فيتم إيداعه يف أقرب دار لتأهيل األحداث ملدة ال تزيد عـىل أربعـة 
وعرشين ساعة إذا كان اإلفراج عنه يـشكل خطـورة عليـه أو عـىل 

ً وفقـا ألحكـام هـذا هغريه وحيال بعدها للنيابة للنظـر يف موضـوع
 . القانون
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 ١٤

 املقبـوض عليـه جيـوز عنـد هرش من عمراحلدث الذي أتم الثانية ع −٢
االقتضاء التحفظ عليه يف أي قسم من أقـسام الـرشطة إذا تـوفرت 

 :الرشوط التالية
 .أن ال تزيد فرتة التحفظ عىل أربعة وعرشين ساعة  −أ 
 .أن يتم التحفظ عليه يف مكان خاص يف قسم الرشطة −ب 
أن يمتنع من اختالطه بغريه من املحجوزين ممـن هـم أكـرب   −ج 

 .ًمنه سنا
  

אאאא 
املـستقاة مـن الضامنات املكفولـة للحـدث أثنـاء الـتحفظ واالحتجـاز 

  :الربوتوكوالت والتوصيات واالتفاقيات الدولية والقوانني النافذة
افرتض أن األحداث املقبوض عليهم أو الذين ينتظرون : الضامنة األوىل
 مما نسب إليهم من هتم إىل أن تثبت إدانـتهم ولـذا جيـب املحاكمة هم أبرياء

إبعادهم ما أمكن عن االحتجاز والـتحفظ وإذا كـان وال بـد فيقـرص عـىل 
الظروف االستثنائية ولذلك جيب أن يبذل أقىص جهد لتطبيق تدابري بديلـة 
ووجوب التعجيل يف املحاكمة والبت يف قضايا األحداث لضامن أقرص فرتة 

 .ازممكنة لالحتج
لتهم املوجهة إليـه عـن وجوب إخطار احلدث مبارشة با: الضامنة الثانية

 . أومن يقوم مقامهامطريق والديه
أن يوفر للحدث املنتظر للمحاكمة احلق يف احلصول عىل : الضامنة الثالثة

 ب عـون قـانوين أو االتـصال بمستـشارهاملشورة القانونية أو يف التقدم بطل
ن حـق العمـل لقـاء أجـر ومتابعـة التعلـيم أو ك أمالقانوين وأن تتاح له ما

 . التدريب املهني
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أن يكفل للحدث حق الرعايـة االجتامعيـة والتعليميـة : الضامنة الرابعة
ويضمن هلم الوقت الكايف لقضاء وقـت الفـراغ والرتفيـه وأن يكـون عـىل 

 .اتصال بأرسته والعامل اخلارجي
ري وإجـراءات االحتجـاز جيب أن تتخـذ مجيـع التـداب: الضامنة اخلامسة

 .ألغراض السالمة واملصلحة وان تصان كرامة احلدث
ال جيوز تقييد احلدث بأي قيد حديدي إال يف احلاالت : الضامنة السادسة

التي يبدي فيها مـن التمـرد والـرشاسة مـا يوجـب ذلـك ومنـع اختـاذ أي 
 .إجراءات قاسية أو ال إنسانية أو مهينة ضد احلدث

 . عدم إكراهه عىل اإلدالء بشهادة أو االعرتاف بذنب:الضامنة السابعة
ال جيـب احتجـاز أي حـدث إال كمـالذ أخـري وحتـرتم : الضامنة الثامنة

 خصوصياته
ال جيوز نرش أي معلومات يمكن مـن خالهلـا التعـرف : الضامنة التاسعة

 .عىل هوية احلدث الذي ارتكب اجلريمة أو اسمه
غار املحتجزين عـن املحتجـزين حداث الصيفصل األ: الضامنة العارشة
 .ًالذين يكربوهنم سنا

حق احلدث يف احلـصول عـىل مـساعدة قانونيـة أو :الضامنة احلادية عرش
 .الطعن يف رشعية حرمانه من حريته

عدم التحفظ عىل احلدث الذي مل يبلغ الثانية عـرش : الضامنة الثانية عرش
أمكن وان مل فأقرب ن قسام الرشطة وتسليمهم إىل ذوهيم إيف أي قسم من أ

 .مركز تأهيل
عدم احتجاز احلدث الذي بلغ الثانية عرش أكثر مـن :الضامنة الثالثة عرش
 .أربعة وعرشين ساعة
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عـرض احلـدث عـىل الطبيـب املخـتص إذا كـان : الضامنة الرابعة عرش
 .يشكل خطورة عىل نفسه أو غريه مع مالحظة احلدث وإعداد تقرير بحالته

عدم إهانة احلدث أو تعنيفه أو توجيه اللـوم إليـه : الضامنة اخلامسة عرش
 .ًعلنا أو التشهري به بأي وسيلة من وسائل العالنية

إعداد ملف خاص باحلدث واالحتفاظ به وعدم : الضامنة السادسة عرش
 .إطالع الغري عليه عدا من حيق له كفالته

  صـعوبة العثـور عـىل املراجـعهذا ما أمكن حتصيله يف هذا األمر رغـم
 . ن أكون قد وفقت يف املشاركة بالغرض املقصودأرجو أ

 
  اجلميع ملا فيه اخلري والصالحوفق اهللا

@ @
@ @
@ @
@ @
  
@ @



IIIIIIIIII 

<<<<<<<<<< 

 

אאאא
אאא 

 النظرية وآليات التنفيذ والتطوير 
 ورقة تقييمية 
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 رئيسة حمكمة األحداث أمانة العاصمة وحمافظة صنعاء 

 استشاري الشبكة الوطنية لألحداث 
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 إىل الوجود فكـرة إنـشاء والعامل يدلف إىل بوابة القرن العرشين خرجت
ترشيعات وقضاء خاص باألطفال يف خالف مع القانون من رحم املدرسـة 
اجلنائية الدولية التي استوحيت فكرهتا من رسالة املدرسة الوضعية الداعية 
إىل دراسة التكوين البيولوجي والنفيس والبيئة االجتامعية املحيطة بمرتكب 

رفـة اجلـذور اإلجراميـة واملـسببات اجلريمة وهتدف هـذه الدراسـة إىل مع
ًاملبارشة والدافعـة لقيـام النـاس بالعمـل اإلجرامـي وصـوال إىل اسـتنباط 
التدابري املالئمة ملعاجلتهـا مـن كـل النـواحي سـو كانـت العلـة متعلقـة 
بالظروف الذاتية والرتكيب النفيس أو تتعلق باختالالت يف البيئة واملحـيط 

 . ل موضوعي بحت كعوامل الفقر واألميةيكون مسئول عنها املجتمع بشك
ولكل علة مسببات عالجها اخلـاص هبـا حيـث بالقـضاء عـىل الـسبب 
تنعدم النتيجة, ومن خالل رسـالة املدرسـة الوضـعية يكـون التعامـل مـع 
الطفل من باب أوىل ألنه األضـعف وبالتـايل فهـو األحـوج إىل اإلصـالح 

لتدابري اإلصـالحية والتأهيليـة هـي والرعاية واحلامية وهلذا فإن االجتاه إىل ا
 . الرسالة العظمى واهلدف األسمى من األخذ بنهج هذه املدرسة

ومن نافلة القـول إن هـذه األهـداف تظـل صـعبة وال تتحقـق إال عـرب 
مراحل زمنية وقناعـات سياسـية للحكومـات وإيـامن كبـري مـن املجتمـع 

مي والـشعبي أو بأمهيتها وبالتأكيد تتطلب تشبيك واسع بـني اجلهـد الرسـ
املجتمعي وإمكانيات شاملة وواسـعة تتمثـل يف بنـاء وتأهيـل التـرشيعات 

 . الوطنية وإعطاء ضامنات ترشيعية كافية لتحقيق األهداف اإلصالحية
ويف نفس الوقت يتطلب بناء القدرات البرشية برفق الوعي لـد مجيـع 

ًا بنـاء العاملني مع األطفـال واملنفـذين للتـرشيعات وبـذات الوقـت أيـض
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مقدمة

  
 

 ١٩

القدرات املؤسسية وضامن قاعـدة ماديـة عريـضة ومتينـة بإنـشاء املحـاكم 
ًاملتخصصة وكذا النيابة املتخصصة أيضا وبنـاء دور الرعايـة والتوجيـه بـام 
يتالءم واألهداف التأهيلية املتوخاة, وال بـد أن يرتافـق لـك مـع املنـشآت 

بدنية والذهنية لألطفال يف الفنية والتعليمية واملهنية املتوافقة مع القدرات ال
 . خالف مع القانون لتوظيف قدراهتم التوظيف األمثل

ومتى ما متت كل هذه األنشطة الترشيعية واملؤسسية والفكرية وسـارت 
ًبشكل متوزي كلام كان اإلصالح وإعادة التأهيل هدفا قريبا مستطاعا وكلام  ً ً

 مها مصلحة احلـدث ًكانت الفائدة كبرية, وتصب أيضا يف اجتاهني متوازيني
ومصلحة املجتمع يف وقت واحد فتحليل أسباب اجلنوح ومعاجلتها معنـاه 
ًالوقاية من اجلريمة ودمج احلدث جمتمعيا وبالتايل محايـة املجتمـع مـن رشه 

 . واالستفادة من قدراته الفتية
وقد أدرك املجتمع الدويل أمهية احلامية القانونية لكـل متطلبـات العمـل 

ً فخاض نضاال طويال ومتعددا اشتمل عـىل عـدد مـن أشـكال مع األطفال ً ً
العمل الترشيعي والتنموي حتى تم وضع أو لتـرشيع دويل موحـد شـامل 
لكل مبادئ العمل مع األطفال واملسمى باالتفاقيـة الدوليـة حلقـق الطفـل 
وأعطت هذه االتفاقيـة مبـدأ احلاميـة أمهيـة خاصـة واعتربتـه مـن املبـادئ 

ًدمة احلقوق التي جيب توفريها لألطفـال وضـامهنا ضـامنا األساسية ويف مق
ًأكيدا ومن ذلك محايته من مجيع أشكال االسـتغالل وضـامن إنـشاء قـضاء 
خاص وترشيعات خاصـة بـه تأخـذ بـصفة أساسـية مبـدأ اخلـصوصية يف 

 . اإلدراك واإلرادة والتكوين النفيس والقدرات البدنية عند الكفل
معات املجلية بالتأسيس لقضاء األحـداث ومن هنا بدأ اهتامم املجت  

ًأو كام تسميعهم االتفاقية أطفال يف نزاع مع القانون إيفـاء منهـا بالتزاماهتـا 
كدولة موقعة عىل االتفاقية ومصادقة عليها, بيد أن االهتامم الوطني املحـيل 
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ًكان موجودا ولكن مل بيسري وفق رؤيـة موحـدة وكـان عبـارة عـن نـشاط 
 ببعض النـصوص القانونيـة التـي تـأيت ضـمن الـسياق ًاجتامعي مصحوبا
ومل يكـن يوجـد مـا يـسمى بقـانون األحـداث أو حمـاكم . الترشيعي العام

ومل يكن النشاط التوعوي وبناء القـدرات البـرشية عـىل النحـو . األحداث
ًالذي برز حاليا بعد ظهور االتفاقية الدولية املصادق عليها باإلمجاع الـدويل 

ا والصومال وتكمن أمهية االتفاقيـة بأهنـا شـكلت مرجعيـة باستثناء أمريك
رئيسية موحدة كل القوانني الوطنية اخلاصة باألطفال وهلذا فإن املطلع عىل 
هذه القوانني سيجدها نسخة تكـاد تكـون طبـق األصـل مـن بعـضها مـع 
اخلالف البسيط يف آليات التطبيق حيث ختتلف املعطيات والقدرات املاديـة 

ًوختتلـف أيـضا البنـى الثقافيـة والفكريـة وإن ..  جمتمع وآخروالبرشية بني
 .. كانت بتفاوت بسيط

ًومن هنا أساسا آتت أمهية التقييم والدراسة بني فرتة وأخر للمساعدة 
والتطوير ورفع مستو التطبيق واكتشاف يف ذات الوقت االختالالت أي 

يعية والعمـل كان منحاها وحماولة تسويتها ومن ذلك االخـتالالت التـرش
ًعىل استدراكها بالتعديل أو تقديم مشايع قوانني جديدة كام هو احلال حاليا 
يف اجلمهورية اليمنية حيث الفجوة الترشيعية يف حتديد عمر احلدث بخمسة 
ًعرش سنة خالفا ملا هو وارد يف بنود االتفاقية واملحـدد فيهـا مـستو عمـر 

داد لتقديم مـرشوع قـانون معـدل ًاحلدث بثامنية عرش سنة ويتم حاليا اإلع
عىل الربملان اليمني للمصادقة عليه وقد أعطى التعديل حرص وعناية فائقة 

من قانون لرعايـة األحـداث اليمنـي ) ٢(ًلسن احلداثة فوضع بديال للامدة 
ًالساري املفعول حاليا والتي تعرف احلدث عىل أنه من أكمل اخلامسة عرش 

 . ط عمر احلداثة بسن الثامنية عرشوالبديل هو التعريف الذي يضب
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إن هذا النشاط الترشيعي يعكس بـصورة جليـة اهـتامم الدولـة بحاميـة 
الطفل واحلدث بصورة خاصة إال أن اإلجحاف بحـق الفئـة العمريـة مـن 

ليعكس نتائج خطرية عىل الصعيد النفيس والبدين واالجتامعـي ) ١٨−١٦(
ًأن الوضع كان سيئا للغايـة قبـل ًهلؤالء, كام سنفنده الحقا, وال يعني ذلك 

صدور االتفاقية الدولية وصـدور التـرشيعات اخلاصـة باألطفـال لـضامن 
محايتهم ولكن كانت حقوق الطفل متفرقة وكانت حممية بمعـايري الـضمري 
االجتامعي والضمري الديني ولكن من املعروف أنه قـد أصـبح مـن سـامت 

ن القيم والعالقات اإلنسانية العرص ضعف هذه املعايري حاهلا حال الكثري م
التي ضـعفت وهتتكـت وأبركهـا العالقـات األرسيـة وارتفـاع معـدالت 
الطالق عـىل سـبيل املثـال حيـث التامسـك األرسي كـان عـىل رأس أهـم 
دعامات احلامية والوقاية من اجلنوح وأهم ضامنات حصول الطفل عل حقه 

ل احلاجة ملحة لوجود يف الرعاية احليوية والفكرية واالجتامعية وهو ما جع
ضامنات بديلة متثلت يف الترشيعات لضامن اإللزام وضامن حماسبة املخـالف 
مثلها مثل أي قواعد قانونية أخـر منظمـة للعالقـات اإلنـسانية ومعنيـة 

 .بحاميتها
 

אאאא 
ــة املوضــوعي ــرشيعية جممــل القواعــد القانوني ــضامنات الت ــصد بال ة نق

واإلجرائية ف يشقيها العام واخلاص وسنحاول هنـا طـرق موضـوع فنـي 
بحت والبعد عن االستعراض والرسد التقليدي للمواد القانونيـة وهـو مـا 

 . أتوقع تناوله يف أوراق أخر وحتى نتجنب التكرار
 : وتندرج حتت هذه العنوان عدد من نقاط رئيسية
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 : النقطة األوىل
ملقصود هبا قانون اجلرائم والعقوبات الصادر تتعلق بالنصوص العامة وا

وقانون اإلجـراءات اجلزائيـة ) م١٩٩٤لسنة /١٢(بالقرار اجلمهوري رقم 
م إضـافة إىل تعلـيامت ١٩٩٢لـسنة /١٣(الصادر بالقرار اجلمهوري رقـم 

ًالنائب العام إضافة طبعا إىل االلتزامات الدولية التي تتحول إىل نص وطني 
 عليها من قبل السلطة الترشيعية وتكتسب النصوص ملزم بمجرد املصادقة

العامة أمهيتها احلالية من حيث إهنا تـضبط التعامـل القـانوين لفئـة عمريـة 
سنة كون هذه ) ١٨ـ ١٦(معينة من األطفال اجلانحني هو الفئة العمرية بني 

ًالفئة خارجة عن مسار القواعد اخلاصة كام سنوضحه الحقـا وتلبـي هـذه 
اج هذه الفئة إىل قدر معني من اخلـصوصية يف الرعايـة ولكـن القواعد احتي

ًأقل بكثري مما حيتاجونه وأقل أيضا بكثري من احلقوق املفرتضة هلـم يف إطـار 
 . االتفاقية الدولية بحقوق الطفل

 :من أهم املدرجات اإلجيابية للنصوص العامة ما ييل
 .إسقاط القصاص وعـم توقيعـه عـىل مـن مل يكمـل الثامنـة عـرش −١

معتمدة عىل عدم االعتبار ملسئولية اجلزائية الكاملة ملن هم دون هذا 
من قـانون اجلـرائم والعقوبـات عـىل ) ٣١(السن وقد نصت املادة 

ًال يسأل جزئيا من مل يكن قد بلغ السابعة مـن العمـر وقـت : (اآليت
ارتكاب الفعل املكون للجريمـة وإذا ارتكـب احلـدث الـذي أتـم 

ًامسة عرش الفصل أمر القايض بدال من العقوبة السابعة ومل يبلغ اخل
املقررة بتوقيع إحد التدابري املنصوص عليها يف قـانون األحـداث 
فإذا كان مرتكب اجلريمة قد أتم اخلامسة عرش ومل يبلغ الثامنة عرش 
ًحكم عليه بام ال يتجاوز نصف احلد األقىص للعقوبة املقـرة قانونـا 

عدام حكم عليه باحلبس مدة ال تقل وإذا كانت هذه العقوبة هي اإل
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عن ثالث سنوات وال تزيد عن عرش سـنوات ويف مجيـع األحـوال 
ينفذ احلبس يف أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكـوم 
ًعليهم وال يعترب الشخص حديث السن مسئوال مسئولية تامة إذا مل 

م غـري يبلغ الثامنة عرش عند ارتكاب الفعل وإذا كانـت سـن املـته
 . حمققة قدرها القايض باالستعانة بخبري ?

ًإن املطلع عىل هذا النص سيجد اعتبـارا لنقـصان اإلرادة واإلدراك فـال 
ًتعترب مسئوليتهم كاملة جنائيا وينفذوا حبسهم يف أماكن بمعزل عن الكبـار 
وال تزيد عقوبتهم عن نصف املدة لعقوبة املقررة للكبـار باسـتثناء اجلـرائم 

 . ون عقوبتهم اإلعدام وال جيوز فيهم التنفيذ باإلكراه البدينالتي تك
إال أنه إذا رجعنا إىل ما أسـلفنا إن هـذا الـنص ال يلبـي قـدر كـايف مـن 

 : احتياجات هذه الفئة سنكون عىل يقني من خالل األمور اآلتية
ًال تعطى النصوص العامة اعتبارا لإلجراءات وركـزت فقـط عـىل  −١

ا إىل النصف فليس هناك أي اهـتامم بكيفيـة العقوبة بإنقاص حساهب
ًإجراءات التقايض واملتوجب أن تسري وفقا ملبـدأ اخلـصوصية فـال 
خبري حيرض اجللسات القضائية وال حمامي وال بحث يقدم الدراسـة 
الوافية عن ظروف هذه الفئـة وينـاقش ويقـرتح حلـول إصـالحه 

ية وتغليـب وتسري املحاكمة بمنأ تام عن أهم املبادئ ومنها الـرس
ًاملصلحة الفضىل ومبدأ الرسعة حيث ال تتقيـد غالبـا هبـذه املبـادئ 

) ٢(لعدم وجود ما يلزمها بذلك ولكوهنم خارجون عن إطار املادة 
 ). م٢٤/٩٢(من قانون رعاية األحداث 

يتم تنفيذ العقوبة يف السجون وليس يف دور الرعايـة والتأهيـل وال  −٢
دث ومستقبله االجتامعـي وأن خيفى خماطر السجون عىل نفسية احل

 . مل خيتلط فيها مع الكبار كام تصف املادة
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امتداد احلد األعىل للعقوبة ليصل إىل عرش سنوات وتكمـن خطـوة  −٣
ًذلك إهنا تعطي سلطة تقديرية واسعة لقايض غري خمتص خـصوصا 
يف ظل عدم وجود خبري اجتامعي يـساعد عـىل استـرشاق التـدابري 

ىل دراسة علمية وعم وجود حمامي يتمـسك ًاألنسب للجانح بناء ع
 . بحق احلدث يف الطعن يف القرار واحلكم

قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة منـع احلـبس ) ١٨٤(حرصت املـادة  −٤
االحتياطي ملن مل يتجاوز اخلامسة عـرش أي أن احلـبس االحتيـاطي 

 . سنة) ١٨−١٦(جماز عىل الفئة العمرية من 
 

ية يف القوانني اليمنية اخلاصـة باألطفـال يف الفجوة الترشيع: النقطة الثانية
 خالف مع القانون

من قانون رعاية األحداث احلدث بأنه كل شخص بلغ ) ٢(عرفت املادة 
ًالسابعة ومل يتجاوز مخسة عرش سنة كاملة وقت ارتكابه فعال جمرما قانونا أو  ً ً
ًعند وجوده يف إحد حالت التعرض لالنحراف واحلدث لغة مـشتق مـن 

اثة, حداثة السن وحداثة التجربة احلياتية بشكل عام ومجعه أحداث أو احلد
حدثان ويالحظ من خالل قـراءة هـذا التعريـف أنـه عـىل غـري مـا ورد يف 
االتفاقية الدوليـة حلقـوق الطفـل وعـىل غـري مـا ورد يف القـانون الـوطني 
املوسوم بقانون الطفل وهلذا فإن اختصاص حماكم األحداث اليمنية تقترص 

ومـا عـداها فهـم ليـسوا أحـداث ) ١٥ ـ ٧(ىل حماكمة الفئة العمرية مـن ع
ًمن القانون وحتديد اخلامس عرش حدا أعىل لسن احلداثة ) ٢(بمفهوم املادة 

 يستند إىل مرجعية اجتامعية ختـتص هبـا البيئـة اليمنيـة التـي حتكـم القـو
سئولية يف منها حيث حيمل الصغري املـ%٧٥االجتامعية التقليدية يف أكثر من 

ًسن مبكرة فيبدوا رجال يف نظر جمتمعه بـل إن بعـض املنـاطق يتـزوج فيهـا 
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األطفال وينجبون قبل بلوغهم الثامنة عرش, برصف النظر عـن أن الـزواج 
املبكر يعد مشكلة عويصة من املنظور العلمي ويعيق األطفال عن مواصـلة 

ارد بخـصوص , التعريف الو.حياهتم واحلصول عىل حقوقهم املكفولة هلم
تتمتـع بكـل املزايـا ) ١٥−٧(احلدث قد شطر عمر احلدث إىل شطرين فئة 

حتـرم مـن هـذه املزايـا ) ١٨−١٦(واحلقوق الواردة يف االتفاقية بينام الفئـة 
وبالتايل فهي خارج األهداف اإلصالحية وإعادة التأهيل التي هتدف إليهـا 

تمثـل ذلـك ترشيعات األحداث واملتوجب هنا حدوث تدخل ترشيعي وي
م رغـم مـا يلـف موضـوع ١٤/٩٢(يف تعديل قانون رعاية األحداث رقم 

التقدير السن من حماذير اجتامعيـة إال أن الظـروف العمريـة التـي يمـر هبـا 
هؤالء تفرض انضوائهم حتت مظلة قانون األحداث والطفل هو الطفـل يف 
بقــاع العــامل وحاجاتــه هــي نفــس حاجاتــه وإنــام فقــط ختتلــف الظــروف 

تحديات االجتامعية التي تعرتضه وما أكثرها وبالتأكيد ليس أوهلا الفقـر وال
وال آخرها محل السالح يف بيئات تر ذلك من مظاهر الرجولة ناسية أهنـا 

 . تدفع بالرباءة إىل حافة التهلكة واألسى
 

 :النقطة الثالثة
مدرجات القوانني اخلاصة باألطفـال يف خـالف مـع القـانون ويقـصد 

وكـذلك قـانون ) م٢٤/٩٢( اخلاصة قانون رعاية األحداث رقم بالقوانني
م إضافة ٢٠٠والئحته التنفيذية الصادرة سنة ) م٢٦/٩٧(رعاية األحداث 

 . إىل تعليامت النائب العام
 :من أهم هذه املدرجات

وقد نـصت هـذه القـوانني عـىل إنـشاء : خصوصية البناء املؤسيس −١
ة ملن صدرت ضـدهم حماكم ونيابات خاصة باألحداث ودور رعاي
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أحكام قيد احلرية وبدار هذا القضاء من قبـل قـضاة يـتم تـأهيلهم 
وتدريبهم عىل نحو يضمن محاية كافية لألحداث أثناء مثوهلم أمـام 

مــن قــانون رعايــة ) ١٥(القــضاء, وقــد نــصت عــل ذلــك املــادة 
ًإال أن ذلك يظل قـارصا عـىل املحـاكم ) م٢٤/٩٢(األحداث رقم 
منا املوضوع من الناحية العملية حيث يف كثـري مـن االبتدائية إذا قي

األحيان هتمل خـصوصية املحكمـة ومبادئهـا يف املحـاكم األعـىل 
درجة حيث مل تتم بعد اسـتكامل دوائـر قـضاء األحـداث يف تلـك 
 . املحاكم وهو ما يؤدي إىل إهدار املبادئ األساسية ملحكمة احلدث

امة منهـا وجـود حمـامي إعطاء الصفة الوجوبية لعدد من املبادئ اهل −٢
للحدث ووجوبية هذا املبدأ يضمن حـصول احلـدث عـىل حماكمـة 
عادلة ومحاية معقولة حيث مسألة الوجوبية هتـدر كـل مـا تـم مـن 
إجراءات وتعيبها إذا كان املحامي غري موجود وقد نصت عىل ذلك 

من قانون رعاية األحداث وقد تـرجم ذلـك إىل برنـامج ) ٩(املادة 
اه وزارة العـدل يـتم بموجبـه دفـع رواتـب املحـامني تنفيذي تتبنـ

وتأهيلهم وتدريبهم وهو مبدأ أثبت نجاحه بخاصة كونـه مـشفوع 
بتطبيق خالق, ويعد أكثر املبادئ أمهيـة كونـه حيـافظ مبـارشة عـىل 
حقوق احلدث حقه يف الصمت حقه يف االستئناف حقـه يف الـدفاع 

ًويشكل سدا منيعا حيمي احل). الخ...واإلثبات دث من اإلساءة إليه ً
أو تعنيفه أو وقوعه حتت الضغط وهو مـن الناحيـة النفـسية يولـد 
ًشعورا طيبا لد احلدث باملساندة االجتامعية والدعم وال يشعر أن  ً
املجتمع قـد ختـىل عنـه وهـو يعـيش حمنـة املـساءلة أمـام اجلهـات 
القضائية, وقد كشفت بعـض املـشاهدات وبعـض الدراسـات أن 

ألحداث يتعرضون ألشكال خمتلفة من اإلساءة هبـدف العديد من ا
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انتزاع اعرتافاهتم بالقوة أو بسبب عدم التفهم خلصوصية التكـوين 
النفيس للحدث فيساء لـه بألفـاظ جارحـة إال أن وجـود املحـامي 
ًكفيل بحاميته من كل هذه اإلسـاءات ووعيـا مـن املـستو العـايل 

درتـه عـىل أتعـاب لوزارة العدل لظروف احلـدث املاديـة وعـدم ق
 . ًاملحاماة ونبضا يملؤه اإلحساس والقلق األبوي

ًحتد الترشيعات اخلاصة مد احلجز جاعال من احلجـز مـالذا أخـريا  −٣ ً ً
أمام اجلهات صاحبة القرار حيث إن مبدأ اإلفراج هو املبدأ األصيل 
وختتلف مدد احلجز بحسب عمر احلدث فمن هم دون الثانية عرش 

 اإلطـالق ومـا فـوق الثانيـة عـرش يـسمح ال يسمح بحجزهم عىل
ــة  ــاكن اخلاص ــصو ويف األم ــرضورة الق ــة ال ــالتحفظ يف حال ب

ساعة ويتوجـب تكفيلـه لوليـه أو ) ٢٤(باألحداث بام ال يزيد عن 
 . وصيه

ــراف أو  −٤ ــداث لالنح ــون األح ــن يعرض ــىل م ــة ع ــاع العقوب إيق
يساعدوهنم أو حيرضوهنم عىل ذلك كـام أن العقوبـة تتـضاعف إذا 

ًالفعل صادرا من املتولني اإلرشاف عليه أو مالحظته أو مسلم كان 
إليه هذا النص محاية أكيدة ووضع آمـن لألحـداث املحجـوز عـىل 
حرياهتم ف يدور الرعاية كوهنم حتت اإلرشاف واملالحظة املبارشة 

 . للموظفني
منعت القوانني اخلاصة احلبس االحتيـاطي وكبـديل لـذلك يـودع  −٥

 أال يتجاوز ذلك سبعة أيام وال يـتم متديـدها أحد دور الرعاية عىل
 إال من قبل قايض حمكمة 

ًفرفض مبدأ الرسية يف مجيع إجراءات التقايض حفاظا عىل متاسـك  −٦
كيان احلدث وإبعاده قدر اإلمكان عن الومحة االجتامعية من جـراء 
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علم اآلخرين بوضعه القانوين, وكذلك تسري حماكمة احلدث بصفة 
 .  من املبادئاالستعجال وغريها

عدم االعتـداد بجـرائم العـود ويـتم اتبـاع اإلجـراءات والقواعـد  −٧
ًاخلاصة باجلرائم غري اجلسيمة وهو ما أكدته أيضا تعلـيامت النائـب 

 . العام عالوة عىل قانون رعاية األحداث
 . حصول احلدث عىل كل املعلومات اخلاصة بقضيته −٨
عة ال متتلكهـا أعطت تعليامت النائـب العـام سـلطة تقديريـة واسـ −٩

 النيابات األخـر يف حفـظ العديـد مـن القـضايا التـي باإلمكـان
تعليامت النائـب ) ٤٦٤(االكتفاء فيها بالتأنيب وتوجيه اللوم املادة 

العام, كام أن النيابة تترصف يف قـضايا التعـرض لالنحـراف ألول 
مرة, األمر الذي من شأنه توفري عناء املثول أمام القضاء عىل الطفل 
وهي ال شك نظرة تربويـة ثاقبـة جتنـب الفـل قـدر اإلمكـان عنـاء 

 .. سلطات القضائيةالوقوف أمام ال
عدم جواز احلبس االنفرادي وعدم جواز التنفيذ باإلكراه البدين ملـا  −١٠

لذلك من أعباء نفسية تعـرض احلـدث للخـوف واالكتئـاب ومـا 
يفرزه ذلك من أمـراض نفـسية وجـسدية وتعيـق املـسار الطبيعـي 

 . حلياته واملجتمع ف يغنى عن إضافة عضو مريض إليه
 واألسـس القويمـة التـي ترتكـز عليهـا وهناك العديد من املبـادئ −١١

ًالعمل القضائي مع األحداث وهي لوحدها تشكل موضوعا هامـأ 
 . للدراسة وال يتسع هنا احليز إال الستعراض املهم منها

ومن استعراض املبادئ التي ارتكز عليها العمل القانوين مـع األحـداث 
ية ســنالحظ إىل أي مــد مــن التطــور قفــزت هــذه الــسياسات التــرشيع

ًخصوصا بعد أن صادقت اجلمهورية اليمنية عىل االتفاقية الدوليـة حلقـوق 
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م وكلنا نعلم أن االتفاقية كونيـة وشـاملة لكـل حقـوق ١٩٩١الطفل سنة 
إضافة إىل توقيعها ) الطفل املعيشية والتعليمية والصحية والثقافية والنفسية

 محاية األطفـال عىل الربوتوكولني االختياريني التابعني لالتفاقية بخصوص
من مجيع أنواع االستغالل اجلسدي واجلنيس وكذا محايتهم أثنـاء النزاعـات 

 . املسلحة بام يف ذلك حتميلهم السالح
وبديناميكية عالية يستمر التطوير السياسات الترشيعية ومن ذلك تعديل 

بغرض ) م٢٦/٩٧(بالقانون رقم ) م٢٤/٩٢(قانون رعاية األحداث رقم 
بفـتح (من الفاعلية ملبـدأ احلاميـة حيـث كـان القـانون العـدل إعطاء املزيد 

يقرص وجوبية وجود املحامي عـىل اجلـرائم اجلـسيمة بيـنام القـانون ) الدال
ًأوجب ذلك عىل مجيع اجلـرائم اجلـسيمة وغـري اجلـسيمة مـدركا ) ِاملعدل(

االحتياج للحامية واملساعدة القانونية للطفل ذاته بـرصف النظـر عـن نـوع 
 . ةاجلريم

وقد صدرت الئحة تنفيذية هلذا القانون بالتفاصـيل التنفيذيـة وركـزت 
عىل وجه اخلصوص عىل كيفية استقبال ورعاية األحداث اللذين صـدرت 
بحقهم أحكام احتجازية وحصوهلم عىل كافة حقوقهم أثنـاء بقـائهم رهـن 

 . االحتجاز
ب إلقـراره ًوهناك أيضا املرشوع املعدل الثاين واملقدم أمام جملـس النـوا

مـن ) ٢(وقد احتو عىل تعديل التعريف القانوين للحدث الوارد يف املادة 
ليــورده كــام هــو وارد يف ) م٩٢لــسنة /٢٤(قــانون رعــاة األحــداث رقــم 

ًاالتفاقية الدولية ثامنية عرش سنة ويرفع بذلك التحفظ عىل هذا املعيار أيضا 
ً بـدال عـن سـبع وتبعـا اعتامد السن الدنيا للمساءلة اجلنائية بعرش سـنوات ً

لذلك رفعت التدابري الغري احتجازية لتشمل الفئـة العمريـة مـن عـرش إىل 
مخس عرشة سنة فيام انتقلت التدابري االحتجازية لتخص فقط الفئة من ستة 
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ًعرش إىل ثامنية عرش ويف إطار تدرجيي تبعـا للـسن ونـوع اجلريمـة, وهنـاك 
 ملوضـوع األحـداث أحـدمها ًأيضا قانون حقوق الطفل الذي أفرد فـصلني

تضمن رعاية وتأهيل األحداث واآلخر تضمن قضاء األحداث, كام قامت 
ًاحلكومة بمراجعة إحد عرش قانونا خاصا بالطفولة هبدف مواءمتهـا مـع  ً
االتفاقيات واملبادئ اخلاصة بالطفل بيد أن هذه العملقة والتميز التـرشيعي 

ًنوات التنفيذية والتي أحيانا يقع يصطدم يف كثري من األحيان بضعف يف الق
توفرها عىل جهات أخـر األمـر الـذي يطـرح وبـشدة رضورة التـشبيك 
وضامن اخلط التطويري املتوازي وليس املتقاطع ألن العمل مـع األحـداث 
عبارة عن منظومة قانونيـة اجتامعيـة تربويـة إذا احتـل جـزء منهـا فقـدت 

توجب إجـراء املراجعـة األجزاء األخر مربر وجودها وهـي حقيقـة تـس
املنهجية واملنتظمة لسري العمل يف إطاره اجلمعي وتعزيز املنظومـة الفكريـة 

 . بني اجلهات ذات العالقة
 

אאאאאאא 
بـشأن رعايـة األحـداث ) ٢٤(م وبرقم ٩٢بموجب القانون الصادر يف 

لتي جاء ذكرها وألول مـرة م وا١٩٩٥بدأ التأسيس ملحاكم األحداث سنة 
يف احلركة القضائية الصادرة ف يذلك العـام وذلـك بتعيـني قـضاة حمكمـة 
األحداث يف حمافظة عدن والتـي يـؤرخ هلـا بأهنـا أول حمكمـة أحـداث يف 

م برئاسـة القـايض عـل ١٩٩٦اجلمهورية اليمنية وبدأ تدشني العمل هبا يف 
رية وبعدها تـواىل منـذ يصالح باعشن أول رئيس حمكمة أحداث يف اجلمهو

م افتتاح عـدد مـن املحـاكم بلـغ عـددها إىل اآلن تـسع حمـاكم ٢٠٠٠سنة 
واملحكمة العارشة هي حمكمة عامة تعمل بالتكليف من قبـل وزيـر العـدل 

من نفس القانون, وهناك عدد يكاد يكـون مماثـل مـن ) ١٥(بموجب املادة 
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 العام بتأسـيس نيابـة نيابات األحداث بدا التأسيس هلا بصدور قرار النائب
م كام أنه توجد تسع دور توجيه منها سبع للـذكور ٢٠٠٠حمافظة عدن سنة 

ودارين للفتيات ويتم التأسيس للدار الثالثـة يف حمافظـة تعـز, إن احلكومـة 
متلك رؤيـة واضـحة مـن خـالل وجـود االسـرتاتيجية الوطنيـة للطفولـة 

لفيـة الثالثـة والتـي ركـزت عـىل أهـداف األ) ٢٠١٥ ـ ٢٠٠٦(والشباب 
ًأثنـي عـرش حمـورا تعـالج أوليـات ) ١٢(واتفاقية حقـوق الطـف ملتناولـة 

ًاملشاكل لد األطفال والشباب وجيري حاليا إعداد اخلطة التنفيذية هلا وقد 
  −:تضمن أحد تلك املحاور مكون حول محاية األطفال املحرومني وهو

ال إجياد قاعدة معلومات لتوفري فهـم أوسـع عـن فئـات األطفـ •
 . املحرومني

حكـومي (إجياد مفاهيم توعوية مشرتكة وتعزيز العمل اجلامعي  •
 . حول فئات معينة من األطفال املحرومني) وجمتمع مدين

 . توفري تدابري احلامية االجتامعية •
تعزيز اإلصالح القـضائي وقـوانني األحـداث مثـل رفـع سـن  •

 . املسئولية اجلنائية وأحكام العقبات البديلة
 مناهضة العف ضد األطفال من خالل رصد وتوثيق العمل عىل •

 . وإعادة التأهيل ودمج القضايا
 . التنسيق بني املؤسسات املختلفة ملنع االزدواجية •
يتميز العمل مع األحداث بطابع الرشاكة مع مؤسسات املجتمع  •

ًاملدين والتي تلعب دورا ال بـأس بـه سـواء مـن خـالل الـدعم 
ًدي معا كام هو احلال مـع مؤسـسة اللوجستي أو اللوجستي واملا

الصالح من خالل سياسة اإلسناد الكامـل وقـد نجحـت هـذه 
التجربة من خالل إناد دار األمر للجانحـات إىل هـذه املؤسـسة 
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األمر الذي جيعل فكرة اإلسناد مدار نقـاش وتقيـيم لالسـتفادة 
من مقدرات املجتمع املـدين واسـتعداده الـذايت لتقـديم العـون 

ًاملؤســسة الرائـدة دورا داعــام للـدور االجتامعيــة وتلعـب هـذه  ً
ــة  ــب احليوي ــوفري املطال ــا يف ت ــاء بالتزاماهت ــر يف اإليف األخ
لألحداث وتسد الثغرة الناجتة عن ضعف املوازنـات احلكوميـة 
املرصودة للدور والتي يظهر تأثريها املبارش ف يـضعف الكـادر 

ــع األخــص ــد م ــتامد عــىل التعاق ــت واالع ــوظيفي الثاب ائيني ال
االجتامعيني ومرشدي األحـداث وهـو مـا مل تـستطع املـنظامت 
املدنية أن تتصد له االمر الـذي يـضع عـىل عـايق املؤسـسات 

 . احلكومية املعنية هم التصدي واملعاجلة
توجد ضمن اآللية احلكومية جهة مركزية بيـدها إدارة واقـرتاح  •

ــا للعمــل مــع األطفــال عــىل وجــه العمــوم  ــسياسات العلي ال
عىل وجـه اخلـصوص ويتمثـل ) األحداث(ملخالفني للقانون وا

ــة  ــشل املرجعي ــة وي ــة والطفول ذك يف املجلــس األعــىل لألموم
التنظيمية األوىل وقائد أعىل جلميع األنشطة التي يكـون حمورهـا 
حقوق األطفال كام يوجـد يف الـوزارات املعنيـة دوائـر مركزيـة 

ر غري ذات قـرار تسمى الدائرة العامة للمرأة واحلدث وهي دوائ
وتؤدي مهام تنسيقية بني املجلس ووزاراهتا وتـدير األنـشطة يف 
ًإطار اخلطط العامة للـوزارات املرتبطـة أساسـا باخلطـة العامـة 
ًللدولة يف التنمية البرشية واالجتامعية االمر الذي يكفـل تنـاغام 
ًتامأ وانـسجاما بـني اجلهـات ذات العالقـة ويـسهم يف التنفيـذ 

ياسات التـرشيعية ويـضمن إىل حـد بعيـد الوحـدة األمثل للـس
 . الفكرية املطلوبة لتوازن العمل ونجاحه
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) أمـل(إنشاء الدليل الوطني للعاملني مع األحـداث واملوسـوم  •
ويشكل إىل جانب التـرشيعات مرجعيـة مهنيـة ثقافيـة توعويـة 
تربط مجيع العاملني مع األحداث بمـن فـيهم اجلهـات الرقابيـة 

 . إطار رؤية موحدةوالتفتيشية يف 
هناك رشاكة فاعلة بـني اجلهـات املعنيـة باألحـداث وصـندوق  •

وكذلك املنظمـة الـسويدية ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة 
ــة األطفــال  ــارنن(لرعاي ــدراهتا ) رادارب ــتم تنظــيم مق والتــي ي

ووضعها يف برامج التنميـة والتأهيـل للعـاملني مـع األحـداث 
ئيني ومهــا املنظمتــني الــدوليتني ســواء كــانوا قــضاة أو أخــصا

الرئيــسيتني العــاملتني يف جمــال بنــاء القــدرات البــرشية هلــؤالء 
 . املختصني

إنشاء الشبكة الوطنية لألحـداث وتـضم يف عـضويتها اجلانـب  •
ــوزاري واملجتمــع املــدين  والــصندوق (احلكــومي بمــستواه ال

االجتامعي للتنمية واملـنطامت الدوليـة اليونيـسيف والـسويدية 
إىل جانب عدد من اإلعالميـني والناشـطني يف ) كجهات مانحة

 . املجال احلقوقي للطفل اجلانح
توجد العديد من برامج التأهيل والتـدريب وأن اقتـرصت عـىل  •

اجلانب النظري اإلمالئي دون االحتكاك بتجارب رائدة يف هـذا 
 . املجال

يوجد لد وزارة العدل برنامج محاية لألحداث عن طريق تبني  •
عدد من املحامني بأجر مدفوع مـن الـوزارة مـع تقـديم الـدعم 
والعنايــة بتــأهيلهم وتــدريبهم وكــذلك بالنــسبة للخــرباء 
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ًاالجتامعيني يتم دعمهم ماديا وفكريـا مـن قبـل نفـس الـوزارة  ً
ًاألمر الذي يعكس إيامنا كبريا ً . 
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لعام والـنص اخلـاص ولكـن تتوفر الوحدة الفكرية بني النص ا •
تنعدم الوحدة اإلجرائية بسبب شطر عمر احلدث إىل مـرحلتني 
ًكام هو موضح سابقا فالنص العام الذي ختضع له الفئة العمريـة 

ــادئ ) ١٨ ـ ١٦( ــاإلجراءات ومب ــة وال يعنــي ب يعنــي بالعقوب
املحاكمة, املرشع مؤمن بخصوصية هذه الفئة التي تعد اخلامسة 

ًلثامنة عرش ولكنه إجرائيا خيرجهـا خـارج إطـار عرش ومل تتعد ا
مبدأ اخلصوصية وهو مـا ال يتوافـق مـع قـانون الطفـل اليمنـي 
ويتعارض مع االتفاقية الدولية حلقوق الطفل رغم احتوائها عىل 
نص مفتوح بأن قدرت عمر احلدث بثامنية عرش ما مل يبلـغ سـن 

لـيمن الرشد يف البلد املعنس وهو النص الـذي حتفظـت عليـه ا
سنة وقـد أفـرز الواقـع أن ) ١٥(رابطة سن احلداثة بسن الرشد 

التعديل مطلب ملح الستفادة هذه الفئة من املعطيات اإلجرائية 
 . اجليدة لقانون األحداث

ــة واضــح يف  • ــري االحتجازي ــدابري غ ــاه نحــو األخــذ بالت االجت
الترشيعات ولكن تنقصه آليات التنفيـذ فـال توجـد عـىل أرض 

ت الرقابـة االجتامعيـة التـي تـشكل قنـوات عبـور الواقع فكان
ومراكز رصد ملد فاعلة القرار أو احلكم الصادر بالتدابري غـري 
االحتجازية ويقع عـىل عـاتق وزارة الـشئون االجتامعيـة إيـالء 
العناية القصو بتفعيل دور الرقيب االجتامعي حيث املالحـظ 
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التوبيخ (الث هلام ًأن حماكم األحداث غالبا ما تأخذ بتدبريين ال ث
بينام بقية التدابري معطلة ألن تنفيذها ميـداين وحيتـاج ) والتسليم

 . إىل آلية خاصة به
يالحظ عدم األخذ بالوسائل التكنيكيـة لتحديـد الـسن ويقـوم  •

الطبيب الرشعي بتحديد الـسن عـن طريـق املالمـسة املبـارشة 
للجسد ومن ذلك كـشف العـورة وإذا كـان الطبيـب الـرشعي 

ف بمهنية خالصة إال أن هـذه املهنيـة لـيس هلـا وجـود ف يترص
يوعي املراهق أو املراهقة واألمر أصـعب بالنـسبة لفتيـات عنـد 
حتديــد عالمــات البلــوغ األمــر الــذي يتطلــب اإليــامن بأمهيــة 
استخدام التكنيك وربـام نـوع مـن التخاطـب إلهيـام اجلهـات 

 . الصحية يف توفري ذلك
حماكمـة احلـدث يف املحـاكم يالحظ ضـعف االلتـزام بمبـادئ  •

االســتئنافية وعــدم إكــامل البنــاء املؤســيس لقــضاء األحــداث 
باستحداث دوائر استئنافية أو تكليف دائرة معينة بذلك عىل أن 
تشملها برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف قضاة األحداث 

 . االبتدائيون لضامن سياسة موحدة
لتوعية هبا للخلـط القـائم انعدام برامج الراعية الالحقة وعدم ا •

حتى اليوم يف مفاهيم الرعاية الالحقة وهل هي تدابري قضائية أم 
اجتامعية وهل هي اختيارية أو إجبارية واألمر حيتاج للمزيد من 
جلسات النقاش فال يمكـن العمـل قبـل فهـم الفكـرة وهنـاك 

) العـودة إىل اإلجـرام(مؤرشات قضائية مثل تزايد جرائم العود 
 رجوع احلدث لنفس البيئة التي دفعته للجنـوح األمـر من جراء

 . الذي يضع الرعاية الالحقة ضمن املطالب امللحة
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ضعف األخذ باهلامش املحيل يف برامج التوعية التـي تـستهدف  •
العاملني مع األحداث واعتامد الفوقية وال بد من وجود هـامش 
لعــرض التجــارب املحليــة الناجحــة والتــي قــدمت معاجلــات 

ًالت األحداث من واقع بيئتها فليس دائام خربات اآلخرين ملشك
هــي األفــضل طاملــا املجتمعــات تتفــاوت خــصوصيتها وعــىل 
الوزارات املعنية مراجعة مواد التوعية وإجازهتا قبل إنزاهلـا ألن 
هذه املدخالت النوعية ستكون له خمرجات عـىل واقـع احلـدث 

 . ويتأثر هبا
ًمـر يتطلـب دعـام ماديـا ضعف مصادر البحث االجتامعي واأل • ً

يمكن اخلبري االجتامعي من السعي إىل مـصادر البحـث وعـدم 
االعتامد عل املعلومات التي يـستقيها مـن احلـدث نفـسه وعـن 
طريق السؤال املبارش فال بد أن يكون األرسة واملدرسـة واحلـي 
عىل قائمة مصادرة املعلومة ملا لذلك من فائدة عىل احلدث ألهنـا 

 .  إىل اختاذ التدابري األنسب لإلصالحتؤدي بالقايض
تفتقد الساحة إىل املراكز العالجية النفسية التـي يكـن أن توكـل  •

ًإليها احلـدث للعـالج واإلرشاف الطبـي فاملعـاقني نفـسيا مـن 
 . األحداث مصريهم جمهول

ضعف دور اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف تقـديم خـدمات  •
 عـدن ويرتكـز دعمهـا عـىل احلامية باستثناء العاصمة وحمافظـة

 .الناحية املادية واللوجستية
عف اللوائح الداخلية والتوصـيف الـوظيفي للعـاملني فيـدور  •

األحداث وهناك اجتاه قائم إلعداد هـذه اللـوائح بيـد أن األمـر 
ــوظيفي  ــات الكــادر ال ــادي لثب ــدا مــن العــون امل ًيتطلــب مزي
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دث املتخصص يف هـذه الـدور ملـا يعـود بـالنفع إلصـالح احلـ
 . املحجوز عىل حريته

ال بد من اكتامل آلية قضاء ونيابات األحـداث فوجـود دائـرة يف  •
 . الوزارة ال تكفي إلدارة العمل االستداليل

ضعف املوازنات احلكوميـة املعتمـدة لـدور األحـداث خاصـة  •
ًنفقات األنشطة املهنية والثقافية والرتفيهية وأحيانا اجلهل بكيفية 

 . حةإدارة املوارد الشحي
ال بــد مــن اســتكامل إنــشاء حمــاكم ونيابــات أحــداث يف بقيــة  •

املحافظات أو هنج وزارة العدل بتكليف حماكم معينـة للنظـر يف 
قضايا األحداث فهناك حمافظات يقل فيها معدل اجلنوح وإنشاء 

 . حمكمة فيه من الكلفة املادية الكثري
داث يتم هناك العديد من األحكام االبتدائية الصادرة بحق األح •

ًاستئنافها ويأخذ الفصل فيها مدد طويلة وصلت أحيانا إىل أربع 
سنوات واحلد إنسان صغري ينموا بمرور الـزمن وتنـشأ العديـد 
من املشاكل أمهها عدم اجلدو من تنفيذ احلكم أو تعديلـه بعـد 
ًرجوعه من املحـاكم األعـىل درجـة وقـد أصـبح الطفـل شـابا 

ــة م ــاش إلمكاني ــتح النق ــرتح ف ــدفوع ونق ــام ال ــة أحك راجع
واالستئناف ونقرتح هنا فتح النقاش إلمكانية مراجعـة أحكـام 
ًالدفوع واالسـتئناف واقتـصارها مـثال عـىل درجتـني أخـذا يف  ً
االعتبار أن من حق حمكمة األحداث االبتدائية تعـديل حكمهـا 
وهو بمثابة إعادة نظر ويمكن اعتباره يف حكم درجـة اسـتئنافية 

الدول تقتـرص درجـات التقـايض فيهـا عـىل وهناك العديد من 
درجتني ويف اعتقادنا أن الدخول عىل أحكام االستئناف سيكون 
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من باب مبدأ اخلصوصية واملصلحة الفـصل للجهـات والـذي 
 . عربه تم تعديل الكثري من األحكام العامة

مل يتم التأسيس حلد اآلن للبدائل االجتامعية ألحداث اجلـانحني  •
 يظل مرشوع تعديل قانون األحـداث الـذي ما دون العارشة ف

حدد الـسن الـدنيا للمـسائلة بعـرش سـنوات ومل يـشفعها بـأي 
مرشوع اجتامعي ملن يرتكبون اجلرائم وهم دون العـارشة فهـل 
يرتكون نظام حمـدد كنظـام التحويـل املبـارش دون املحاكمـة إىل 
املؤسسة االجتامعية وسينشأ عن ذلك سؤال كبري ومهم من هـي 

  ذات الصالحية التي تتخذ هذا الفرار ? اجلهة
رضورة التأسيس حللقات نقاش جتمع كل اجلهات العاملـة مـع  •

األحداث بصفة دورية فيام خيص املشكالت التي تعرتض العمل 
 . مع احلدث وحلها حتى ال ترتاكم وتصبح من املعضالت

اســتكامل قاعــدة البيانــات واربــط الــشبكي لعدالــة األحــداث  •
 . وزارة العدل بنجاح كبريوالذي دشنته 

حتفيز العاملني مع األحداث من القضاة وأعضاء النيابة ملـا مـن  •
شأنه ختفيف اإلحـساس لـدهيم بـالنظرة الدونيـة التـي حيملهـا 
البعض عن هذا القضاء النوعي اهلام والعمل عىل اختيار أفضل 
العنارص اإلدارية وعدم حتويـل حمـاكم األحـداث عـىل نفايـات 

 .هم من العاملني يف املحاكم األخرللمغضوب علي
من الرضورة بمكان استمرارية التدخل التنظيمي مـن اجلهـات  •

العليا كمجلس القضاء األعىل ووزير العدل والداخلية كإصدار 
ًالتعاميم والتوجيهات بـشأن التـزام اجلهـات املتعاملـة قـضائيا 

تامد بإلزامهام وتنبيههام بالتقيد بأدبيات حماكمة احلـدث وكـذا اعـ
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التفتيش القضائي عـىل مبـادئ عدالـة األحـداث تكـأد املعـايري 
األساسية ألدائه ويشمل ذلك ل من ينظر قضية حدث إىل أعـىل 
ًدرجات التقايض, واألمر أيـضا بالنـسبة للنائـب العـام بجعـل 
التعليامت الصادرة منه أحد معايري التقييمـة وكـذلك مـا خيـص 

 يف اجلرائم اجلسيمة كون عدم االعتداد بوجوبية عقد االستئناف
القانون يلـزم بالـسري بـإجراءات القـضايا غـري اجلـسيمة أثنـاء 

 . مقاضاة احلدث
ًإن التدخل التنظيمي أيضا مهم من اجلهات االجتامعيـة لوجـود  •

ضعف ف يفهم اختصاصات اجلهات العاملة معهم وال بد مـن 
تفنيد ذلك عـب اإلرشـاد والتعمـيم والتوجيـه وبعـد التوعيـة 

 . ختصاصات املهنية عرب اللوائح الداخليةباال
نقطة أخرية نقوهلا لألمانة أن التجربة اليمنية يف قضاء األحـداث  •

تأيت يف الصدارة من حيث التقييم الذي شمل دول شامل أفريقيا 
والرشق األوسط وبحسب مالحظة املـدير اإلقليمـي للمنظمـة 

دولية يف التجربة الدولية اإلصالح اجلنائي أن االلتزام باملعايري ال
ًاليمنية عايل جدا وبحسب مالحظتنا أن جهد احلكومـة لتطـوير 
هذا القضاء يسري بإحـساس عـايل باملـسئولية سـواء يف اجلانـب 

 . الترشيعي أو املؤسيس أو التنظيمي
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مدير عام البالغات والشكاو 

 وزارة حقوق اإلنسان
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 .حق الطفل بالعيش يف كنف أرسة يف الرشيعة اإلسالمية: ًأوال
حق الطفـل بـالعيش يف كنـف أرسة يف االتفاقيـة الدوليـة حلقـوق : ًثانيا
 .الطفل
 .حق الطفل بالعيش يف كنف أرسة يف قانون حقوق الطفل: ًثاثال

 
يعترب اإلسالم الدين الشامل والوحيـد الـذي أمجـل احلقـوق اإلنـسانية 
ًونص عليها وأمر بالعمل هبا إدراكا وتقديرا لدرجة اإلنسان بني خملوقـات  ً
ئـه اهللا ومتيزه عليها كلها بكونه محل أمانة اإليـامن بـاهللا وعبادتـه ونـرش مباد

واملحافظة عىل أصوله وتقوية فروعـه, فكـان اختيـار األنبيـاء مـن النـاس 
ليكونوا رسل اهللا إىل الناس منذ خلق اهللا آدم عليه السالم وحتـى بعـث اهللا 

للناس كافة, وكان األنبياء قبله يبعثون ) ص (متًحممدا بن عبد اهللا النبي اخلا
ْولقـد كرم﴿: إىل أقوامهم فقط, قـال تعـاىل َّ َ ْ َ َ ِّنـا بنـي ءادم ومحلنـاهم يف الـرب َ َ ُ َ َ َ َْ ِْ ْ ََ ََ َ ِ

ًوالبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عىل كثري ممـن خلقنـا تفـضيال ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ َْ ْ ْْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ََّ ٍ َ َ ْ ِّ ْ ََّ َ َّ َ ِ﴾ 
وشملت الرعاية ا إلسالمية كافة اجلوانب املتعلقة بحقوق الطفـل, ولكنـا 

عيش يف كنف أرسة عـىل اعتبـار أنـه سنتناول يف هذه اجلزئية حق الطفل بال
حق تنطلق منه بقية احلقوق فإذا مل يتحقق لن تتحقق بقية احلقوق, فـالفطرة 
ُاإلنسانية التي جبل عليهـا اإلنـسان منـذ خلقـه هـي العـيش مـع اجلامعـة 
واجلامعة تبـدأ بـاألرسة التـي هـي اخلليـة األوىل يف بنيـان أي جمتمـع قـائم 

 .ومتحرض
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كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته, اإلمام راع «):ص(قال رسول اهللا 
ومسئول عن رعيته والرجل راع يف أهله ومسئول عن رعيته, واملـرأة راعيـة 

 .»يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها
م, كـام ١٩٩١ مـايو ١ت بالدنا عىل اتفاقية حقوق الطفـل يف دقوقد صا

سان وهـو مـا صادقت عىل معظم االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقـوق اإلنـ
ًيؤكد االهتامم الذي توليه القيادة السياسية حلقوق اإلنسان عموما وحقـوق 

من الدستور التي أكدت التزام ) ٦(ًالطفل خصوصا ويعزز ذلك نص املادة 
ً, ذلك ما نجـده واضـحا يف فاقيات الدولية التي صادقت عليهابالدنا باالت

ذات الـصلة بـاحلقوق التطور الـذي شـهدته وتـشهده املنظومـة القانونيـة 
احلريات لبالدنا, والتي تعترب متوافقة مع كافة االتفاقيـات والعهـود ذات و

الصلة بحقـوق اإلنـسان كـاإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان والعهـدين 
ــصادية  ــسياسية واحلقــوق االقت ــة وال ــاحلقوق املدني ــدوليني اخلاصــني ب ال

قيات التي متثل يف جمملهـا واالجتامعية والثقافية إىل جانب العديد من االتفا
الرشعة الدولية حلقوق اإلنسان, وتعترب اتفاقيـة حقـوق الطفـل مـن أهـم 
الوثائق الدولية القانونية التـي اهتمـت بحاميـة األطفـال وتـصديق غالبيـة 

) ٤٥(م صدر القانون رقـم ٢٠٠٢الدول عليها يؤكد هذا األمهية, ويف عام 
 .بشأن حقوق الطفل

ْوما كن﴿قال تعاىل  ُ َ َت لدهيم إذ يلقون أقالمهم أهيم يكفل مريم وما كنت َ ْ َ َُ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َْ ُ ْ َُ ْ ُ ُّ َْ َُ َ ْ َُ ْ ِ ِ
َلـدهيم إذ خيتــصمون ُ ِْ َ َْ َ ْ ِ ِ ْ ً كـام كــان اإلسـالم ســباقا يف تطبيـق نظــام الرعايــة ﴾َ

االجتامعية وخصص لألطفال املحرومني من األرسة نفقـة مـن بيـت مـال 
 .املسلمني
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אאאא 
تضمنت اتفاقية حقوق الطفل العديد من املـواد املتعلقـة بتمتـع الطفـل 
ًبحقه يف العيش يف كنف أرسة بدءا بإلزام الـدول األطـراف بحاميـة الطفـل 
ًوضامنة عيشه يف كنف أرسة مرورا بإلزام الدول األطـراف بتـوفري البـدائل 

ًه وأخريا بإلزام الدول باالضطالع بـدورها يف تـوفري القانونية ملن فقد أرست
من االتفاقية الـدول ) ٩(وإنشاء ودعم مؤسسات الرعاية, فقد حثت املادة 

األطراف عىل ضامنة عدم فصل الطفل عن والديه دون رضامها إال إذا كـان 
, ويف هـذه احلالـة ًبقاؤه يمثل خطرا عليه وقررت جهة قضائية فصله عـنهام

, ح للطفـل بـأن يبقـى عـىل اتـصال شخـيص ومبـارش معهـامجيب أن يسم
الدول األطراف باختاذ تدابري مكافحة نقل األطفال إىل ) ١١(وألزمت املادة 

بلدان غري بلداهنم بصورة غري مرشوعة وشجعت عقد االتفاقيـات الثنائيـة 
 . بني الدول ملنع هذه الظاهرة

) ٢٠(املادة ) ١(قرة أما إذا فقد الطفل والديه ألي سبب فقد أوجبت الف
عىل توفري احلامية واملساعدة لألطفال املحرومني من بيئـة عائليـة, وقـضت 

من ذات املادة بأن عـىل الـدول تـوفري ضـامنات قانونيـة لتمتـع ) ٢(الفقرة 
) ٣(الطفل بالرعاية البديلة يف حالة حرمانه من البيئة العائليـة, أمـا الفقـرة 

اجلات التي وضـعتها رشيعتنـا اإلسـالمية من ذات املادة فجاءت لتؤيد املع
الغراء حيث أقرت الوصاية والكفالة من وسائل الرعاية البديلة التي جيـب 
عىل الدول توفريها لعيش الطفل املحروم من أرسته يف إطار أرسة بديلة إىل 

 .جانب التبني وإنشاء مؤسسات الرعاية االجتامعية
التي جييز نظام التبني بأن تـويل من االتفاقية الدول ) ٢١(وألزمت املادة 

 وأن يتم تسليم الطفل لألرسة التي ستتبناه من خالل سلطة الطفلمصلحة 
خمتصة ووفق إجراءات قانونية حمدده بحيث تضمن عدم استغالل الطفـل, 
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 ٤٥

كام يمكن أن يكون التبني يف دولة أخر رشيطة إعامل نظام التبني يف تلـك 
والضامنات يف النظـام القـانوين لدولـة الطفـل الدولة بام يتوافق مع املعايري 

 .املتبنى
من االتفاقية الدول األطراف باختاذ التدابري املالئمة ) ٢٢(وألزمت املادة 

ًلتكفل للطفل الذي يسعى للحصول عىل مركز الجئ, أو الذي يعترب الجئا 
 ًوفقا للقوانني واإلجراءات الدولية أو املحلية املعمول هبا, سواء صـحبه أو

مل يصحبه والداه أو أي شخص آخـر, تلقـى احلاميـة واملـساعدة اإلنـسانية 
املناسبتني يف التمتع باحلقوق املنطبقة املوضحة يف هذه االتفاقيـة ويف غريهـا 
من الصكوك الدولية اإلنـسانية أو املتعلقـة بحقـوق اإلنـسان التـي تكـون 

عـاون مـع ًالدول املـذكورة أطرافـا فيهـا, وألزمـت الـدول األطـراف بالت
املنظامت الدولية املعنية للبحث عن أرسة الطفل, ويف احلاالت التي يتعـذر 
فيها العثور عىل الوالدين أو األفراد اآلخرين ألرستـه, يمـنح الطفـل ذات 
احلامية املمنوحة ألي طفل آخر حمروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية 

 .ألي سبب
ة الدول األطراف باالعرتاف لكل طفل من االتفاقي) ٢٦(وألزمت املادة 

باحلق يف االنتفاع من الضامن االجتامعي, بام يف ذلـك التـأمني االجتامعـي, 
ًوتتخذ التدابري الالزمة لتحقيق اإلعامل الكامـل هلـذا احلـق وفقـا لقانوهنـا 
الوطني, ومنح اإلعانات, عند االقتضاء, مع مراعاة موارد وظروف الطفل 

ً عن إعالة الطفـل, فـضال عـن أي اعتبـار آخـر ذي واألشخاص املسئولني
 .صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول عىل إعانات
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Wאא 
يعترب القانون اليمني األرسة أساس املجتمع وأوجب محاية القـانون هلـا 

األرسة أسـاس (: ن الدسـتور عـىل أنمـ) ٢٦(وتقويتها حيث نصت املادة 
املجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن حيافظ القـانون عـىل كياهنـا 

, ومن هذا املنطلق هتتم الدولـة بأسـاس املجتمـع حيـث )ويقوي أوارصها
حتمي الدولـة األمومـة والطفولـة (: من الدستور عىل أن) ٣٠(نصت املادة 

 رايـة وا شـباب املـستقبل وحـامل, فاألطفال هـم)وترعى النشء والشباب
مسريهتا عىل كافة األصعدة ويرتبط مستقبل كـل جمتمـع بمـستو رعايتـه 

 : من الدستور عىل أن) ٥٦(واهتاممه بأطفاله, ونصت املادة 
تكفل الدولة توفري الضامنات االجتامعية للمـواطنني كافـة يف حـاالت (

لعائل كام تكفـل ذلـك املرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان ا
 .)ًبصفة خاصة ألرس الشهداء وفقا للقانون

 
Wאאא 

ًماذا حيدث للطفل لو اختلف األبوان وصار الطـالق بيـنهام حمـتام, أيـن  ُ
 .يذهب الطفل وكيف يربوا وملن يلجأ احلضانة

 التـي تـنظم وحتكـم تربيـة لقد وضع اإلسالم احللول وضبط األحكـام
الطفل ذلك عن طريق نظام احلضانة حيث الطفل يف سنوات عمـره األوىل 

له حاجات ختتلف عن حاجاته يف املراحـل الالحقـة, وحاجـات ) ١٥−٧(
َّوالوالدات يرضعن أوالدهن ﴿البنت ختتلف عن حاجات الولد, قال تعاىل  ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ ِ ِْ ُ ُ َ ْ

َحولني كاملني ملن أ ْ ْ ََِ ِِ ِْ َْ َّراد أن يتم الرضاعة وعىل املولود له رزقهـن وكـسوهتن ََ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َُ ُ ْ َّ َّ ُ َِ ِ ُِ ُ َْ ِ َ ُ َْ َ َ ْ َ
ُباملعروف ال تكلف نفس إال وسعها ال تضار والـدة بولـدها وال مولـود لـه  ٌ ْ َ َ َ َ َ ُ ٌ َْ ُ َ ََّ َّ ْ َُ َ َّ َِ ِ ِِ ٌِ ََ ُ َُ ِ ْ َ َُ َْ
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 ٤٧

َبولده وعىل الوارث مثل ذلك فإن أرادا  َ َ َ ََ َ ْ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ ِ َ َفصاال عن تراض منهام وتشاور فال ِ َ ٍ ُ َ ْ َ ََ َ ْ ََ ُ ِ ٍِ َ ً
َجناح عليهام ِ ْ َ َ َ ْوإن أردتم أن تسرتضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلمتم  َُ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ َ َُّ ََ ِ ُِ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ََ َ ُ َ َ َ َِ ْ َ ْ ْ

ُما ءاتيتم باملعروف واتقوا اهللاََّ واعلموا أن اهللاََّ بام تعملو ََ ُ ُ ْ ْ َْ ْ َ َ َْ َّ ُ ََ ِ َِّ َ ُ ِ َْ ٌن بصريَ ِ َ َ﴾  
 

 :النفقة
ًوتشتمل اآلية السابقة أيضا عىل واحـد مـن أهـم احلقـوق للطفـل عـىل 
والديه وعـىل أبيـه باخلـصوص أال وهـو حـق النفقـة واإلنفـاق, فالطفـل 
مسئولية كاملة عىل األب من حيث توفري حاجياته ومحايته وعـدم تركـه أو 

س واملـسكن, فـإذا هجره دون توفري أسباب البقاء له مثـل الطعـام واملالبـ
امتنع األب عن الرصف عىل ولده لبخله أو بسبب خالف بني األبوين, ويف 

أو يف حـضانة غريهـا هبـا ورفـض (حال أن الطفل أصبح يف حـضانة األم 
ة طفلـه فعـىل القـايض احلكـم بالنفقـة والتـي يقـدرها يدفعها ملن يقوم برتب

 . حسب حالة األب املالية
 

 :التبني
َادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللاَِّ﴿: قال تعاىل ْ ِ ُِ َ ْ ْْ َ َ ُ َ ُ ُ ِْ ِ﴾  

ًوقصة سيدنا حممد وتبنيه لزيد بن حارثة مـشهورة ألهنـا وضـعت حـدا 
لتبني غري األبناء وذلك عندما تزوج الرسول بمطلقـة زيـد الـسيدة زينـب 

 .…ريض اهللا عنها 
ع وماذا لو أن الطفل فقـد والديـه ملـوهتام أو بـسبب احلـروب أو الـضيا

هنـا .. والترشد بسبب الكوارث وأصبح ال جيد من يرعاه أو يقوم بمصاحلة
ًأوجد ا إلسالم نظام الوصاية حيث يعني احلاكم وصيا عـىل الطفـل يرعـى  ُ

 . مصاحلة وينمي أمواله إن كان له مال
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 ٤٨

 
 : الوصاية
َوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغـوا النكـاح فـإن ء﴿: قال تعاىل ْ ِ َِ َ َ َ ْ ََ ُِّ َّ َ ََ ْ َُ َ ْانـستم مـنهم َ ْ ُْ ْ ُِ َ

َرشدا فادفعوا إليهم أمواهلم وال تأكلوها إرسافا وبدارا أن يكربوا ومن كـان  َْ ُْ َ َ َ َ َ َ ُ َْ َ ً ْ ْ ْ ْ ْ ُُ ْ َ ََ َ ًِ ً َ َ َْ ِ ُِ َْ َ َُ ِ
ْغنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف فإذا دفعتم إليهم أمـواهلم  ْ ْ ْ ْ ُ َ َ ْ ََُ َ ْ َ ْ ْ َ َْ ِ َ ْ ْ ِْ ُِ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِْ ِ ُ َْ ً َ ْ َ

ًأشهدوا عليهم وكفى باهللاَِّ حسيباَف َ َ َِ ِ َ َ ْ ِْ َِ ُ ْ َ﴾ 
ْويسألونك عن اليتامى قـل إصـالح هلـم خـري وإن ختـالطوهم ﴿: وقال ْ ْ َ َ ْ َُ َ ٌ ْ َ َُ ِ َ َُ ْ ِ ٌِ َ ََُ َ ْ ْ ُُ ِ َ َ

ِفإخوانكم واهللاَُّ يعلم املفسد من املصلح ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ ْ َُْ ْْ ُ َ َْ ُ ُ ِ َ﴾. 
َوءاتوا اليتامى أمواهلم وال﴿: وقال َ َ َْ ْ َ ََُ َ َ ُْ ُ تتبدلوا اخلبيـث بالطيـب وال تـأكلوا َ ُُ ْ َ َّ َ ََ َ َِ ِّ َّ ِ َ ِ َْ

ًأمواهلم إىل أموالكم إنه كان حوبا كبريا ِ َ ًَ ُ ُ َ ََ َّ ُِ ِْ ْ ْ ِْ َ ََ َُ﴾. 
ضـمن ) جمهـول الوالـديناليتـيم أو اللقـيط (فله ويربيه أو يعني من يك

أطفاله ويعني له النفقات واملخصصات الكافية لرتبيـة الطفـل حتـى يكـرب 
 .ًدرا عىل العناية بنفسه ورعايتهاويصبح قا

 
 :الكفالة

ْوقال الذي اشرتاه من مرص المرأته أكرمي مثـواه عـسى أن ﴿: قال تعاىل َ َ ََ َ َ َْ ُ َ ْ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ ْ َ َ ْ َّ َ
ًينفعنا أو نتخذه ولدا َّ َ َْ َ ُ ْ ََ ِ َ َ َ َ﴾ . 

 الدولة توفري الضامنات االجتامعيـة للمـواطنني كافـة يف حـاالت تكفل
أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل, كام تكفل ذلـك املرض أو العجز 

ً وفقـا للقـانون, هيـدف قـانون "ًبصفة خاصة ألرس الشهداء وفقا للقانون 
حقوق الطفل إىل حتديد حقوق الطفل الرشعية والقانونية, حتديد واجبـات 

رسة إزاء متطلبات الطفـل, وتـوفري احلاميـة القانونيـة الدولة واملجتمع واأل
ًزمــة لــضامن عــدم املــساس بحقــوق الطفــل وفقــا ألحكــام الــرشيعة الال
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, وجتـدر اإلشـارة إىل أن العديـد مـن مـواد IQHاإلسالمية والقوانني النافذة
قانون الطفل مطروحة للمناقشة أمام جملـس الـوزراء لتعـديلها إىل جانـب 

 .IRHنصوص أخر يف قوانني األحوال الشخصية, ورعاية األحداث
حقوق الطفل الرشعية بام فيها ثبـوت نـسبه والرضـاعة ويكفل القانون 

مـن ) ١٢(واحلضانة والنفقة ورؤية والديـة وذلـك بموجـب نـص ا ملـادة 
تشجيع الدولـة للجمعيـات واملـنظامت غـري ) ١٣(القانون, وأكدت املادة 

احلكومية عىل تشغيل وإدارة الرعايـة االجتامعيـة ودور احلـضانة, ومراكـز 
 . ال وذوي االحتياجات اخلاصةالرعاية وتأهيل األطف

 
 :احلضانة

هـي : احلـضانة«: من القانون عـىل تعريـف احلـضانة) ٢٧(نصت املادة 
حفظ الصغري الذي ال يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما هيلكه أو يرضه, 
وبام ال يتعارض مع حق وليه وهي حق للصغري, فال جيوز التنازل عنها وإنام 

 دة احلـضانة تـسع سـنوات للـذكر وأثنـاد بزواهلا, وممتتنع بموانعها, وتعو
, وحـددت »عرش سنة لألنثى ما مل تقدر املحكمة غري ذلك ملصلحة الطفـل

                                                 
 .من قانون حقوق الطفل) ٣(إىل جانب العديد من األهداف كام هو وارد يف املادة ) ١(
−١٥(م تعـديل املـادتني ٢٠٠٧ ينـاير ٣٠حيث أقر جملس الوزراء يف اجتامعـه املنعقـد بتـاريخ ) ٢(

م بــشأن األحــوال الشخــصية ١٩٩٢ لــسنة ٢٠مــن القــرار اجلمهــوري بالقــانون رقــم ) ١٣٩
, ٣٣, ٣٢, .٣, ٢٨, ٢٧, ٢٥, ٢٢, ٢١, ١٥, ١٤, ١٢, ١١, ٩, ٣, ٢(وتعديالته, كـذا املـواد 

١٦٥, ١٥٦, ١٥٦, ١٥٥, ١٥٠, ١٤٩, ١٣٣, ١٢٣, ١١٣, ١٠٦, ٩٢, ٦٤, ٣٦, ٣٥ ,
, ٣, ٢(م بشأن حقوق الطفل إىل جانـب تعـديل املـواد ٢٠٠٢ لسنة ٤٥من القانون رقم ) ١٧٠
٣٠, ٢٧, ٢٦, ٢٥, ٢٤, ٢١, ٢٠, ١٩, ١٦, ١٥, ١٤, ١٣, ١٢, ١١, ١٠, ٩, ٨, ٦, ٥, ٤ ,
ار اجلمهـوري بالقـانون من القـر) ٤٩, ٤٨, ٤٧, ٤٠, ٤٥, ٤٤, ٤٢, ٤١, ٣٨, ٣٧, ٣٤, ٣٢

م وتـربط ١٩٩٢ لـسنة ٢٠م بشأن رعاية األحـداث و??? بالقـانون رقـم ١٩٩٢ لسنة ٢٤رقم 
 . ذلك املواد التي جر تعديلها باملادة القانونية حلضانة الطفل وحقوقه الرشعية
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يـشرتط يف احلاضـن «: رشوط احلاضن حيـث نـصت عـىل أن) ٢٨(املادة 
ًالبلوغ والعقل واألمانة عىل الـصغري والقـدرة عـىل تربيتـه وصـيانته بـدنيا 

اضن أمراة فيشرتط زيادة عىل ما تقدم أن ال تكون ًوأخالقيا, وإن كانت احل
مرتدة عن اإلسالم وأن ال متـسكه عنـد مـن يبغـضه, وأن ال تنـشغل عـن 
ًاحلضانة خارج البيـت إال إذا وجـد مـن يقـوم بحاجتـه, وإن كـان رجـال 

عـىل الـضامن القيـام ) ٣٢( وألزمـت املـادة »ًفيشرتط أيـضا احتـاد الـدين
إلنفاق عليه فهي عىل من حددهم القانون, بمصالح الطفل عدا مصاريف ا

من القانون ملن يقوم بحضانة الطفل من مال الطفل أو ) ٣٢(وقررت املادة 
يـستحق «: من يلزمهم القانون باإلنفاق عىل الطفـل حيـث نـصت عـىل أن

احلاضن أجرة حضانة من مال الطفل إن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كـام 
در أجـرة احلاضـن بقـدر حـال مـن تلزمـه, وال هو مبني يف النفقات, وتقـ

تستحق احلاضن أجرة إذا كانـت يف عـصمة أب الـصغري, وإذا كـان األب 
ًمعرسا تكون أجرة احلضانة من مال األم, وال رجوع هلا وإن كانت من مال 

) ٣٠,٣١(ن , وحـددت املادتـا» ولـه الرجـوع هبـاغري األم فبإذن املحكمة
ضانة يف حالة موت األم وحاالت انتقـال األشخاص الذين تنتقل إليهم احل

 .احلضانة وأسباهبا
 

 :النفقة
نفقه الولد املعرس الـصغري أو املجنـون عـىل «:عىل أن) ٣٦(نصت املادة 

أبيه وإن عال األقرب املورس أو املعرس القادر عىل الكسب, فـإن كـان األب 
ائر ًوإن عال معرسا غري قادر عىل الكـسب فعـىل األم املـورسة ثـم عـىل سـ

من قـانون األحـوال الشخـصية, ) ١٦٤(األقارب بالرشوط املبينة يف املادة 
ً, وإذا كان الذي عليه النفقة مسجونا »ًوإذا كان الولد مورسا فنفقته من ماله
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من القانون, وجعلت املـادة ) ٣٨(فتخصم من أمواله وذلك بموجب املادة 
نفـق, كـام جعلـت من القانون حتديد قيمة النفقة بحـسب إمكانيـة امل) ٣٩(

نفقة جمهول النسب من ماله فإن مل يكن له مال فمن مال الدولة ) ٤٠(املادة 
 . إن مل يوجد متربع

 
 :الوالية والوصاية

 :من القانون الوالية بأهنا) ٤١(عرفت املادة 
ً الواليــة عــىل الــنفس لــألب وللعاصــب عــىل ترتيــب اإلرث وفقــا −أ

 .للقوانني النافذة
ملال لألب ثم وصية ثم اجلد ثم وصيه ثم القايض, وال  الوالية عىل ا−ب

رشوط الـويل والـويص ) ٤٣(والية لغري املسلم عىل املسلم, وجاء يف املادة 
 يشرتط يف الويل والويص أن يكون كل مـنهام كامـل األهليـة "حيث نصت 

ًبالغا, عاقال, أمينا, حسن الترصف والسلوك, قادرا عـىل القيـام  ً الواليـة, بًً
 ."ختل رشط من ذلك فللقايض عزله وعمل ما فيه املصلحة فإن ا
 

 :الرعاية االجتامعية
مؤسسات خاصة (حدد القانون طرق للرعاية االجتامعية بدور احلضانة 

 . والرعاية البديلة–) باحلضانة
 

 : دور احلضانة
ًأورد القانون تعريفا لدور احلضانة وحدد أهدافها جاعال اهلـدف األول  ً

مناسب يعوضه عـن احلرمـان العـاطفي الـذي  فل وهتيئة جوهو رعاية الط
 عند غياب أمه, ولـضامن متتـع دور احلـضانة باملواصـفات املطلوبـة يفتقده
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أوجبت عليها احلصول عىل ترخيص من الوزارة املختصة, كام جعلت احلق 
 لألشخاص الطبيعية واالعتباريـة, وأتاحـت هلـا ًايف إنشاء هذه الدور متاح

والتربعات مـن األشـخاص أو املـنظامت الدوليـة أو املحليـة قبول اهلبات 
رشيطة مصادقة الوزارة املختـصة ملواجهـة متطلباهتـا, وجعلـت مـسئولية 

الـشئون االجتامعيـة (اإلرشاف والتفتيش املايل واإلداري للوزارة املختصة 
 ).والعمل

 
 :الرعاية البديلة

 للطفـل املحـروم مـن هيدف نظام الرعاية البديلة إىل توفري رعاية كاملـة
 : العيش يف إطار أرسي خالل فرتة إقامته لدهيا والتي تنقسم إىل

هي نوع خاص من احلضانة بموجبه تقوم األرسة بتعهد : احلضانة املؤقتة
 .الطفل إىل ذي الوالية الرشعية عليه أو املؤسسة املسئولة عنه

 تقوم األرسة نظام من أنظمة الرعاية البديلة, بموجبه: واحلضانة الدائمة
ًبتعهد الطفل ملدة غري حمددة لتقدم لـه الرعايـة جمانـا أو بمقابـل, بنـاء عـىل  ً

 .رشوط حمددة تقبل هبا األرسة واملؤسسة غايتها حتقيق مصلحة الطفل
وبالنسبة لنظام مؤسسات الرعاية االجتامعية فقد أورد القانون تعريفهـا 

فـل جمهـول األبـوين أو بأهنا كل مؤسسة أو دار أنشئت لغرض إيواء كل ط
حرم من الرعاية األرسيـة بـسبب اليـتم أو عجـز األرسة عـن أن تـوفر لـه 
الرعاية السليمة فتقوم املؤسسة بإيوائه منذ والدتـه حتـى تـزول األسـباب 
التي أدت إىل اإليواء أو يتجاوز عمره سن الثامنة عـرشة أمـا إذا بلـغ سـن 

 يتجاوز سنني دراسته بنجـاح الرشد يف املؤسسة وهو ملحق بالتعليم العايل
فله احلق أن يستمر فيها حتى خترجه, وبالنسبة لنظام الضامن االجتامعي فقد 
منح القانون لكل من األطفال األيتـام الـذين ال عائـل هلـم وال يوجـد أي 
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مصدر لعيشهم, واألطفال جمهويل األبوين, وأطفال املسجون وال عائل هلم 
صول عىل معاش شـهري مـن الـوزارة حتى خيرج من السجن, احلق يف احل

 .يكفيه حلياة طبيعية
 حصة من معاشه التعاقـدي )املؤمن عليه(كام قرر القانون ألوالد املتويف 

 . ًأو أي مستحقات أخر وفقا ألحكام قوانني التأمينات النافذة
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 ..الطفل حارض اليوم ورجل الغد
 .أو ضائع تائه.. ما مرشقإ.. الطفل يف املستقبل

أبدأ عريض هذا; فالطفل اليافع هو الزهـرة اجلميلـة التـي هبذه الكلامت 
يتغنى برونقها ومجاهلا عاملنا احلارض ومستقبله املرشق امليلء بالـسعادة التـي 

 .نراها يف عيني هذا الطفل
وهناك العديد من العوامل واألسباب التي جتعل من الطفل رجل الغـد 

متى ما توفرت له الظروف  من واستقرار أرسته وجمتمعهاملرشق املساهم يف أ
املواتيــة واحلاجيــات األساســية وأمههــا العــيش يف كنــف األرسة الراعيــة 

 العوامل واألسباب, أو أن جتعـل منـه تلـك العوامـل كواحلامية له من تل
 وقـد ربـام جتعـل منـه ًا وتائهـًا يعيش يف متاهات ضـائعًاواألسباب شخص

فاملجتمع بمكوناته مـن أرسة  ينتابه القلق عىل نفسه وبيئته وجمتمعه ًاشخص
ًالخ يلعب دورا مهـام وبـارزا يف حيـاة الطفـل وتكـوين .. ومدرسة وشارع ًً

 .شخصيته ورسم مستقبله
إن التأكيد عىل أمهية وجود ودور األرسة يف رعايـة األطفـال, ملـن أهـم 
األساسيات للطفل ليستمر يف هذه احلياة بوترية تـسمح لـه احليـاة والبقـاء 

ً منـه يف املـستقبل إنـسانا قـادرا عـىل العطـاء وبـذل اجلهـود والنامء وجتعل ً
للمسامهة يف تطوير جمتمعه, وهنا جيب أن تتضافر جهود اآلباء واألمهـات, 

للمحافظـة عـىل بنـاء .. وأهل العلم, والـدعاة, والرتبـويني, واإلعالميـني
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مـن ) األرسة(األرسة ومتاسكها يف املجتمع, لتؤدي دورهـا يف احليـاة, ألن 
م العوامل واألسباب التي تلعب الدور األسايس يف محاية الطفل ورعايته أه

ًوتنشئته التنشئة السليمة والناجحة, أو أهنا تلعب دورا سلبيا يف حياة الطفل  ً
 .ًالذي جيعل من حياته عبثا ال تستطيع حتديد وجهته ومستقبله

 
אא 

 بالعيش يف أرسته ال تكفـي بعـض أسـطر أو ن احلديث عن حق الطفلإ
عرض أو دراسة لذلك بل الكثري مـن البحـوث والدراسـات إليفـاء هـذا 

ع حقه, فهناك الكثري من املفارقات التي ال نستطيع احلديث عنها يف واملوض
هذا العرض بني الطفل الذي يعيش يف كنف أرسة والطفل الذي ال أرسة له 

اكل وصعوبات هذه احلياة ومـا جـاءت بـه جيدها لتوجهه وتساعده يف مش
الرشيعة اإلسالمية السمحاء من آيات قرآنية وأحاديث نبويـة ومـن سـرية 
املصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم ضمنت محاية ورعاية حلقـوق اإلنـسان 
عامة وحق الطفـل خاصـة مـن املراحـل التـي تـسبق الـوالدة إىل التنميـة 

 .االجتامعية إىل الرشد والبلوغ
ناك الكثري من النصوص القرآنية واألحاديث النبويـة الـرشيفة التـي وه

احتوت وأوصت عىل ذلك خاصـة حـق الطفـل يف العـيش داخـل األرسة 
 . ونورد هنا احلديث النبوي الرشيف كلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته

حـق الطفـل يف ونر يف هذا احلديث الرشيف كل املعاين والدالئل عىل 
 عامة ويف أرسته خاصة ومـن تلـك احلقـوق احلـق يف تمعههذه احلياة يف جم

احلياة ويف املساواة ويف التنـشئة االجتامعيـة الـسليمة ويف تلبيـة احلاجيـات 
 .الخ..األساسية للحياة من ملبس ومسكن وغذاء وصحة وتسليم
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كام حرص املجتمع الدويل بعد احلرب العاملية األوىل عىل محايـة ورعايـة 
املجـاالت احلياتيـة الـصحية والتعليميـة والرتبويـة حقوق الطفل يف شتى 
 واملواثيق الدولية اخلاصة بالطفولة احتوت .حيث كان.والثقافية والرتفيهية

مجيعها عىل رعاية ومحاية الطفل مـن شـتى أنـواع االسـتغالل ومحايتـه مـن 
 االتفاقيات االتفاقية الدولية حلقول هالعنف واالنحراف والضياع; ومن هذ

لربوتوكــولني االختيــاريني املحلقــني هبــا األول بــشأن اشــرتاك الطفــل وا
األطفــال يف النزاعــات املــسلحة والثــاين بــشأن بيــع األطفــال واســتخدام 

 . األطفال يف العروض واملواد اإلباحية
 يف جمملهـا عـىل محايـة  مؤكدةكام جاءت االتفاقية الدولية حلقوق الطفل
ياتية, ونورد هنا بعـض موادهـا ورعاية حقوق الطفل يف كافة املجاالت احل

جتاوز منطـق الـسلطة (والتي حرصت عىل حقوق الطفل يف الوسط العائيل 
من ) ١٨, ٥(وإقرار منطق املسؤولية املشرتكة للوالدين إزاء الطفل, املادتان 

 و ٢٠(, وعىل محاية الطفل املحروم من الرعاية األرسيـة املادتـان )االتفاقية
ًا عىل حق الطفل يف احلامية من كافة أشكال العنف من االتفاقية, وأيض) ٢١

أو إساءة املعاملـة أو االسـتغالل بـام يف ذلـك خطـر العقوبـات البدنيـة يف 
من االتفاقية, وعىل عدم فصل الطفل عن والدية ) ١٩(الوسط العائيل املادة 
من االتفاقية إىل غري ذلك مـن املـواد التـي جـاءت ) ٩(عىل كره منهام املادة 

 . العائيلالوسط ورعايته يف تهيحلام
وبالنسبة لترشيعاتنا الوطنية فقد كفل الدستور والقـوانني والتـرشيعات 
اليمنية رعاية ومحاية حقوق اإلنسان عامة وحقوق الطفل خاصـة بـام فيهـا 

عىل أن ) ٢٦( يف كنف األرسة حيث نص الدستور يف املادة هعيشه واستقرار
دين واألخـالق وحـب الـوطن, حيـافظ األرسة أساس املجتمع قوامها ال"

منه عىل أن حتمي ) ٣٠(, ونصت املادة "القانون عىل كياهنا ويقوي أوارصها
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 ٥٩

 وهنـاك العديـد مـن "الدولة األمومة والطفولة وترعى الـنشء والـشباب 
م التي تـضمنت ٢٠٠٢القوانني ومنها قانون حقوق الطفل الصادر يف عام 

ًق أصيل ال جيوز املـساس بـه إطالقـا, بنوده ومواده حق الطفل يف احلياة ح
ومراعاة مصلحته الفضىل يف القرارات واإلجراءات, وحق التمتع بجميـع 
حقوقه الرشعية يف احلصول عىل االسم واجلنسية وثبوت النسب والرضاعة 

ًاحلضانة والنفقـة ورؤيـة الوالـدين, وأيـضا احلـق يف التنـشئة واالعتـزاز و
 . والوالءالعقيدة اإلسالمية وحب الوطن ب

ن الطفل يف خمتلف مراحله العمرية ال يزال قليل اخلـربة والتفـتح عـىل إ
 خـرية تتـضمن الكثـري مـن ةحميطه, وينظر لألشياء التـي مـن حولـه نظـر

التساؤالت وهو يف هذه ا ملراحـل العمريـة يف أمـس احلاجـة إىل مـن يدلـه 
ه وبيئتـه ًويرشده وأيضا إىل توفري احلاجيات التي تـساعده عـىل فهـم حميطـ

ًوكذلك من حوله, فهام صحيحا جتعل منه  ة متكنـه يف ذو شخـصي) الطفل(ً
ً داخل املجتمع ليساعد يف بنائـه وتطـويره, ال فهـام املستقبل من أخذ مكانه

ًخاطئا جتعل منه تائها وعبئا عىل نفسه وأرسته وجمتمع ً , ولعـل األرسة هـي هً
 هذه احليـاة, وإذا يفلم للطفل خري أداة تقوم هبذا الدور ألهنا أول حمك ومع

ما رأينا إىل األمهية اإلنسانية واالجتامعية حلياة الطفل يف كنف أرسة, يتضح 
لنا دور األرسة يف رعاية ومحاية حقوق الطفل يف العديـد مـن املجـاالت يف 

 : خمتلف املراحل العمرية له ومنها
اميــة مــن التنــشئة االجتامعيــة, تــوفري احلاجيــات األساســية للحيــاة احل
 .االنحراف, احلامية من األخطار, كشف املواهب, التوجيه واإلرشاد
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אא 
ًإن الطفولة هي من أهم املراحل تأثريا يف حياة اإلنسان والتـي تبـدأ مـن 

 وحتى البلـوغ واالسـتقالل عـن األرسة وتوجـد العديـد مـن الوالدةبعد 
نشئة االجتامعية للطفل إىل جانب ًلعب دورا يف التتالعوامل واألسباب التي 

عـالم ويكـون دور األرسة ومنها, الرفقاء, الـشارع, املدرسـة ووسـائل اإل
ًا وذلك حسب مـا تقـوم بـه األرسة مـن التوجيـه يًا أو إجيابيدورها إما سلب

ومـا . واإلرشاد لألطفال يف كيفية التعامل معها وما هي خماطرها وإجيابياهتا
العالقة بني الوالـدين, والعالقـة بـني الوالـدين  ف"يدور فيها من عالقات 

 جتعـل مـن "واألبناء, والعالقة بني األخوة, وعالقـة األرسة مـع املحـيط 
 عليـه يف ًنفسها البيئة احلتمية التي ينشئ فيها الطفل ويكون تأثريهـا حاسـام

ه امجيع املستويات, ومنها تبني الركائز األساسية يف هذه املرحلة تتفـتح عينـ
 نظره ملا حوله ليتفهم األمـور ويـدرك حقـائق األشـياء ويقـف عـىل ويمتد

 . معانيها ومسبباهتا
 

אא 
إن حاجة اإلنسان للامل حاجة ماسـة ألنـه مـن خاللـه يـستطيع إشـباع 
.. رضورياته وحاجاته األساسية للحياة من مسكن وملبس وصحة وتعليم

ل عمره ال يستطيع توفري تلـك احلاجيـات إال الخ, فالطفل يف خمتلف مراح
ن هلـم القـدرة عـىل العمـل وحتمـل تلـك ممفراد أرسته أمن خالل عائلة و

األعباء, وال سبيل له يف حال عدم تـوفر العائـل ومـن يقـوم بتـوفري تلـك 
 احلاجيات إال للخروج إىل سوق العمل عىل حساب تركه حلقوقه األخـر

 ذلك من مسببات تكوين الشخـصية الناجحـة مثل التعليم والرتفيه إىل غري
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اخلارجية واألخطار االنحراف من احلامية
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 ًالتي تضمن له مستقبل مزدهر وقد يكون من خروجه لسوق العمل إنـسانا
ينظـرون  بسبب احتكاكه بغريه, اللذين ًمنحرفا ذو خطر عىل نفسه وجمتمعه

 . كسب املالإليه كصيد سهل لالستغالل و
 

אאאאא 
راحل نموه حيتاج إىل الرعاية واحلامية من كل ما يؤدي إىل أن الطفل يف م

 –االنحراف واخلروج عن القيم االجتامعية واحرتام الغري, إن األرسة متثل 
 خط الدفاع األول لوقاية األطفال من االنحراف, وبقـدر –إن صح التعبري 
 متامسكة ومستجيبة حلاجيات أطفاهلا بقدر ما حتصنهم ضد ةما تكون األرس

االنحراف وتعدهم للتكيف مع القيم األخالقيـة واالجتامعيـة الـسائدة يف 
ًاملجتمع, وغالبا ما يكون انحراف األطفال والشباب مرفوقا بضعف رقابـة  ً
األرسة عىل أطفاهلـا ممـا جعلهـا غـري قـادرة عـىل توجيـه سـلوك األطفـال 

 نفس  وبالعكس فأن الترشد يف الرقابة عىل األطفال قد يؤدي إىلمومراقبته
النتيجة وهي االنحراف فالتشدد يف مراقبة األطفال واعتامد أساليب القسوة 

قــد حيــول دون النمــو الطبيعــي لشخــصية الطفــل .. والتخجيــل والقمــع
 .واخلروج ببعض املشاكل ومنها االنحراف

 االستــشارية األمريكيــة يف مــشاكل الــزواج "كــوين ســاندين"وتقــول 
مـشاركة فعليـة يف ) األب(كهم آبـائهم واألرسة بأن األطفال الـذين يـشار

التوجيه والرتبية فأهنم يكونون أقو وأكثر قدرة عىل التفاعـل االجتامعـي 
الناتج وأكثر قدرة عىل مواجهة وحل املشكالت احلياتية, كام أهنم يملكـون 
القدرة عىل تكوين آرائهم بأنفسهم دون احلاجة الستشارة اآلخرين والتأثري 

ن غيـاب األب عـن املـشاركة يف عمليـات إ ذلـك فـهبم وعىل العكس من
ًمعنويـا يـؤدي جلنـوح الطفـل إىل العـدوان  ً ماديا أوًباياًالرتبية سواء كان غ
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 ٦٢

ستفيد نـوالتمرد وعدم الطاعة وتزداد مشكالته يف مرحلة ما قبل املدرسة و
من ذلك أن دور األب ال يمكن أن يعوض غياب األم ألن األب يقدم عادة 

 ألن األباء يسمحون ألبنائهم بـالتحرك بحريـة أكـرب وبالتـايل ًاًدورا تكميلي
 .االستعداد بصورة أكرب ملواجهة املجتمع

وتقول األبحـاث والدراسـات إن األطفـال الـذين ينـشئون بـدون أب 
كـام أن . عن غريهم% ٧٠ًيكونون أكثر استعدادا لالنحراف بنسبة تصل إىل 

 .نفسهغياب األب يؤثر عىل الطفل لذاته وثقته ب
إضافة إىل ما تقوم به العالقات األرسية من دور يف احلامية من االنحراف 
أو العكس كالتوتر العائيل والتفكك األرسي, واإلمهال يف الرتبيـة أو عـدم 
القدرة عىل الرتبية السليمة بسبب أمية الوالدين أو جهلهام بأصـول الرتبيـة 

 .التي حيتاجها الطفل يف خمتلف مراحل عمره
  

אא 
إن الطفل يتمتع بقدرات ومواهب فائقة وبأفكار حتتاج إىل من يكتـشفها 
وينميها, وهنا تكون األرسة وأفرادها هم خري من يقوم بذلك, ويبـدأ هـذا 
الدور بتوفري فرص الرعاية الكاملة الكتشاف تلك املواهب واإلبـداعات, 

 املوهــوبني وذلــك عنــدما تكــون األرسة عــىل معرفــة ودرايــة بخــصائص
واملالحظة الدقيقة للطفل, وإجراء احلوارات واملواقف معه, وكذلك توفري 
املناخ املالئم والتشجيع الالزم والتقدير املناسب واإلمكانـات املعينـة عـىل 

 وصقل مواهبـه, وكـذلك ال بـد مـن عـرض نـامذج إجيابيـة وإجيـاد تهتنمي
 .اجتاهات نحو العامل والتعليم
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 ٦٣

تان بـني الطفـل الـذي يتمتـع بعـيش يف كنـف أرسة وهكذا رأينا أنه شـ
والطفل الذي ال جيد من يرعاه وحيميه ويوفر لـه اإلمكانيـات واحلاجيـات 

 املـستقبل ه يفًاألساسية له لتجعل منه كائنا يعيش يف أمن واسـتقرار وجتعلـ
 . ًقادرا عىل حتمل املسئولية وبذل اجلهود للمسامهة يف البناء والعطاء
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אאאא 

 
 االهتامم باحلق يف مرحلة البالغ: ًأوال
 : وقوع اجلريمة وحق املجتمع يف التقايض−١

وقوعهـا حـق املجتمـع يف التقـايض وتوقيـع عندما تقع اجلريمة ينـشأ ب
 ,العقاب عىل اجلاين ووسيلة املجتمـع يف االقتـضاء هـي الـدعو اجلزائيـة

ولكن الدعو اجلزائية قبل أن تدخل يف حوزة القضاء يف غالـب األحـوال 
مرحلة متهيدية الغرض منها اإلعداد للمحاكمة عن طريـق ضـبط اجلريمـة 

ً وذلك حرصا عـىل وقـت القـضاء يف أن ,ومجع األدلة والبحث عن فاعلها
ً وحفاظا عىل حقوق األفراد وحرياهتم وحتـى ال ,يتبدد يف القيام هبذه املهام

يقدم إىل ساحة القضاء سو مـن قـدمت ضـده أدلـة قويـة تدينـه وتثبـت 
 . ارتكابه للجريمة

 :  واجبات مأمور الضبط القضائي−٢
ه أو هيـدده يف أسـس هو السهر عىل محاية املجتمع ضد كل إخـالل بأمنـ

  . أو خيل بطمأنينة الناس عىل أرواحهم وأعراضهم وأمواهلم,بقائه ونامئه
ومن الطبيعي أن يبارش مأمور الضبط القضائي هذه الوظيفة إزاء كل من 

 فإن ذلك مل يكن يمنع من أن يقـوم ,ًيلجأ إليه طالبا للنجدة أو مد يد العون
هم حتـى ولـو مل يكـن هنـاك نـداء  بأعامل وظيفتهم من تلقاء أنفـس,هؤالء
  .بذلك
 :  البالغ وحمتواه−٣

 وقـد , هو نقل نبأ وقوع اجلريمة إىل الـسلطات املختـصة:تعريف البالغ
يكون البالغ من املجني عليه أو املتـرضر أو مـن قبـل شـخص آخـر ويـتم 
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اإلبالغ عن طريق التلفون أو احلضور إىل قسم الـرشطة وتتخـذ مجلـة مـن 
  :تلقي البالغ منهااإلجراءات بعد 

  .فحص البالغ والتأكد من صحته −١
  .إبالغ النيابة املختصة لتهيئة املساعدة إذا اقتضت الرضورة ذلك −٢
االهتامم واملحافظة عىل مرسح اجلريمة باحلالة التـي تركهـا اجلـاين,  −٣

 ويتم هذا اإلجراء ,إليه واخلروج منهومنع األشخاص من الدخول 
 عن طريق اإليعاز ألقرب دورية للقيـام قبل انتقال املكلف بالنزول

  .به
رسعة االنتقال إىل مرسح اجلريمة مـع اصـطحاب اخلـرباء حـسب  −٤

ًمقتىض احلال والبالغ قد يكون جوازيـا وقـد يكـون وجوبيـا نبـني  ً
 :ذلك باآليت

) ٩٤(ًالبالغ قد يكون جوازيا وهو مـا نـصت عليـه املـادة   −أ 
 اجلـرائم لكل من علم بوقوع جريمة من(إجراءات جزائية 

التي جيوز للنيابة العامة رفع دعو فيها بغري شكو أو إذن 
………………. 

) ٩٥(ًوقد يكون البالغ وجوبيا وهو ما نصت عليـه املـادة  −ب 
جيــب عــىل كــل مــن علــم مــن املــوظفني ) ( ي. ج. أ.ق(

العموميني أو املكلفني بخدمة عامة أثنـاء تأديتـه لعملـه أو 
التـي جيـوز للنيابـة بسبب ذلك بوقوع جريمة من اجلـرائم 

العامة رفع الدعو عنها بغري شكو أو إذن أن يبلغ عنهـا 
  ).ًفورا النيابة العامة أو أقرب مأموري ضبط قضائي
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 :  مجع االستدالل ووسائله−٤
تعترب وظيفة مجـع االسـتدالالت الوظيفـة األساسـية ملـأموري الـضبط 

 التي تصل إىل القضائي يف استقطاب اجلرائم وفحص البالغات والشكاو
 ومجـع االسـتدالالت واملعلومـات املتعلقـة هبـا ,علمهم بأي وسيلة كانت

 وهــذا نــص املادتــان ,وإثباهتــا يف حمــارضهم وإرســاهلا إىل النيابــة العامــة
ًومرحلة مجع االستدالالت ال تتضمن حجـرا أو )  ي. ج. أ.ق) (٩١,٩٢(

 وعـىل ذلـك ,هودةًقيدا عىل حرية املتهم فذلك أمر قارص عىل اجلريمة املـش
يمكن تقسيم مجع االستدالالت إىل وسـائل قوليـة ووسـائل ماديـة نبينهـا 

  :باآليت
 يقصد هبا جمموعـة مـن املعلومـات التـي : االستدالالت القولية−:ًأوال
ــة يــديل  هبــا أي شــخص لــسلطة مجــع اســتدالالت عــن األفعــال اجلرمي

ــا ــصول ,ومرتكبيه ــشكاو واحل ــات وال ــول التبليغ ــل بقب ــىل  وتتمث ع
  .اإليضاحات

 هو جمموعة اإلجراءات التـي تتعلـق بنـوع : االستدالالت املادية−:ًثانيا
ــدالئل املحــسوسة ــة ال ,معــني مــن ال ــد تفــضل االســتدالالت املادي  وق

 , الحتامل تغيري أو تبديل بتأثري العديد مـن العوامـل,االستدالالت القولية
تحقيق واملحاكمة بعـد أن  بل قائلها قد ينكرها يف حالة ال,مثل مرور الوقت

ًيكون قد أدىل هبا حرا خمتارا يف مرحلة مجع االستدالالت ً.  
 

 : حقوق املتهم يف مرحلة مجع االستدالل: ًثانيا
حتظى حقوق املتهم يف مرحلة مجع االستدالل بأمهية كبرية واهتامم كبـري 

رات يف دساتري وقوانني الدول املختلفـة يف أنحـاء العـامل وكـذا لـد املـؤمت
 ومل يوجد هذا االهتامم إال منـذ حـوايل قـرنني ,واملواثيق الدولية واإلقليمية
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 وقد جاء ذلـك نتيجـة ملـا عانـاه اإلنـسان مـن إهـدار لكرامتـه ,من الزمن
  .واضطهاد آلدميته عىل مر العصور
 إىل أن املتهم إنسان أوقعتـه الظـروف يف ,وترجع حكمة االهتامم باملتهم

ًقد خيرج منه بريء أو مدانادائرة االهتام الذي   إال أن بقاءه مـتهم جيـب أن ,ً
  .تكون معاملته معاملة إنسانية فيمنح احلقوق التي حتفظ له كرامته وآدميته

وقد نتج عن هذا االهتامم احلرص عىل محاية حقوق اإلنسان مـن خـالل 
ًاملهتمــني مــن املفكــرين والــسياسيني نظــرا ملــا عانــاه املــتهم مــن االبــتالء 

  :تعذيب خالل العصور املاضية ومن تلك احلقوقوال
  حق املتهم يف االستعانة بمحامي −أ

 ……… −ب
  .وبعد تناولنا واجبات مأمور الضبط القضائي بشكل عام

  :نتناول إجراءات مجع االستدالالت والدعو ضد احلدث
 
  :إجراءات االستدالل بشأن األحداث −١

 ذات أمهية ألهنا تتعلق بنوعية تعد مرحلة االستدالالت بشأن األحداث
خاصة ورشحية اجتامعية هيدف القانون إىل إصالحها ألهنا ال تزال يف طـور 

 ومـن ثـم فـإن ,ً والطفـل ال يـزال طريـا ال يقـو عـوده,الرتبية والتعليم
 وأن ,إجراءات االستدالالت شأن األحداث جيب أن تتخـذ بدقـة متناهيـة

حداث وتعقبهم إنام يأيت من احلرص بذلك تتبع حاالت األ يراعي القائمون
 فإن مجع االستدالالت يمكن أن تـتم ولـو ,عىل مصلحة الطفل لذلك ًأوال

مل يرتكب الطفل جريمة ما بل ملجرد أن يكون الطفل ذو خطـورة اجتامعيـة 
بالغة كإصابته بمرض عقيل أو نفـيس أو ضـعف عقـيل أو عنـد وجـوده يف 

 ويستثنى من ذلك حالة خروج الطفل .إحد حاالت التعرض لالنحراف
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اليسء عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو عن سلطة أمه يف حالة وفـاة وليـه 
أو غيابه أو انعدام أهليتـه فإنـه يف هـذه احلالـة حيـرضاختاذ إجـراءات قبـل 
احلدث ولو عىل سبيل االستدالل إال بعد احلصول عىل إذن من وليه أو أمه 

  .أحداث) ٣,٥(حسب األحوال املادة 
 :الضبطية القضائية −٢

 مأموري الضبط القـضائي ذو الـصفة العامـة و حيـددهم قـانون :األول
  .اإلجراءات اجلزائية

 ذو الصفة اخلاصة ويصدر فيهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع :الثاين
الوزير املختص وذلك بالنسبة إىل اجلرائم التي تقـع يف دوائـر اختـصاصهم 

  . بأعامل وظائفهموتكون متعلقة
 املوظفني الـذين يعيـنهم وزيـر العـدل باالتفـاق مـع وزيـر الـشئون −

االجتامعية والعمل يف دوائر اختصاصهم سـلطات الـضبط القـضائي فـيام 
خيتص باجلرائم التي تقع من األطفال أو بحاالت التعرض لالنحراف التي 

داث أن ويعترب ضـباط مكاتـب محايـة األحـ) أحداث / ٦م (يوجدون هبا 
تعيني تسميتهم بذلك من مأموري الضبط القـضائي فيبـسط اختـصاصهم 

 محايـة , ويمتد إىل غريهم من األحداث,عىل ما يرتكبه األحداث من جرائم
ًهلؤالء ومكافحة الستغالهلم استغالال غري مرشوع أو حتريضهم عىل البغاء 

أموري أو التسول أو ارتكاب اجلرائم عـىل أنـه جيـب العلـم بـأن تعيـني مـ
الضبط القـضائي ذوي الـصفة العامـة مـن ضـبط تلـك احلـاالت بـدوائر 
اختصاصهم املكاين ما مل ينص القانون أن ضبط هذا النوع من احلاالت من 

  .اختصاص مأموري ضبط معني ذلك وحدهم
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 : سلطة مأموري الضبط القضائي −٣
  يكون للمـوظفني الـذين"من قانون األحداث عىل أنه ) ٦(تنص املادة 

يــصدر بتعييــنهم قــرار مــن الــوزير بالتــشاور مــع وزيــر العــدل يف دوائــر 
اختصاصهم فيام يتعلق بتقيص حاالت جنوح األحـداث وتعقـبهم وتلقـي 
وفحص البالغات والـشكاو ومجـع االسـتدالالت واملعلومـات عـنهم 

ويفهم مـن الـنص أن سـلطة مـأموري …………………………
  −:الضبط القضائي تنحرص يف اآليت

  .ت جنوح األحداث وتعقبهمتفحص حاال −١
٢− تلقي وفحص البالغات والشكاو.  
  .مجع االستدالالت واملعلومات عنهم −٣
  .إثبات حمارض مجع االستدالالت إىل النيابة املختصة −٤
 

אאאאא 
  ال جيوز اإلساءة يف معاملة األحداث أو استخدام القيـود احلديديـة  −١

  ).أحداث/١٤م (
ال جيوز القيام بأعامل االستدالل بشأن الطفل يسء الـسلوك الـذي  −٢

   :خيرج عن طاعة ويل أمره إال بإذن مسبق من أبيه أو وليه أو وصـيه
  ).أحداث) ٣/٥(

ال جيوز التحفظ عل احلدث الذي ال يتجاوز سنه اثنى عرش سنة يف  −٣
 قسم من أقسام الرشطة وسائر األجهزة األمنية وجيب تكفيله لوليه

أو وصيه أو املؤمتن عليه ويف حالة تعذر ذلك يتم إيداعه أقـرب دار 
 ساعة وإذا كان اإلفراج عنه ٢٤(لتأهيل األحداث ملدة ال تزيد عن 
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م (بعـدها إىل النيابـة العامـة  يشكل خطورة عليه أو عىل غريه حيال
  .أحداث) أ/فقرة /١١/

 من عمره إال ال جيوز هلم التحفظ عىل الطفل الذي أتم الثانية عرشة −٤
ساعة عـىل أن يـتم الـتحفظ عليـه يف أي ) ٢٤(عند االقتضاء وملدة 

قسم من أقسام الرشطة ويف مكان خـاص يمنـع اخـتالط احلـدث 
  .)ب/فقرة/١١م(ًبغريه من املحجوزين ممن هو أكرب منه سنا 

خيضع مأموروا الضبط القضائي لكافلة القيود املنصوص عليهـا يف  −٥
ئية املتعلقة بالقبض والتفتيش واالستجواب قانون اإلجراءات اجلزا

ويتمتعون بذات الصالحيات االسـتثنائية املبينـة يف هـذا ). الخ…
 وبـام ال يتعـارض مـع ,ملـشهودةالقانون املتعلق بأحوال اجلريمـة ا

 وهلــذا يتعــني عــىل ,األحكــام اخلاصــة املبينــة يف قــانون األحــداث
 قــانون مــأموري الــضبط عــدم االســتغناء عــن مراجعــة أحكــام

  .اإلجراءات اجلزائية ألنه القانون األم
 

א 
  :املؤرشات العامة لالهتامم هبذا احلق يالحظ من أمور عدة منها

اســتالم البالغــات عــن قــضايا األطفــال ورسعــة التعامــل معهــا  −١
  .وإرساهلا إىل النيابة املختصة

ــتغالل  −٢ ــذين يتعرضــون لالس ــال ال ــضايا األطف ــة ق ــة متابع رسع
مـصلحة الطفـل ((وتوفري القدر الالزم من احلامية هلم ) )ضحايا((

  .))الفضىل
وجود خطـط مـشرتكة مـع اجلهـات العاملـة مـع األطفـال يعـزز  −٣

  .حقوقهم كانوا ضحايا أو متهمني
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استخدام أقسام خاصـة وغـرف خاصـة باألطفـال يعـزز احلقـوق  −٤
  .وحيميهم من الكبار

٥− ……. 
ًفـدا قويـا بـاالهتامم دخول العنرص النسائي قطاع الرشطة يشكل را −٦ ً

  ).البالغ(باحلقوق يف مرحلة مجع االستدالالت 
  :وعليه نختتم ذلك بالنتائج والتوصيات −٧
 

 النتائج: ًأوال
  .البالغات تقدم من املجتمع لوقوع جريمة وحتاط بالضامنات −١
ًمأموروا الضبط القضائي هم املكلفني قانونا بتحريك الوقـائع مـن  −٢

  .حلظة استالم البالغ
 حيث ضبط قضايا األحداث يف اهتامم متزايد وبالـذات عنـدما من −٣

  .) هتريب, رشاء, ترشد,استغالل(يكونوا ضحايا 
  .عند تلقي البالغات يتم رسعة التحرك واالهتامم باحلقوق املنتهكة −٤
لوحظ حتسن يف متابعة قضايا األحداث من قبل عدة جهات دليـل  −٥

  .آخر عىل االهتامم
حداث ال زالت يف طورهـا األول وبحاجـة إىل القضايا املتعلقة باأل −٦

  .إمكانيات واهتامم من قبل اجلهات ذات العالقة
 

 التوصيات: ًثانيا
نر رضورة حسن االختيار للمتعاملني مـع األحـداث وتـأهيلهم  −١

  . مع زيادة التوعية احلالية لضباط الرشطة,ًجيدا
  .نر رضورة فتح سجالت خاصة بقضايا األطفال حتاط بالرسية −٢
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نويص باسـتحداث أقـسام خاصـة باألطفـال عـىل مـستو أمانـة  −٣
  .العاصمة واملحافظات

نر رضورة استدعاء أولياء أمور األطفال يف حالة القبض علـيهم  −٤
  .يف قضايا وكذا حضور حمامي عنهم

نويص عىل رضورة احرتام حقوق الطفـل عنـدما يأخـذ أقوالـه أن  −٥
  .تامةيكون بلطف وبصورة رسيعة وحتاط بالرسية ال

ويف حالة ما يكون الطفل جاين يستلزم استالم البالغ واستدعاء ويل  −٦
 ونقلـه مبـارشة إىل ,أمره عند أخذ أقواله يف القـضية املنـسوبة إليـه

  .النيابة العامة املختصة أو التحفظ عليه يف مكان آمن
 

 ,,,واهللا ويل اهلداية والتوفيق
@ @
@ @
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إذا كانـت العديـد مـن القـضايا املحليـة واإلقليميـة أو الدوليـة تعـالج 

ًبالرشيعة والقوانني عالجا حاسام فإن قضايا الط فولة هلا طبيعة خاصة حيث ً
يتعلق العالج بنسبة كبرية بسلوك اإلنسان اليومي وتوعيـة أفـراد املجتمـع 

 . بأمهية التصدي هلذه املشكالت
ومن هنا نر أن اإلعالم يتحمـل مـسئولية خطـرية يف التوعيـة العامـة 
بااللتزام بالسلوك الذي حيمي الطفل وحشد الـرأي العـام الختـاذ مواقـف 

 . احلكومات عندما تتعرض الطفولة للمخاطرضاغطة عىل 
 : الصحف واإلذاعات املحلية والقنوات التلفزيونية

ويأيت حتمل وسائل اإلعالم املحلية سواء صـحافة أو إذاعـة وتلفزيـون 
مسئولية كرب يف ينرش الوعي بقضايا األطفال ويف تشكيل أنـامط الـسلوك 

شجيع اجلهـات األهليـة ويف تـ.. السليم لد األرسة والطفـل أو املجتمـع
ًلتامرس نشاطا منظام يف جمال احلفاظ عىل األطفال ً . 

ًوإذا كانت الصحف العامة وكذا اإلذاعة والتلفزيون تؤدي دورا يف هذا 
ًاملجال فإن دورها يظل حمدودا باملساحة التي يمكـن أن ختصـصها لقـضايا 

ة يف هـذا األطفال وهي قضايا بالغة اخلطورة نتيجة ضيق املساحة املخصص
 . اجلانب باإلضافة إىل األساليب التي يتم من خالهلا العرض وتقديم املادة

ومن هنا يتحمل اإلعالم مسئولية كرب يف التـصدي لقـضايا األطفـال 
وذلك بتناول أوسع لقضاياهم سواء بمتابعة السلبيات ومالحقة املسئولني 

ـــل ـــة: لعالجهـــا مث ـــشوارع ـ وعامل  هتريـــب األطفـــال ـ أطفـــال ال
 .. وغريها…األطفال

أو بتشجيع النشاط غري احلكومي وخلق مناخ من املنافسة بني املـنظامت 
غري احلكومية لتشجيعها عىل بذل املزيد من اجلهد وخلق تيـار عـام متـصل 
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باملجتمع يعنى بقضايا الطفولة, ومع تعاظم هذا االهتامم والنـشاط سـنجد 
 . أن ذلك سيحدث آثاره اإلجيابية

ا الدور أثر التحوالت الكبرية التي شهدهتا وسائل اإلعالم وقد تعزز هذ
والقيام بدور مؤثر يف إعداد النشء, ويف توجيه سـلوك الفـرد بـشكل عـام 
والطفل بشكل خاص, الن هدف اإلعالم هو تغيري السلوك نحو األفـضل 
مـن خــالل الرســالة اإلعالميــة التـي جتــسد الفــضيلة ومكــارم األخــالق 

األخالقـي واالجتامعـي, وقـد أكـدت العديـد مـن واحلرص عىل الكيـان 
الدراسات بأن هنـاك عالقـة وثيقـة بـني وسـائل اإلعـالم وبـني الـسلوك 

فلتلك الوسائل السيام املرئية منها دور مـؤثر يف توجيـه الطفـل .. املنحرف
 . نحو خط واجتاه معني

 .وسائل اإلعالم اليمنية وحقوق الطفل منها العيش يف كنف أرسة
هورية اليمنية عـىل اتفاقيـة حقـوق الطفـل الدوليـة يف عـام وقعت اجلم

ًم, كام أن الدولة أصدرت عددا مـن التـرشيعات والقـوانني ومنهـا ١٩٩١
م, ويف اتفاقية حقـوق الطفـل العامليـة ٢٠٠٢لعام ) ٤٥(قانون الطفل رقم 

يوجد نص يـشدد عـىل وقايـة الطفـل مـن املعلومـات واملـواد التـي تـرض 
اداة بحقوق الطفـل مـن خـالل تفعيـل دور  أمهية املنبمصاحلة, وعليه تأيت

وسائل اإلعالم الرسمية واألهليـة وعنـد احلـديث عـن وسـائل اإلعـالم 
ًاليمنية سواء الرسمية أو غري الرسمية نجد أهنا بدأت تعطي قضايا الطفولة 
ًجزء وإن كان متواضعا من اهتامماهتا ويتبني ذلـك مـن املوضـوعات التـي  ً

ىل األرس واحلكومة واملجتمع أو من حيـث مـا تتناوهلا من حيث ما توجهه إ
 . يقدم لألطفال أنفسهم

وهناك قضايا كان لوسائل اإلعالم دور كبري يف إظهارهـا عـىل الـسطح 
ظاهرة هتريب األطفال إىل خارج احلدود, وقضية تـرشد األطفـال, أو : هي
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ظاهرة أطفال الشوارع, باإلضافة إىل عاملة األطفـال وهـي ظـاهرة بـدأت 
لعديد من املدن اليمنيـة, فقـد بـدأ اإلعـالم يتعمـق يف دراسـة تلـك هتدد ا

ــتطالعات  ــابالت واالس ــراء املق ــات وإج ــصاء املعلوم ــشاكل واستق امل
الصحفية, وهي قفزة متقدمة ال نستطيع إغفاهلـا فتنـاول وسـائل اإلعـالم 
لتلك املشاكل معناه بداية وضع اليد عىل مكامن الداء وتلمـس املـشكلة يف 

 ويمكـن اإلشـارة هنـا لـبعض …ضع احللول املناسبة ملعاجلتهـا حماولة لو
 : الربامج التي تنفذها وسائل اإلعالم حول قضايا األطفال

تنفيذ حلقات إذاعية وتلفزيونيـة حـول العنـف ضـد األطفـال  •
باعتباره السبب الرئيس لظاهرة أطفال الشوارع وآثـاره وإبـراز 

 . وجهة نظر االختصاصيني فيه
الدورات التدريبية التـي اسـتهدفت العـاملني يف تنفيذ عدد من  •

جمال اإلعالم لتوعيتهم بحقوق الطفـل ومـد اآلثـار الـسلبية 
 . للعنف وما هي األساليب البديلة للعنف يف التعامل مع الطفل

إصدار نـرشات متخصـصة بقـضايا األرسة تركـز عـىل مـسألة  •
د حقوق وقضايا الطفل السيام مسألة العنف التي تؤدي إىل تـرش

 . األطفال وخروجهم من كنف أرسهم
تكاتف اهتامم الصحف بقضية ترشد األطفال من خالل متابعـة  •

هذه القضية بالتحقيقات والتقارير التي تكشف حاالت العنـف 
 . واألسباب التي تؤدي إىل هذه احلالة

زيادة املساحة املخصصة يف برامج التلفزيون واإلذاعـة للقـضايا  •
  .املتعلقة بحقوق الطفل

احلرص عىل عرض املسلسالت والربامج التلفزيونية التي تعظم  •
من شأن القيم األرسية السيام فيام يتعلق بحامية حقوق األطفـال 
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َّوتلك التي هتـاجم وتنقـد احلـاالت غـري الـسوية يف جمـال بنـاء 
 . األرسة ومعاملة األطفال

اهتامم وسائل اإلعالم بمناقشة العديد من القـضايا التـي تـسهم  •
 تعزيز الروابط األرسية منها أمهية التعليم واملشاركة السياسية يف

للمرأة وتسليط الضوء عىل نشاط اجلمعيات املهتمة وغريها من 
األنشطة التي تسهم يف تكـريس الـوعي لـد املجتمـع والـذي 

 . بدوره يسهم يف االهتامم بقضايا الطفل
 ومع كل ما تقـوم بـه وسـائل اإلعـالم مـن جهـد إال أنـه يظـل •

ًمتواضــعا مقارنــة بــام نطمــح إليــه لتنميــة مــستدامة يف أوســاط 
املجتمع تنطلق من اهتاممنا بالطفولـة كأسـاس لـوعي جمتمعـي 
حريص عل أن يعيش الطفل يف كنـف أرسة قـادرة عـىل إعـداد 

 . نشء يعول عليه حتمل املسئولية يف املستقبل
 : وهلذا أقرتح

إلعـالم أن تكون هنـاك خطـة عمـل مـشرتكة تعـزز مـن دور ا •
كرشيك يف املجتمع حتى يتمكن من القيـام بـدوره وذلـك مـن 

 . خالل
 . بناء القدرات •
 . نرش املعلومات •
 . التعاون وبناء الرشاكات ما بني اجلهات املختصة واملهتمني •

 
 ,,,واهللا ويل اهلداية والتوفيق
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 إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية,

نــه وفقــا للمبــادئ املعلنــة يف ميثــاق األمــم املتحــدة, يــشكل إذ تــر أ
االعرتاف بالكرامـة املتأصـلة جلميـع أعـضاء األرسة البـرشية وبحقـوقهم 

 املتساوية وغري القابلة للترصف, أساس احلرية والعدالة والسلم يف العامل,
وإذا تضع يف اعتبارها أن شعوب األمم املتحدة قد أكدت مـن جديـد يف 

إيامهنا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقـدره, وعقـدت امليثاق 
العزم عىل أن تدفع بالرقى االجتامعي قدما وترفع مستو احلياة يف جو من 

 احلرية أفسح,
وإذا تدرك أن األمم املتحـدة قـد أعلنـت, يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق 

ن لكـل إنـسان اإلنسان وىف العهدين الدوليني اخلاصني بحقوق اإلنسان, أ
حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات الواردة يف تلـك الـصكوك, دون أي 
نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنرص أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو 
الدين أو الرأي السيايس أو غريه أو األصل القومي أو االجتامعي أو الثروة 

 أو املولد أو أي وضع آخر, واتفقت عىل ذلك,
وإذ تشري إىل أن األمم املتحدة قـد أعلنـت يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق 

 اإلنسان أن للطفولة احلق يف رعاية ومساعدة خاصتني,
واقتناعا منها بأن األرسة, باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع والبيئـة 
الطبيعية لنمو ورفاهية مجيـع أفرادهـا وبخاصـة األطفـال, ينبغـي أن تـوىل 

املساعدة الالزمتني لتتمكن من االضـطالع الكامـل بمـسؤولياهتا احلامية و
 داخل املجتمع,
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وإذ تقر بأن الطفل, كي ترتعـرع شخـصيته ترعرعـا كـامال ومتناسـقا, 
 ينبغي أن ينشأ يف بيئة عائلية يف جو من السعادة واملحبة والتفاهم,

 وإذ تر أنه ينبغي إعـداد الطفـل إعـدادا كـامال ليحيـا حيـاة فرديـة يف
املجتمع وتربيته بروح املثل العليا املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة, وخصوصا 

 بروح السلم والكرامة والتسامح واحلرية واملساواة واإلخاء,
وإذ تضع يف اعتبارها أن احلاجة إىل توفري رعاية خاصة للطفل قد ذكرت 

  وىف إعالن حقوق الطفل الذي١٩٢٤يف إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام 
 واملعرتف به يف ١٩٥٩نوفمرب / ترشين الثاين٢٠اعتمدته اجلمعية العامة يف 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وىف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة 
وىف العهــد الــدويل اخلــاص ) ٢٤ و ٢٣والســيام يف املــادتني (والــسياسية 

وىف ) ١٠املـادة وال سـيام يف (باحلقوق االقتـصادية واالجتامعيـة والثقافيـة 
النظم األساسية والصكوك ذات الصلة للوكـاالت املتخصـصة واملـنظامت 

 الدولية املعنية بخري الطفل,
أن الطفل, بسبب عدم نـضجه البـدين والعقـيل, "وإذ تضع يف اعتبارها 

حيتاج إىل إجراءات وقاية ورعاية خاصة, بام يف ذلك محاية قانونيـة مناسـبة, 
 ذلك كام جاء يف إعالن حقوق الطفل, و"قبل الوالدة وبعدها

وإذ تشري إىل أحكـام اإلعـالن املتعلـق باملبـادئ االجتامعيـة والقانونيـة 
املتصلة بحامية األطفال ورعايتهم, مع االهتامم اخلـاص باحلـضانة والتبنـي 
ــدنيا  ــم املتحــدة ال ــدويل, وإىل قواعــد األم ــوطني وال ــصعيدين ال عــىل ال

, وإىل اإلعـالن )قواعـد بكـني(ألحـداث النموذجية إلدارة شئون قـضاء ا
 بشأن محاية النساء واألطفال أثناء الطوارئ واملنازعات املسلحة,

وإذ تسلم بأن ثمة, يف مجيـع بلـدان العـامل, أطفـاال يعيـشون يف ظـروف 
 صعبة للغاية, وبأن هؤالء األطفال حيتاجون إىل مراعاة خاصة,
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ل شـعب وقيمـه الثقافيـة وإذ تأخذ يف االعتبار الواجب أمهية تقاليـد كـ
 حلامية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا,

وإذا تدرك أمهية التعاون الدويل لتحسني ظروف معيشة األطفال يف كـل 
 بلد, وال سيام يف البلدان النامية,

 : قد اتفقت عىل ما ييل
אא 

 ١ املادة
ة عرشة,  الطفل كل إنسان مل يتجاوز الثامنيألغراض هذه االتفاقية, يعن

 .ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون املنطبق عليه
 ٢ املادة

حترتم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها   .١
لكل طفل خيضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز, بغض النظـر عـن 

جنـسهم أو عنرص الطفل أو والديه أو الويص القـانوين عليـه أو لـوهنم أو 
لغتهم أو دينهم أو رأهيم السيايس أو غريه أو أصلهم القـومي أو اإلثنـي أو 

 .االجتامعي, أو ثروهتم, أو عجزهم, أو مولدهم, أو أي وضع آخر
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للطفـل احلاميـة   .٢

الدي الطفـل من مجيع أشكال التمييز أو العقاب القائمة عىل أساس مركز و
أو األوصياء القانونيني عليه أو أعضاء األرسة, أو أنشطتهم أو آرائهم املعرب 

 .عنها أو معتقداهتم
 ٣ املادة

يف مجيــع اإلجــراءات التــي تتعلــق باألطفــال, ســواء قامــت هبــا   .١
مؤسسات الرعاية االجتامعية العامة أو اخلاصـة, أو املحـاكم أو الـسلطات 

 . االعتبار األول ملصالح الطفل الفضىلترشيعية, يوىلاإلدارية أو اهليئات ال
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ــة   .٢ تتعهــد الــدول األطــراف بــأن تــضمن للطفــل احلاميــة والرعاي
الالزمتني لرفاهه, مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصـيائه أو غـريهم 
من األفراد املسؤولني قانونا عنه, وتتخذ, حتقيقا هلذا الغرض, مجيع التدابري 

 .دارية املالئمةالترشيعية واإل
تكفل الدول األطـراف أن تتقيـد املؤسـسات واإلدارات واملرافـق   .٣

املسؤولة عن رعاية أو محايـة األطفـال باملعـايري التـي وضـعتها الـسلطات 
ــا  ــدد موظفيه ــصحة وىف ع ــسالمة وال ــايل ال ــيام يف جم ــصة, وال س املخت

 .وصالحيتهم للعمل, وكذلك من ناحية كفاءة اإلرشاف
 ٤ املادة

تخذ الدول األطراف كـل التـدابري التـرشيعية واإلداريـة وغريهـا مـن ت
وفـيام يتعلـق . التدابري املالئمة إلعامل احلقوق املعرتف هبا يف هذه االتفاقيـة

باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية, تتخـذ الـدول األطـراف هـذه 
طـار التعـاون التدابري إىل أقىص حدود مواردها املتاحة, وحيـثام يلـزم, يف إ

 .الدويل
 ٥ املادة

حترتم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو, عند 
االقتضاء, أعضاء األرسة املوسـعة أو اجلامعـة حـسبام يـنص عليـه العـرف 
املحيل, أو األوصياء أو غريهم من األشخاص املسؤولني قانونا عن الطفل, 

فل املتطـورة, التوجيـه واإلرشـاد يف أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الط
 .املالئمني عند ممارسة الطفل احلقوق املعرتف هبا يف هذه االتفاقية

 ٦ املادة
 .تعرتف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال يف احلياة  .١
 .تكفل الدول األطراف إىل أقىص حد ممكن بقاء الطفل ونموه  .٢
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 ٧ املادة
يكون له احلق منذ والدته يف اسـم يسجل الطفل بعد والدته فورا و  .١

واحلق يف اكتساب جنسية, ويكون له قدر اإلمكان, احلق يف معرفـة والديـه 
 .وتلقى رعايتهام

تكفل الدول األطراف إعامل هذه احلقـوق وفقـا لقانوهنـا الـوطني   .٢
والتزاماهتا بموجب الصكوك الدولية املتصلة هبذا امليـدان, والسـيام حيـثام 

 .يم اجلنسية يف حال عدم القيام بذلكيعترب الطفل عد
 ٨ املادة

تتعهد الدول األطراف باحرتام حق الطفل يف احلفاظ عىل هويته بام   .١
يف ذلك جنسيته, واسمه, وصالته العائلية, عىل النحو الذي يقره القـانون, 

 .وذلك دون تدخل غري رشعي
إذا حرم أي طفل بطريقة غـري رشعيـة مـن بعـض أو كـل عنـارص   .٢
يته, تقدم الدول األطراف املساعدة واحلامية املناسبتني من أجل اإلرساع هو

 .بإعادة إثبات هويته
 ٩ املادة

تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفـل عـن والديـه عـىل كـره   .١
منهام, إال عندما تقرر السلطات املختصة, رهنا بإجراء إعادة نظـر قـضائية, 

, أن هـذا الفـصل رضوري لـصون وفقا للقوانني واإلجراءات املعمول هبا
وقد يلزم مثل هذا القرار يف حالة معينة مثـل حالـة . مصالح الطفل الفضىل

إساءة الوالدين معاملة الطفـل أو إمهـاهلام لـه, أو عنـدما يعـيش الوالـدان 
 .منفصلني ويتعني اختاذ قرار بشأن حمل إقامة الطفل
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ة, تتـاح جلميـع  مـن هـذه املـاد١يف أية دعاو تقام عمال بـالفقرة   .٢
األطراف املعنية الفرصة لالشرتاك يف الـدعو واإلفـصاح عـن وجهـات 

 .نظرها
حترتم الدول األطراف حـق الطفـل املنفـصل عـن والديـه أو عـن   .٣

أحدمها يف االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مبارشة 
 .بكال والديه, إال إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضىل

يف احلاالت التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجـراء اختذتـه دولـة   .٤
من الدول األطـراف, مثـل تعـريض أحـد الوالـدين أو كلـيهام أو الطفـل 

بام يف ذلك الوفاة التـي (لالحتجاز أو احلبس أو النفي أو الرتحيل أو الوفاة 
, تقـدم تلـك الدولـة )حتدث ألي سبب أثنـاء احتجـاز الدولـة الـشخص

ند الطلب, للوالدين أو الطفل, أو عند االقتضاء, لعضو آخر من الطرف ع
األرسة, املعلومات األساسية اخلاصة بمحل وجود عـضو األرسة الغائـب 

إال إذا كان تقديم هذه املعلومات ليس لصالح ) أو أعضاء األرسة الغائبني(
وتضمن الدول األطراف كذلك أن ال ترتتب عىل تقديم مثـل هـذا . الطفل
أو األشـخاص (, يف حد ذاتـه, أي نتـائج ضـارة للـشخص املعنـى الطلب
 ).املعنيني

 ١٠ املادة
 مـن ١وفقا لاللتزام الواقع عىل الدول األطـراف بموجـب الفقـرة   .١
, تنظر الدول األطراف يف الطلبات التـي يقـدمها الطفـل أو والـداه ٩املادة 

 إجيابيـة لدخول دولة طرف أو مغادرهتا بقصد مجع شـمل األرسة, بطريقـة
وتكفل الدول األطراف كـذلك أال ترتتـب عـىل تقـديم . وإنسانية ورسيعة

 .طلب من هذا القبيل نتائج ضارة عىل مقدمي الطلب وعىل أفراد أرسهم
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للطفل الذي يقيم والـداه يف دولتـني خمتلفتـني احلـق يف االحتفـاظ   .٢
يف بصورة منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مبارشة بكـال والديـه, إال 

وحتقيقـا هلـذه الغايـة ووفقـا اللتـزام الـدول األطـراف . ظروف اسـتثنائية
, حترتم الدول األطراف حق الطفـل ووالديـه ٩ من املادة ٢بموجب الفقرة 

وال خيـضع . يف مغادرة أي بلد, بام يف ذلك بلدهم هم, وىف دخـول بلـدهم
ي تكـون احلق يف مغادرة أي بلد إال للقيود التي ينص عليهـا القـانون والتـ

رضورية حلاميـة األمـن الـوطني, أو النظـام العـام, أو الـصحة العامـة, أو 
اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحريـاهتم وتكـون متفقـة مـع احلقـوق 

 .األخر املعرتف هبا يف هذه االتفاقية
 ١١ املادة

تتخذ الدول األطراف تـدابري ملكافحـة نقـل األطفـال إىل اخلـارج   .١
 .ة غري مرشوعةوعدم عودهتم بصور

وحتقيقا هلذا الغرض, تشجع الدول األطراف عقد اتفاقات ثنائية أو   .٢
 .متعددة األطراف أو االنضامم إىل اتفاقات قائمة

 ١٢ املادة
تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر عـىل تكـوين   .١

التـي متـس آرائه اخلاصة حق التعبري عن تلك اآلراء بحرية يف مجيع املسائل 
 .الطفل, وتوىل آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه

وهلذا الغرض, تتاح للطفل, بوجه خاص, فرصة االسـتامع إليـه يف   .٢
أي إجراءات قضائية وإدارية متس الطفل, إما مبارشة, أو من خالل ممثل أو 

 .طنيهيئة مالئمة, بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الو
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 ٨٩

 ١٣ املادة
يكون للطفل احلق يف حرية التعبري, ويشمل هذا احلق حرية طلـب   .١

مجيع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها, دون أي اعتبار للحدود, 
سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة, أو الفن, أو بأية وسيلة أخـر خيتارهـا 

 .الطفل
ض القيـود, بـرشط أن يـنص جيوز إخضاع ممارسة هـذا احلـق لـبع  .٢

 :القانون عليها وأن تكون الزمة لتأمني ما ييل
 احرتام حقوق الغري أو سمعتهم, أو,  )أ(
محاية األمن الوطني أو النظام العام, أو الصحة العامـة أو اآلداب   )ب(

 .العامة
 ١٤ املادة

حترتم الـدول األطـراف حـق الطفـل يف حريـة الفكـر والوجـدان   .١
 .والدين
م الدول األطراف حقوق وواجبات الوالـدين وكـذلك, تبعـا حترت  .٢

للحالة, األوصياء القانونيني عليه, يف توجيه الطفل يف ممارسة حقه بطريقـة 
 .تنسجم مع قدرات الطفل املتطورة

ال جيوز أن خيضع اإلجهـار بالـدين أو املعتقـدات إال للقيـود التـي   .٣
 العامة أو النظام أو الـصحة أو ينص عليها القانون والالزمة حلامية السالمة

 .اآلداب العامة أو احلقوق واحلريات األساسية لآلخرين
 ١٥ املادة

تعرتف الدول األطراف بحقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيـات   .١
 .وىف حرية االجتامع السلمي
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ال جيوز تقييد ممارسة هذه احلقوق بأية قيود غـري القيـود املفروضـة   .٢
تي تقتضيها الرضورة يف جمتمع ديمقراطي لـصيانة األمـن طبقا للقانون وال

الوطني أو السالمة العامـة أو النظـام العـام, أو حلاميـة الـصحة العامـة أو 
 .اآلداب العامة أو حلامية حقوق الغري وحرياهتم

 ١٦ املادة
ال جيوز أن جير أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياتـه   .١

زله أو مراسالته, وال أي مساس غري قـانوين بـرشفه اخلاصة أو أرسته أو من
 .أو سمعته

 .للطفل حق يف أن حيميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس  .٢
 ١٧ املادة

تعرتف الدول األطراف بالوظيفة اهلامـة التـي تؤدهيـا وسـائط اإلعـالم 
وتضمن إمكانية حصول الطفل عىل املعلومات واملواد مـن شـتى املـصادر 

ية والدولية, وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيتـه االجتامعيـة الوطن
والروحية واملعنوية وصحته اجلسدية والعقلية, وحتقيقا هلـذه الغايـة, تقـوم 

 :الدول األطراف بام ييل
تشجيع وسائط اإلعالم عىل نرش املعلومات واملـواد ذات املنفعـة   )أ(

 ,٢٩ادة االجتامعية والثقافية للطفل ووفقا لروح امل
تشجيع التعاون الدويل يف إنتـاج وتبـادل ونـرش هـذه املعلومـات   )ب(

 واملواد من شتى املصادر الثقافية والوطنية والدولية,
 تشجيع إنتاج كتب األطفال ونرشها,  )ج(
تشجيع وسائط اإلعالم عـىل إيـالء عنايـة خاصـة لالحتياجـات   )د(

ت األقليات أو اللغوية للطفل الذي ينتمي إىل جمموعة من جمموعا
 إىل السكان األصليني,
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 ٩١

تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من املعلومات ) هـ(
 يف ١٨ و ١٣واملواد التي ترض بصاحله, مع وضع أحكام املـادتني 

 .االعتبار
 ١٨ املادة

تبذل الدول األطراف قـصار جهـدها لـضامن االعـرتاف باملبـدأ   .١
تحمالن مـسؤوليات مـشرتكة عـن تربيـة الطفـل القائل إن كال الوالدين ي

وتقع عىل عاتق الوالدين أو األوصياء القـانونيني, حـسب احلالـة, . ونموه
وتكون مـصالح الطفـل الفـضىل . عن تربية الطفل ونموه املسؤولية األوىل

 .موضع اهتاممهم األسايس
 يف سبيل ضامن وتعزيز احلقوق املبينة يف هذه االتفاقية, عـىل الـدول  .٢

األطراف يف هذه االتفاقية أن تقدم املساعدة املالئمة للوالـدين ولألوصـياء 
القانونيني يف االضطالع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفـل تطـوير 

 .مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية األطفال
تتخــذ الــدول األطــراف كــل التــدابري املالئمــة لتــضمن ألطفــال   .٣

اع بخدمات ومرافق رعايـة الطفـل التـي هـم الوالدين العاملني حق االنتف
 .مؤهلون هلا

 ١٩ املادة
ــة   .١ ــرشيعية واإلداري ــدابري الت ــع الت ــراف مجي ــدول األط ــذ ال تتخ

واالجتامعية والتعليمية املالئمة حلامية الطفل مـن كافـة أشـكال العنـف أو 
الرضر أو اإلسـاءة البدنيـة أو العقليـة واإلمهـال أو املعاملـة املنطويـة عـىل 

ال, وإساءة املعاملة أو االستغالل, بام يف ذلك اإلساءة اجلنسية, وهـو يف إمه
عليه, أو ) األوصياء القانونيني(أو الويص القانوين ) الوالدين(رعاية الوالد 

 .أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته
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ينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية, حسب االقتضاء, إجـراءات   .٢
امعية لتوفري الدعم الالزم للطفل وألولئـك الـذين فعالة لوضع برامج اجت

يتعهــدون الطفــل برعــايتهم, وكــذلك لألشــكال األخــر مــن الوقايــة, 
ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل املذكورة حتـى اآلن واإلبـالغ عنهـا 
واإلحالة بـشأهنا والتحقيـق فيهـا ومعاجلتهـا ومتابعتهـا وكـذلك لتـدخل 

 .القضاء حسب االقتضاء
 ٢٠ ةاملاد

للطفل املحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائليـة أو الـذي ال   .١
, بالبقاء يف تلك البيئة, احلق يف محاية ىلض الفهيسمح له, حفاظا عىل مصاحل

 .ومساعدة خاصتني توفرمها الدولة
تضمن الدول األطراف, وفقا لقوانينها الوطنية, رعاية بديلـة ملثـل   .٢

 .هذا الطفل
أن تشمل هذه الرعاية, يف مجلة أمـور, احلـضانة, أو الكفالـة يمكن   .٣

الواردة يف القانون اإلسـالمي, أو التبنـي, أو, عنـد الـرضورة, اإلقامـة يف 
وعنـد النظـر يف احللـول, ينبغـي إيـالء . مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال

االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية يف تربية الطفل وخللفية الطفـل 
 .ثنية والدينية والثقافية واللغويةاإل

 ٢١ املادة
أو جتيـز نظـام التبنـي إيـالء مـصالح الطفـل /تضمن الدول التي تقر و

 :الفضىل االعتبار األول والقيام بام ييل
تضمن أال ترصح بتبني الطفل إال السلطات املختصة التي حتـدد,   )أ(

وفقــا للقــوانني واإلجــراءات املعمــول هبــا وعــىل أســاس كــل 
علومات ذات الصلة املوثوق هبـا, أن التبنـي جـائز نظـرا حلالـة امل
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الطفل فيام يتعلق بالوالدين واألقارب واألوصياء القـانونيني وأن 
األشخاص املعنيني, عند االقتضاء, قد أعطوا عن علم مـوافقتهم 

 عىل التبني عىل أساس حصوهلم عىل ما قد يلزم من املشورة,
 آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلـة لرعايـة تعرتف بأن التبني يف بلد  )ب(

الطفل, إذا تعذرت إقامة الطفل لد أرسة حاضـنة أو متبنيـة, أو 
 إذا تعذرت العناية به بأي طريقة مالئمة يف وطنه,

تضمن, بالنسبة للتبني يف بلد آخر, أن يستفيد الطفل من ضامنات   )ج(
 ,ومعايري تعادل تلك القائمة فيام يتعلق بالتبني الوطني

تتخذ مجيع التدابري املناسبة كي تضمن, بالنسبة للتبني يف بلد آخر,   )د(
أن عملية التبني ال تعود عىل أولئك املشاركني فيهـا بكـسب مـايل 

 غري مرشوع,
تعزز, عند االقتضاء, أهداف هذه املادة بعقد ترتيبات أو اتفاقـات ) هـ(

 ضـامن أن ثنائية أو متعددة األطراف, وتسعى, يف هذا اإلطار, إىل
يكون تبنى الطفل يف بلد آخـر مـن خـالل الـسلطات أو اهليئـات 

 .املختصة
 ٢٢ املادة

تتخذ الدول األطراف يف هـذه االتفاقيـة التـدابري املالئمـة لتكفـل   .١
للطفل الذي يسعى للحصول عىل مركز الجئ, أو الذي يعترب الجئا وفقـا 

هبـا, سـواء صـحبه أو مل للقوانني واإلجراءات الدولية أو املحلية املعمـول 
 احلاميـة واملـساعدة اإلنـسانية ييصحبه والـداه أو أي شـخص آخـر, تلقـ

املناسبتني يف التمتع باحلقوق املنطبقة املوضحة يف هذه االتفاقيـة وىف غريهـا 
من الصكوك الدولية اإلنـسانية أو املتعلقـة بحقـوق اإلنـسان التـي تكـون 

 .الدول املذكورة أطرافا فيها
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الغرض, تـوفر الـدول األطـراف, حـسب مـا تـراه مناسـبا, وهلذا   .٢
التعاون يف أي جهود تبذهلا األمم املتحدة وغريها مـن املـنظامت احلكوميـة 
الدولية املختصة أو املنظامت غري احلكوميـة املتعاونـة مـع األمـم املتحـدة, 
حلامية طفل كهذا ومساعدته, وللبحث عن والدي طفل الجـئ ال يـصحبه 

 أفراد آخرين من أرسته, من أجل احلصول عـىل املعلومـات أحد أو عن أي
الالزمة جلمع شمل أرستـه, وىف احلـاالت التـي يتعـذر فيهـا العثـور عـىل 
الوالدين أو األفراد اآلخرين ألرسته, يمنح الطفـل ذات احلاميـة املمنوحـة 
ألي طفل آخر حمروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية ألي سبب, كام 

 .ضح يف هذه االتفاقيةهو مو
 ٢٣ املادة

تعرتف الـدول األطـراف بوجـوب متتـع الطفـل املعـوق عقليـا أو   .١
جسديا بحياة كاملة وكريمة, يف ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتامده عـىل 

 .النفس وتيرس مشاركته الفعلية يف املجتمع
تعرتف الدول األطراف بحق الطفل املعوق يف التمتع برعاية خاصة   .٢

وتشجع وتكفل للطفل املؤهل لذلك وللمسؤولني عن رعايته, رهنا بتـوفر 
املوارد, تقديم املساعدة التي يقدم عنها طلب, والتي تتالءم مع حالة الطفل 

 .وظروف والديه أو غريمها ممن يرعونه
إدراكا لالحتياجات اخلاصة للطفل املعوق, توفر املـساعدة املقدمـة   .٣

ادة جمانا كلام أمكن ذلك, مع مراعاة املوارد املاليـة  من هذه امل٢وفقا للفقرة 
للوالدين أو غريمها ممن يقومون برعاية الطفل, وينبغي أن هتدف إىل ضـامن 
إمكانية حصول الطفل املعوق فعـال عـىل التعلـيم والتـدريب, وخـدمات 
الرعايــة الــصحية, وخــدمات إعــادة التأهيــل, واإلعــداد ملامرســة عمــل, 

ــة ــؤدوالفــرص الرتفيهي ــصورة ت ــك ب ــه ذل ــدماج ي وتلقي ــق االن  إىل حتقي
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االجتامعي للطفل ونموه الفردي, بام يف ذلك نموه الثقايف والروحـي, عـىل 
 .أكمل وجه ممكن

عىل الدول األطـراف أن تـشجع, بـروح التعـاون الـدويل, تبـادل   .٤
املعلومات املناسـبة يف ميـدان الرعايـة الـصحية الوقائيـة والعـالج الطبـي 

الوظيفي لألطفال املعوقني, بام يف ذلك نرش املعلومـات املتعلقـة والنفيس و
بمناهج إعادة التأهيل واخلدمات املهنية وإمكانيـة الوصـول إليهـا, وذلـك 
بغية متكني الدول األطراف من حتسني قدراهتا ومهاراهتا وتوسيع خربهتا يف 

ن وتراعى بصفة خاصة, يف هذا الصدد, احتياجـات البلـدا. هذه املجاالت
 .النامية

 ٢٤ املادة
١.   تعرتف الـدول األطـراف بحـق الطفـل يف التمتـع بـأعىل مـستو

صحي يمكن بلوغه وبحقـه يف مرافـق عـالج األمـراض وإعـادة التأهيـل 
وتبذل الدول األطـراف قـصار جهـدها لتـضمن أال حيـرم أي . الصحي

 .طفل من حقه يف احلصول عىل خدمات الرعاية الصحية هذه
 األطراف إعامل هذا احلق كامال وتتخذ, بوجه خاص, تتابع الدول  .٢

 :التدابري املناسبة من أجل
 خفض وفيات الرضع واألطفال,  )أ(
كفالة توفري املساعدة الطبية والرعاية الـصحية الالزمتـني جلميـع   )ب(

 األطفال مع التشديد عىل تطوير الرعاية الصحية األولية,
يف إطار الرعايـة الـصحية مكافحة األمراض وسوء التغذية حتى   )ج(

األولية, عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا املتاحـة بـسهولة 
وعن طريق توفري األغذية املغذية الكافيـة وميـاه الـرشب النقيـة, 

 آخذة يف اعتبارها أخطار تلوث البيئة وخماطره,
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 ٩٦

 ة وبعدها,دكفالة الرعاية الصحية املناسبة لألمهات قبل الوال  )د(
لة تزويد مجيع قطاعات املجتمع, وال سيام الوالـدين والطفـل, كفا) هـ(

باملعلومات األساسية املتعلقـة بـصحة الطفـل وتغذيتـه, ومزايـا 
الرضاعة الطبيعية, ومبادئ حفـظ الـصحة واإلصـحاح البيئـي, 
والوقاية من احلوادث, وحصول هـذه القطاعـات عـىل تعلـيم يف 

 هذه املعلومات,هذه املجاالت ومساعدهتا يف االستفادة من 
تطــوير الرعايــة الــصحية الوقائيــة واإلرشــاد املقــدم للوالــدين,   )و(

 .والتعليم واخلدمات املتعلقة بتنظيم األرسة
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري الفعالـة واملالئمـة بغيـة إلغـاء   .٣

 .املامرسات التقليدية التي ترض بصحة األطفال
تشجيع التعاون الـدويل مـن أجـل تتعهد الدول األطراف بتعزيز و  .٤

. التوصل بشكل تدرجيي إىل اإلعامل الكامل للحق املعرتف به يف هذه املـادة
 .وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية يف هذا الصدد

 ٢٥ املادة
تعرتف الدول األطراف بحق الطفل الذي تودعـه الـسلطات املختـصة 

ج صحته البدنيـة أو العقليـة يف مراجعـة ض الرعاية أو احلامية أو عالاألغر
 .دورية للعالج املقدم للطفل وجلميع الظروف األخر ذات الصلة بإيداعه

 ٢٦ املادة
تعرتف الدول األطراف لكل طفل باحلق يف االنتفـاع مـن الـضامن   .١

االجتامعي, بام يف ذلك التأمني االجتامعي, وتتخذ التدابري الالزمة لتحقيـق 
 . هلذا احلق وفقا لقانوهنا الوطنياإلعامل الكامل
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 ٩٧

ينبغي منح اإلعانات, عند االقتضاء, مع مراعـاة مـوارد وظـروف   .٢
الطفل واألشخاص املسؤولني عن إعالة الطفل, فضال عن أي اعتبار آخـر 
 .ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول عىل إعانات

 ٢٧ املادة
ل طفل يف مـستو معيـيش مالئـم تعرتف الدول األطراف بحق ك  .١

 .لنموه البدين والعقيل والروحي واملعنوي واالجتامعي
يتحمل الوالدان أو أحدمها أو األشخاص اآلخرون املسؤولون عن   .٢

ــة  ــاهتم املالي ــام, يف حــدود إمكاني الطفــل, املــسؤولية األساســية عــن القي
 .وقدراهتم, بتأمني ظروف املعيشة الالزمة لنمو الطفل

ــدود تت  .٣ ــة وىف ح ــا الوطني ــا لظروفه ــراف, وفق ــدول األط ــذ ال خ
إمكانياهتـا, التــدابري املالئمــة مـن أجــل مــساعدة الوالـدين وغريمهــا مــن 
األشخاص املـسؤولني عـن الطفـل, عـىل إعـامل هـذا احلـق وتقـدم عنـد 
الرضورة املساعدة املادية وبـرامج الـدعم, وال سـيام فـيام يتعلـق بالتغذيـة 

 .والكساء واإلسكان
تتخذ الدول األطراف كل التـدابري املناسـبة لكفالـة حتـصيل نفقـة   .٤

الطفل من الوالدين أو من األشخاص اآلخرين املسؤولني ماليا عن الطفل, 
وبوجـه خـاص, عنـدما يعـيش . سواء داخل الدولة الطرف أو يف اخلـارج

الشخص املسؤول ماليا عن الطفل يف دولة أخر غري الدولة التـي يعـيش 
فل, تشجع الدول األطراف االنضامم إىل اتفاقـات دوليـة أو إبـرام فيها الط

 .اتفاقات من هذا القبيل, وكذلك اختاذ ترتيبات أخر مناسبة
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 ٩٨

 ٢٨ املادة
تعرتف الدول األطراف بحق الطفل يف التعلـيم, وحتقيقـا لإلعـامل   .١

الكامل هلذا احلق تدرجييا وعىل أساس تكافؤ الفرص, تقوم بوجه خاص بام 
 :ييل

 جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا جمانا للجميع,  )أ(
تشجيع تطـوير شـتى أشـكال التعلـيم الثـانوي, سـواء العـام أو   )ب(

املهني, وتوفريها وإتاحتها جلميع األطفال, واختاذ التدابري املناسبة 
مثل إدخال جمانية التعليم وتقـديم املـساعدة املاليـة عنـد احلاجـة 

 إليها,
تعليم العايل, بشتى الوسائل املناسبة, متاحا للجميـع عـىل جعل ال  )ج(

 أساس القدرات,
جعل املعلومـات واملبـادئ اإلرشـادية الرتبويـة واملهنيـة متـوفرة   )د(

 جلميع األطفال وىف متناوهلم,
اختاذ تدابري لتشجيع احلـضور املنـتظم يف املـدارس والتقليـل مـن ) هـ(

 .معدالت ترك الدراسة
ألطراف كافة التدابري املناسبة لـضامن إدارة النظـام يف تتخذ الدول ا  .٢

املدارس عىل نحو يتمشى مع كرامـة الطفـل اإلنـسانية ويتوافـق مـع هـذه 
 .االتفاقية

تقوم الدول األطراف يف هذه االتفاقيـة بتعزيـز وتـشجيع التعـاون   .٣
الدويل يف األمور املتعلقة بالتعليم, وبخاصة هبدف اإلسهام يف القضاء عـىل 
اجلهل واألمية يف مجيع أنحاء العـامل وتيـسري الوصـول إىل املعرفـة العلميـة 

وتراعـى بـصفة خاصـة احتياجـات . والتقنية وإىل وسائل التعليم احلديثـة
 .البلدان النامية يف هذا الصدد
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 ٩٩

  ٢٩ املادة
 :توافق الدول األطراف عىل أن يكون تعليم الطفل موجها نحو  .١
اهبه وقدراته العقلية والبدنية إىل أقـىص تنمية شخصية الطفل ومو  )أ(

 إمكاناهتا,
تنميــة احــرتام حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية واملبــادئ   )ب(

 املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة,
 اخلاصـة, هتنمية احرتام ذو الطفل وهويته الثقافية ولغتـه وقيمـ  )ج(

شأ فيـه والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي ن
 يف األصل واحلضارات املختلفة عن حضارته,

إعداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية يف جمتمـع حـر, بـروح مـن   )د(
التفاهم والسلم والتسامح واملساواة بني اجلنسني والـصداقة بـني 
مجيع الشعوب واجلامعات اإلثنية والوطنية والدينية واألشـخاص 

 الذين ينتمون إىل السكان األصليني,
 .تنمية احرتام البيئة الطبيعية) هـ(
 ما يفرس عىل أنه تدخل يف حرية ٢٨ليس يف نص هذه املادة أو املادة   .٢

األفراد واهليئات يف إنشاء املؤسسات التعليمية وإدارهتا, رهنـا عـىل الـدوام 
 مـن هـذه املـادة وباشـرتاط ١بمراعاة املبادئ املنصوص عليهـا يف الفقـرة 

 توفره هذه املؤسسات للمعايري الدنيا التي قد تـضعها مطابقة التعليم الذي
 .الدولة

 ٣٠ املادة
يف الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من 
السكان األصـليني, ال جيـوز حرمـان الطفـل املنتمـى لتلـك األقليـات أو 
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 ١٠٠

بثقافته, أو ألولئك السكان من احلق يف أن يتمتع, مع بقية أفراد املجموعة, 
 .االجهار بدينه وممارسة شعائره, أو استعامل لغته

 ٣١ املادة
تعرتف الدول األطراف بحـق الطفـل يف الراحـة ووقـت الفـراغ,   .١

ومزاولة األلعاب وأنشطة االسـتجامم املناسـبة لـسنه واملـشاركة بحريـة يف 
 .احلياة الثقافية وىف الفنون

 يف املـشاركة الكاملـة يف حترتم الدول األطراف وتعزز حـق الطفـل  .٢
احلياة الثقافية والفنية وتشجع عىل توفري فرص مالئمة ومتـساوية للنـشاط 

 .الثقايف والفني واالستجاممي وأنشطة أوقات الفراغ
 ٣٢ املادة

تعرتف الدول األطـراف بحـق الطفـل يف محايتـه مـن االسـتغالل   .١
يمثـل إعاقـة االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطـريا أو أن 

لتعليم الطفل, أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدين, أو العقـيل, 
 .أو الروحي, أو املعنوي, أو االجتامعي

تتخذ الدول األطراف التـدابري التـرشيعية واإلداريـة واالجتامعيـة   .٢
وهلذا الغرض, ومـع مراعـاة أحكـام . والرتبوية التي تكفل تنفيذ هذه املادة

لدولية األخر ذات الصلة, تقوم الدول األطراف بوجه خاص الصكوك ا
 :بام ييل

 حتديد عمر أدنى أو أعامر دنيا لاللتحاق بعمل,  )أ(
 وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه,  )ب(
فرض عقوبات أو جزاءات أخر مناسبة لضامن بغية إنفـاذ هـذه   )ج(

 .املادة بفعالية
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 ١٠١

 ٣٣ املادة
ع التــدابري املناســبة, بــام يف ذلــك التــدابري تتخــذ الــدول األطــراف مجيــ

الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والرتبوية, لوقاية األطفال من االستخدام 
غري املرشوع للمواد املخدرة واملواد املؤثرة عىل العقل, وحـسبام حتـددت يف 
املعاهدات الدولية ذات الصلة, وملنع استخدام األطفال يف إنتاج مثل هـذه 

  بطريقة غري مرشوعة واالجتار هبااملواد
 ٣٤ املادة

تتعهد الدول األطـراف بحاميـة الطفـل مـن مجيـع أشـكال االسـتغالل 
وهلذه األغراض تتخذ الدول األطـراف, بوجـه . اجلنيس واالنتهاك اجلنيس

 :خاص, مجيع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملنع
 عىل تعاطى أي نشاط جنيس غري مرشوع,محل أو إكراه الطفل   )أ(
االستخدام االستغاليل لألطفال يف الدعارة أو غريهـا مـن   )ب(

 املامرسات اجلنسية غري املرشوعة,
 .االستخدام االستغاليل لألطفال يف العروض واملواد الداعرة )ج(

 ٣٥ املادة
تعـددة تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املالئمة الوطنية والثنائيـة وامل

األطراف ملنع اختطاف األطفال أو بيعهم أو االجتار هبـم ألي غـرض مـن 
 .األغراض أو بأي شكل من األشكال
 ٣٦ املادة

حتمي الدول األطراف الطفل من سائر أشكال االستغالل الـضارة بـأي 
 . الطفلهجانب من جوانب رفا

 ٣٧ املادة
 :تكفل الدول األطراف
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 لغـريه مـن رضوب املعاملـة أو أال يعرض أي طفـل للتعـذيب أو  )أ(
وال تفـرض عقوبـة اإلعـدام أو . العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة

السجن مد احلياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعامرهم عن ثـامين 
 عرشة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم,

 .أال حيرم أي طفل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية  )ب(
وجيب أن جير اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال جيوز 

 ممارسته إال كملجأ أخري وألقرص فرتة زمنية مناسبة,
يعامل كل طفل حمروم من حريته بإنسانية واحرتام للكرامة املتأصلة  )ج(

. يف اإلنسان, وبطريقة تراعـى احتياجـات األشـخاص الـذين بلغـوا سـنه
صل كل طفل حمروم من حريته عن البالغني, مـا مل يعتـرب وبوجه خاص, يف

أن مصلحة الطفل تقتيض خـالف ذلـك, ويكـون لـه احلـق يف البقـاء عـىل 
اتــصال مــع أرستــه عــن طريــق املراســالت والزيــارات, إال يف الظــروف 

 االستثنائية,
يكون لكل طفل حمروم من حريته احلـق يف احلـصول بـرسعة عـىل   )د(

ها من املساعدة املناسبة, فضال عن احلق يف الطعـن يف مساعدة قانونية وغري
رشعية حرمانه من احلرية أمام حمكمـة أو سـلطة خمتـصة مـستقلة وحمايـدة 

 .أخر, وىف أن جير البت برسعة يف أي إجراء من هذا القبيل
 ٣٨ املادة

تتعهد الدول األطراف بأن حترتم قواعد القـانون اإلنـساين الـدويل   .١
 يف املنازعـات املـسلحة وذات الـصلة بالطفـل وأن تـضمن املنطبقة عليهـا

 .احرتام هذه القواعد
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تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة عمليا لكـي تـضمن أال   .٢
يشرتك األشخاص الذين مل يبلغ سنهم مخس عرشة سنة اشرتاكا مبـارشا يف 

 .احلرب
س عرشة متتنع الدول األطراف عن جتنيد أي شخص مل تبلغ سنه مخ  .٣

وعند التجنيـد مـن بـني األشـخاص الـذين بلغـت . سنة يف قواهتا املسلحة
سنهم مخس عرشة سنة ولكنها مل تبلغ ثامين عرشة سـنة, جيـب عـىل الـدول 

 . إلعطاء األولوية ملن هم أكرب سناىاألطراف أن تسع
تتخذ الدول األطراف, وفقا اللتزاماهتا بمقتىض القـانون اإلنـساين   .٤

ية السكان املدنيني يف املنازعات املسلحة, مجيع التـدابري املمكنـة الدويل بحام
 .عمليا لكي تضمن محاية ورعاية األطفال املتأثرين بنزاع مسلح

 ٣٩ املادة
تتخذ الدول األطـراف كـل التـدابري املناسـبة لتـشجيع التأهيـل البـدين 
 والنفيس وإعادة االندماج االجتامعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من

أشكال اإلمهال أو االستغالل أو اإلساءة, أو التعذيب أو أي شكل آخر من 
أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة, أو املنازعـات 

وجير هذا التأهيل وإعادة االنـدماج هـذه يف بيئـة تعـزز صـحة . املسلحة
 .الطفل, واحرتامه لذاته, وكرامته

  ٤٠ املادة
 أنـه انتهـك قـانون ىف الدول األطراف بحق كل طفـل يـدعتعرت  .١

العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك يف أن يعامل بطريقة تتفـق مـع 
رفع درجة إحـساس الطفـل بكرامتـه وقـدره, وتعـزز احـرتام الطفـل ملـا 
لآلخرين من حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية وتراعـي سـن الطفـل 

 .اج الطفل وقيامه بدور بناء يف املجتمعواستصواب تشجيع إعادة اندم
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 ١٠٤

وحتقيقا لذلك, ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الـصلة,   .٢
 :تكفل الدول األطراف, بوجه خاص, ما ييل

عدم إدعاء انتهاك الطفل لقـانون العقوبـات أو اهتامـه بـذلك أو   )أ(
إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجـه قـصور مل تكـن حمظـورة 

 القانون الوطني أو الدويل عند ارتكاهبا,بموجب 
 بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك ىيكون لكل طفل يدع  )ب(

 :الضامنات التالية عىل األقل
 افرتاض براءته إىل أن تثبت إدانته وفقا للقانون,  "١"
إخطاره فورا ومبارشة بـالتهم املوجهـة إليـه, عـن   "٢"

ونيني عليـه عنـد االقتـضاء, طريق والديه أو األوصـياء القـان
واحلصول عىل مساعدة قانونية أو غريها من املساعدة املالئمة 

 إلعداد وتقديم دفاعه,
قيام سلطة أو هيئة قضائية خمتصة ومستقلة ونزهيـة   "٣"

بالفصل يف دعواه دون تأخري يف حماكمة عادلة وفقـا للقـانون, 
ور بحضور مستشار قانوين أو بمساعدة مناسبة أخر وبحض

والديه أو األوصياء القانونيني عليه, ما مل يعترب أن ذلك يف غري 
مصلحة الطفل الفضىل, وال سيام إذا أخذ يف احلسبان سـنه أو 

 حالته,
ــشهادة أو االعــرتاف   "٤" عــدم إكراهــه عــىل اإلدالء ب

بالذنب, واستجواب أو تأمني استجواب الـشهود املناهـضني 
احله يف ظـل ظـروف وكفالة اشرتاك واستجواب الشهود لـص

 من املساواة,
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 ١٠٥

إذا اعترب أنه انتهك قـانون العقوبـات, تـأمني قيـام   "٥"
سلطة خمتصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزهية أعىل وفقا للقانون 
 بإعادة النظر يف هذا القرار وىف أية تدابري مفروضة تبعا لذلك,

احلصول عىل مساعدة مرتجم شفوي جمانا إذا تعذر   "٦"
 فهم اللغة املستعملة أو النطق هبا,عىل الطفل 

تأمني احرتام حياته اخلاصة متاما أثناء مجيع مراحـل   "٧"
الدعو. 

 إقامة قوانني وإجـراءات وسـلطات زتسعى الدول األطراف لتعزي  .٣
ومؤسسات منطبقة خصيصا عىل األطفال الذين يدعى أهنم انتهكوا قـانون 

 :ك, وخاصة القيام بام ييلالعقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذل
حتديد سن دنيـا يفـرتض دوهنـا أن األطفـال لـيس لـدهيم األهليـة   )أ(

 النتهاك قانون العقوبات,
استــصواب اختــاذ تــدابري عنــد االقتــضاء ملعاملــة هــؤالء   )ب(

األطفــال دون اللجــوء إىل إجــراءات قــضائية, رشيطــة أن حتــرتم حقــوق 
 .امال كااإلنسان والضامنات القانونية احرتام

تتاح ترتيبات خمتلفـة, مثـل أوامـر الرعايـة واإلرشـاد واإلرشاف,   .٤
واملشورة, واالختبار, واحلضانة, وبرامج التعليم والتدريب املهني وغريهـا 
من بدائل الرعاية املؤسسية, لضامن معاملة األطفال بطريقة تالئم رفـاههم 

 .وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم عىل السواء
 ٤١ املادة

 هذه االتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أرسع إفـضاء إىل إعـامل ليس يف
 :حقوق الطفل والتي قد ترد يف
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 ١٠٦

 قانون دولة طرف, أو,  )أ(
 . القانون الدويل الساري عىل تلك الدولة  )ب(

אא 
 ٤٢ املادة

تتعهد الدول األطراف بأن تنرش مبادئ االتفاقية وأحكامها عـىل نطـاق 
 .الئمة والفعالة, بني الكبار واألطفال عىل السواءواسع بالوسائل امل

 ٤٣ املادة
تنشأ لغـرض دراسـة التقـدم الـذي أحرزتـه الـدول األطـراف يف   .١

استيفاء تنفيذ االلتزامات التي تعهـدت هبـا يف هـذه االتفاقيـة جلنـة معنيـة 
 .بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف املنصوص عليها فيام ييل

 خـرباء مـن ذو املكانـة اخللقيـة الرفيعـة تتألف اللجنة من عرشة  .٢
وتنتخب الـدول . والكفاءة املعرتف هبا يف امليدان الذي تغطيه هذه االتفاقية

األطراف أعضاء اللجنة من بني رعاياها ويعمل هؤالء األعـضاء بـصفتهم 
الشخصية, ويوىل االعتبار للتوزيع اجلغرايف العادل وكذلك للنظم القانونية 

 .الرئيسية
نتخــب أعــضاء اللجنــة بــاالقرتاع الــرسي مــن قائمــة أشــخاص ي  .٣

ترشحهم الدول األطراف, ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من 
 .بني رعاياها

جير االنتخاب األول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر عـىل األكثـر   .٤
ويوجه األمـني . من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتني

ألمم املتحدة قبل أربعة أشهر عـىل األقـل مـن تـاريخ كـل انتخـاب العام ل
رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيهـا إىل تقـديم ترشـيحاهتا يف غـضون 

ثم يعد األمني العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميـع األشـخاص . شهرين
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 ١٠٧

 املرشحني عىل هذا النحو مبينا الدول األطراف التي رشحتهم, ويبلغهـا إىل
 .الدول األطراف يف هذه االتفاقية

جتر االنتخابات يف اجتامعات للدول األطراف يدعو األمني العام   .٥
وىف هذه االجتامعات, التي يشكل حضور . إىل عقدها يف مقر األمم املتحدة

ثلثي الدول األطراف فيها نصابا قانونيا هلا, يكـون األشـخاص املنتخبـون 
لون عىل أكـرب عـدد مـن األصـوات وعـىل لعضوية اللجنة هم الذين حيص

 .األغلبية املطلقة ألصوات ممثيل الدول األطراف احلارضين املصوتني
وجيوز إعادة انتخـاهبم إذا . ينتخب أعضاء اللجنة ملدة أربع سنوات  .٦

غري أن مدة والية مخسة من األعضاء املنتخبـني . جر ترشيحهم من جديد
سنتني, وبعد االنتخاب األول مبـارشة يف االنتخاب األول تنقيض بانقضاء 

 .يقوم رئيس االجتامع باختيار أسامء هؤالء األعضاء اخلمسة بالقرعة
إذا توىف أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن ألي سبب آخر أنـه   .٧

غري قادر عىل تأدية مهام اللجنة, تعني الدولة الطرف التـي قامـت برتشـيح 
ا ليكمل املدة املتبقيـة مـن الواليـة, رهنـا العضو خبريا آخر من بني رعاياه

 .بموافقة اللجنة
 .تضع اللجنة نظامها الداخيل  .٨
 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفرتة سنتني  .٩

تعقد اجتامعات اللجنة عادة يف مقـر األمـم املتحـدة أو يف أي كـان . ١٠
ة وجتتمع اللجنة عادة مرة يف الـسنة وحتـدد مـد. مناسب آخر حتدده اللجنة

اجتامعات اللجنة, ويعاد النظر فيها, إذا اقتـىض األمـر, يف اجـتامع للـدول 
 .األطراف يف هذه االتفاقية, رهنا بموافقة اجلمعية العامة

يوفر األمني العام لألمم املتحـدة مـا يلـزم مـن مـوظفني ومرافـق . ١١
 .الضطالع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه االتفاقية
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 ١٠٨

ء اللجنـة املنـشأة بموجـب هـذه االتفاقيـة, بموافقـة حيصل أعضا. ١٢
اجلمعية العامة, عىل مكافآت من موارد األمم املتحدة, وفقـا ملـا قـد تقـرره 

 .اجلمعية العامة من رشوط وأحكام
 ٤٤ املادة

تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل اللجنة, عن طريق األمني العام   .١
لتي اعتمدهتا إلنفاذ احلقوق املعرتف هبا لألمم املتحدة, تقارير عن التدابري ا

 :يف هذه االتفاقية وعن التقدم املحرز يف التمتع بتلك احلقوق
يف غضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولـة   )أ(

 الطرف املعنية,
 .وبعد ذلك مرة كل مخس سنوات  )ب(
اب التـي توضح التقارير املعدة بموجب هذه املادة العوامل والصع  .٢

تؤثر عىل درجة الوفاء بااللتزامات املتعهد هبـا بموجـب هـذه االتفاقيـة إن 
وجيب أن تشتمل التقارير أيضا عـىل . وجدت مثل هذه العوامل والصعاب

 .معلومات كافية توفر للجنة فهام شامال لتنفيذ االتفاقية يف البلد املعنى
 اللجنـة أن ال حاجة بدولة طـرف قـدمت تقريـرا أوليـا شـامال إىل  .٣

مـن هـذه املـادة, ) ب (١تكرر, يف ما تقدمه من تقارير الحقة وفقا للفقـرة 
 .املعلومات األساسية التي سبق هلا تقديمها

جيوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلومات إضـافية ذات   .٤
 .صلة بتنفيذ االتفاقية

س تقدم اللجنة إىل اجلمعية العامـة كـل سـنتني, عـن طريـق املجلـ  .٥
 .االقتصادي واالجتامعي, تقارير عن أنشطتها

تتيح الـدول األطـراف تقاريرهـا عـىل نطـاق واسـع للجمهـور يف   .٦
 .بلداهنا
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 ١٠٩

  ٤٥ املادة
لدعم تنفيذ االتفاقية عىل نحو فعال وتشجيع التعاون الـدويل يف امليـدان 

 :الذي تغطيه االتفاقية
تحـدة يكون من حـق الوكـاالت املتخصـصة ومنظمـة األمـم امل  )أ(

 للطفولة وغريها من أجهزة األمم املتحـدة أن تكـون ممثلـة لـد
النظــر يف تنفيــذ مــا يــدخل يف نطــاق واليتهــا مــن أحكــام هــذه 

وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة ومنظمـة األمـم . االتفاقية
املتحدة للطفولة واهليئات املختصة األخر, حسبام تـراه مالئـام, 

 تنفيـذ االتفاقيـة يف املجـاالت التـي لتقديم مشورة خربائها بشأن
وللجنـة أن تـدعو الوكـاالت . تدخل يف نطـاق واليـة كـل منهـا

املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة وغريهـا مـن أجهـزة 
األمم املتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف املجاالت التـي 

 تدخل يف نطاق أنشطتها,
ئام, إىل الوكاالت املتخصصة ومنظمة حتيل اللجنة, حسبام تراه مال  )ب(

األمم املتحدة للطفولة واهليئات املختصة األخر أية تقـارير مـن 
الدول األطراف تتضمن طلبا للمشورة أو املساعدة التقنيتـني, أو 
تــشري إىل حاجتهــا ملثــل هــذه املــشورة أو املــساعدة, مــصحوبة 
بمالحظــات اللجنــة واقرتاحاهتــا بــصدد هــذه الطلبــات أو 

 إلشارات, إن وجدت مثل هذه املالحظات واالقرتاحات,ا
جيوز للجنة أن تويص بأن تطلب اجلمعية العامة إىل األمـني العـام   )ج(

إجراء دراسات بالنيابة عنها عـن قـضايا حمـددة تتـصل بحقـوق 
 الطفل,
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 ١١٠

ــة أن تقــدم اقرتاحــات وتوصــيات عامــة تــستند إىل   )د( جيــوز للجن
وحتال .  من هذه االتفاقية٤٥, ٤٤ معلومات تلقتها عمال باملادتني

مثل هذه االقرتاحـات والتوصـيات العامـة إىل أيـة دولـة طـرف 
ــدول  ــات ال ــصحوبة بتعليق ــة م ــة العام ــغ للجمعي ــة, وتبل معني

 . إن وجدت. األطراف
אא 

  ٤٦ املادة
 .يفتح باب التوقيع عىل هذه االتفاقية جلميع الدول

 ٤٧ املادة
وتودع صكوك التـصديق لـد األمـني . لتصديقختضع هذه االتفاقية ل

 .العام لألمم املتحدة
 ٤٨ املادة

وتـودع . يظل باب االنضامم إىل هـذه االتفاقيـة مفتوحـا جلميـع الـدول
 .صكوك االنضامم لد األمني العام لألمم املتحدة

 ٤٩ املادة
يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي ييل تاريخ إيداع صك   .١

 .لتصديق أو االنضامم العرشين لد األمني العام األمم املتحدةا
الدول التي تصدق عىل هذه االتفاقيـة أو تنـضم إليهـا بعـد إيـداع   .٢

صك التصديق أو االنضامم العرشين, يبدأ نفـاذ االتفاقيـة إزاءهـا يف اليـوم 
 .الثالثني الذي ييل تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضاممها

 ٥٠ ادةامل
جيوز ألي دولة طرف أن تقرتح إدخال تعديل وأن تقدمه إىل األمني   .١

ويقوم األمني العـام عندئـذ بـإبالغ الـدول األطـراف . العام لألمم املتحدة
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بالتعديل املقرتح مع طلب بإخطاره بام إذا كانت هذه الدول حتبذ عقد مؤمتر 
 وىف حالـة تأييـد .للدول األطراف للنظر يف االقرتاحات والتصويت عليها

ثلث الدول األطراف عىل األقل, يف غضون أربعة أشـهر مـن تـاريخ هـذا 
التبليغ, عقد هذا املؤمتر, يدعو األمني العـام إىل عقـده حتـت رعايـة األمـم 

ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبيـة مـن الـدول األطـراف احلـارضة . املتحدة
 .واملصوتة يف املؤمتر إىل اجلمعية العامة إلقراره

 من هذه املـادة عنـدما ١يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتامده وفقا للفقرة   .٢
تقره اجلمعية العامة لألمم املتحدة وتقبله الدول األطراف يف هذه االتفاقيـة 

 .بأغلبية الثلثني
تكون التعديالت, عند بدء نفاذها, ملزمة للـدول األطـراف التـي   .٣

ة بأحكام هذه االتفاقيـة وبأيـة قبلتها وتبقى الدول األطراف األخر ملزم
 .تعديالت سابقة تكون قد قبلتها

 ٥١ املادة
يتلقى األمني لألمم املتحدة نـص التحفظـات التـي تبـدهيا الـدول   .١

 .وقت التصديق أو االنضامم, ويقوم بتعميمها عىل مجيع الدول
 .ال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا هلدف هذه االتفاقية وغرضها  .٢
 سحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه إشعار هبـذا املعنـى إىل جيوز  .٣

. األمني العام لألمم املتحدة, الـذي يقـوم عندئـذ بـإبالغ مجيـع الـدول بـه
ويصبح هذا اإلشعار نافذ املفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه مـن قبـل األمـني 

 .العام



 
)٦(العدد 

٢٠٠٧مارس 
  

 ١١٢

 ٥٢ املادة
طى ترسله جيوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار خ

ويصبح االنسحاب نافـذا بعـد مـرور سـنة . إىل األمني العام لألمم املتحدة
 .عىل تاريخ تسلم األمني العام هذا اإلشعار

 ٥٣ املادة
 .يعني األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقية

 ٥٤ املادة
يودع أصل هذه االتفاقية التي تتساو يف احلجية نـصوصها باألسـبانية 

نجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنـسية, لـد األمـني العـام واإل
 .لألمم املتحدة

وإثباتا لذلك, قام املفوضون املوقعون أدناه, املخولون حسب األصـول 
 .من جانب حكوماهتم, بالتوقيع عىل هذه االتفاقية
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FאאE 

 
 م٢٠/٢/٢٠٠٧م إىل ٢٠/٦/٢٠٠٦خالل الفرتة من 

 
 



 
)٦(العدد 

٢٠٠٧مارس 
  

 ١١٤

  
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٤٨٧١(طعن رقم م ٢٠/٦/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧ مجاد أول سنة ٢٤ جلسة −١

F١WEא 
ًقائع ختتص به حمكمة املوضوع اسـتقالال دون معقـب عليهـا مـن بحث الو

 . املحكمة العليا
 

 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٤٨٦٨(طعن رقم  ,م٢٤/٦/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧مجاد أول سنة ٢٨ جلسة −٢
F٢Eאא 

املحكمــة العليــا إنــام تتــوىل مراقبــة املحــاكم يف تطبيقهــا للقــانون التطبيــق 
صحيح وال متتد مراقبتهـا إىل حقيقـة الوقـائع وال إىل قيمـة األدلـة التـي ال

 ... عولت عليها يف إثبات تلك الوقائع
 

 هـ١٤٢٦لسنة  ) ٢٤٩٤٨( طعن رقم  م٢٦/٦/٢٠٠٦هـ املوافق ٥/١٤٢٧/ ٣٠ جلسة −٣
F٣WEאא 

إجراءان متكامالن ال يغني أحدمها عن تقرير الطعن بالنقض وإيداع أسبابه 
 . اآلخر

 
 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٥١٠٤طعن رقم  .م٢٨/٦/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧ مجاد اآلخرة سنة ٢ جلسة −٤

F٤Eאאאא 
ال جيوز التخيري يف احلكم بني احلبس والغرامة إال بنص يف القانون وبام يدل 

 .ًعليه لغة
 



אאאאאאאאאאאFאאE
اجلزائي باالستئناف التقرير ):٦( رقم قاعدة

  
 

 ١١٥

 هـ١٤٢٧لسنة  ) ٢٥١٠٣(طعن رقم  ,م٢/٧/٢٠٠٦هـ املوافق ٦/١٤٢٧/ ٦  جلسة−٥
F٦WEאאא 

التقرير باالستئناف الذي تم يف ميعاده,  ال يتطلب دفع الرسوم وال إعـالن 
 . اخلصوم

 
 هـ١٤٢٧نة لس ) ٢٥٣١٥(طعن رقم  ,م١٦/٧/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧/مجاد اآلخر / ٢٠  جلسة − ٦

F٧WE 
 .ال جيوز العدول عن القصاص إىل غريه إذا قام الدليل عىل استحقاقه

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٦٩٦(طعن رقم م ١٨/٧/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧ مجاد ثاين سنة ٢٢  جلسة − ٧

F٨Eאאא 
ي يف مرحلة  النقض إذا سبق للمتهم الـدفع بـه ال يقبل الدفع باجلنون اجلزئ

 ..أمام حمكمتي املوضوع حال ارتكابه الفعل اجلنائي وعجز عن إثباته
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٧٣١(طعن رقم م ٢٤/٧/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧ مجاد ثاين سنة ٢٨ جلسة − ٨
F١٣Eאאאא 

املسئولية اجلنائية من املتهم إذا كانت حمكمتا املوضوع ال يقبل الدفع بانعدام 
 . قد وفرتا له الفرصة الكافية إلثبات ذلك وعجز

 
 هـ ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٧٣٢(طعن رقم  م٢٦/٧/٢٠٠٦هـ املوافق ٧/١٤٢٧/ ١  جلسة − ٩

F١٦Eא 
 .حق املطالبة باألرش ال حيول دون تنفيذ حكم القصاص

 



 
)٦(العدد 

٢٠٠٧مارس 
  

 ١١٦

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٧٤٥(طعن رقم م ٢٦/٧/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧رجب سنة ٢ جلسة − ١٠
F١٧EאאאאL 

ًال يقبل الطعن بالنقض ممن حكـم ضـده ابتـداء ومل يطعـن باالسـتئناف يف 
 احلكم االبتدائي 

 
 هـ ١٤٢٧لسنة  ) ٢٥٨٧٧(طعن رقم  م٥/٨/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧/رجب/ ١١  جلسة −١١

F٢٢Eא 
ًعدم قضاء احلكم املطعون فيه باألرش املستحق قانونا يف اجلنايات الواقعـة 

 .ًعىل املجني عليه وفقا للتقرير الطبي يوجب نقض احلكم
 

 هـ١٤٢٧لسنة  ) ٢٥٨٨٢(طعن رقم  م٦/٨/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧/رجب / ١٢  جلسة −١٢
F٢٤EאL 

ًما امتنع قبوله شكال تعذر نظره موضوعا ً. 
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٥٩٨(طعن رقم م ١٦/٨/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧ رجب سنة ٢٢ جلسة − ١٣
F٢٦Eא 

ًتصحيح املحكمة للوصف القانوين للجريمة بناء عـىل أدلـة مؤكـدة قانونـا  ً
 . ح للخطأ يف تطبيق القانونتصحي

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦١٣٣(طعن رقم  م٢٠/٨/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧/رجب/ ٢٦ جلسة − ١٤

F٢٧Eא 
ًتنازل الطاعن عن طعنه جائز قانونا تطبيقا لـنص املـادة *  مرافعـات ) ٢١(ً

 .ويصبح الطعن بعد التنازل يف حكم العدم



אאאאאאאאאאאFאאE
– للواقعة القانوين الوصف تغيري – باخلطأ الدفع )٢٨( رقم قاعدة

  
 

 ١١٧

 
 هـ١٤٢٧لسنة  ) ٢٦١٩٩( طعن رقم  م٢٦/٨/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧/شعبان/ ٢ جلسة − ١٥

F٢٨Eא–אאא– 
ال يقبل الدفع املجرد من املتهم بأن القتل كان عن طريق اخلطأ مـا مل يقـم * 

 . دليل عىل ذلك
كمـة املوضـوع إعادة تكييف الواقعة وتغيري وصفها القانوين من قبـل حم* 

 .ًيقع باطال دونام دليل يؤكد ذلك
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٨٨٥(طعن رقم  .م٢٧/٨/٢٠٠٦هـ املوافق ٣/٨/١٤٢٧ جلسة − ١٦
F٢٩Eאאא 

عىل املحكمة املختصة بنظر الـدعو اجلزائيـة الفـصل يف الـدعو املدنيـة 
 . ًاملقدمة تبعا هلا

 
 هـ١٤٢٧لسنة  ) ٢٦٢٦٦( طعن رقم  م٢٨/٨/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧ /٨/ ٤ جلسة − ١٧

F٣٠Eא 
ًطلب تشديد العقوبة من احلق العام متعلق قانونا بالنيابة العامـة صـاحبة * 

 .الوالية يف الدعو العامة
 

 هـ١٤٢٧نة لس) ٢٦٥٥٥(طعن رقم  م٢/٩/٢٠٠٦هـ املوافق ٨/١٤٢٧/ ٩ جلسة − ١٨
F٣٢EאאאL 

إذا عدلت حمكمة االستئناف احلكم املطعـون فيـه فيجـب عليهـا أن تـذكر 
األسباب  املوجبة للتعديل وإال تعرض حكمها للنقض والتقريـر باإلعـادة 

 .للتصحيح



 
)٦(العدد 

٢٠٠٧مارس 
  

 ١١٨

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٣٨٢(طعن رقم  م٣/٩/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧/شعبان/  ١٠  جلسة − ١٩

F٣٤Eא–א– 
 . ال جيوز احلكم بالعقوبة دون احلكم باإلدانة

أسباب الطعن بالنقض جيب أن تكون مقصورة عىل احلكـم االسـتئنايف وال 
ي من ًجيوز أن ينعطف الطعن أو جزء منه بأي أثر عىل احلكم االبتدائي أو أ

ًالوقائع السابقة عليه إجيابا أو سلبا ً. 
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٤٧٧(طعن رقم  م٣/٩/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧ /٨/ ١٠ جلسة − ٢٠
F٣٥Eאאאאאא J

א JאLK 
صل يف االهتام الوارد يف قرار النيابة العامة وال جيوز عىل حمكمة املوضوع الف

 .هلا الفصل فيام مل يشمله قرار االهتام ومل تتضمنه الدعو العامة
 .عدم متكني املتهم من حقه يف الدفاع عن نفسه موجب إللغاء احلكم* 
ًيعترب احلكم االستئنايف مشوبا بالتناقض إذا استند يف حيثياته إىل حيثيـات *

 . االبتدائي بينام قىض منطوقة بخالف ما قىض به احلكم االبتدائياحلكم
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٥٩٤(طعن رقم م ١٣/٩/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧ شعبان سنة ٢٠ جلسة − ٢١
F٣٧Eאאאא 

رقابة املحكمة العليا عند العرض الوجويب للقضية من النيابة العامة متتد إىل 
كافة عنارص احلكم الشكلية واملوضوعية والتعرض ملوضوع الدعو. 

 



אאאאאאאאאאאFאאE
للطعن النسبي األمر – املوت إىل املفيض والضرب اخلطأ القتل )٣٩( رقم قاعدة

  
 

 ١١٩

 هـ١٤٢٧لسنة  ) ٢٥٩٤٤(طعن رقم  م١٦/٩/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧/شعبان/ ٢٣ جلسة −٢٢
F٣٩Eאאאאא–אא 

وجه التفريق بني القتل اخلطأ والرضب املفيض إىل املوت هو أنـه يف جريمـة 
الرضب املفيض إىل  املوت إنام تنشأ الوفاة من فعل اعتداء مقصود موجه إىل 
املجني عليه فينرصف فيه قصد اجلاين إىل املساس بسالمة جسم املجني عليه 

إن اجلاين ال تنرصف إرادته إىل املساس بحيـاة أما يف القتل اخلطأ ف. وصحته
املجني عليه أو صحته أو سالمة جسمه إنام ترتتب الوفاة عىل توجيه خاطئ 

 .إلرادة اجلاين
األصل يف الطعون عدم جتاوز املحكمة ملوضوع الطعن وال يـستفيد مـن *  

 ًالطعن إال من رفعه وال يتعد أمره إىل غريه طبقـا لقاعـدة األمـر النـسبي
 .للطعن

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٩٢٩(طعن رقم  .م١١/١١/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧ شوال سنة ٢٠ جلسة − ٢٣

F٤٢Eא 
جيب أن يشتمل احلكم عىل األسباب التي بني عليها ويرتتب الـبطالن عـىل 

 . خمالفة ذلك
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٩٩٦(طعن رقم  م١٨/١١/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧/شوال/ ٢٧  جلسة − ٢٤
F٤٤E– 

 القصد اجلنائي يف اجلريمة العمدية أمر خفي تظهره األداة املستخدمة يف −١
 .اجلريمة والكيفية التي وقع هبا الفعل

ً تقوم حالة الدفاع الرشعي إذا واجه املدافع خطرا من جريمة عىل نفسه −٢
ملتعذر عليه االلتجاء إىل السلطات العامة التقاء أو عرضه أو ماله وكان من ا



 
)٦(العدد 

٢٠٠٧مارس 
  

 ١٢٠

هذا اخلطر يف الوقت املناسب فيقوم بدفع اخلطر بـام يلـزم لـرده وبالوسـيلة 
 .املناسبة

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٧٠٣٧(طعن رقم  م٢٠/١١/٢٠٠٦هـ املوافق ١٠/١٤٢٧/ ٢٩ جلسة − ٢٥

F٤٦Eאא–אא
אL 

بإيـداع كفالـة ماليـة بحـسن سـريته ) املحكوم عليـه(إلزام املحكمة املتهم 
 . وسلوكه يف مستقبل أيامه خمالف للقانون

 
 هـ١٤٢٧لسنة  ) ٢٧٢٨١(طعن رقم  م٢٢/١١/٢٠٠٦هـ املوافق ١١/١٤٢٧/ ٢ جلسة − ٢٦

F٤٧Eאא 
تقدير وزن األدلة ومناقشة الوقائع ختتص به حمكمـة املوضـوع دون غريهـا 

 .ًوال معقب عليها فيام اقتنعت به وأصدرت حكمها بمقتضاه وبناء عليه
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٣٨٣طعن رقم م ٢٨/١١/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧ القعدة سنة ٧ جلسة − ٢٧
F٥١Eא 

 .حتديد سن املسئولية اجلنائية يكون يف حالة املتهم وقت ارتكابه اجلريمة
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٤٢٥(طعن رقم م ٥/١٢/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧ القعدة سنة ١٤ جلسة ٢٨
F٥٣Eא 

 . إذا مل يقرر الطاعن باالستئناف خالل املدة املقررة فقد سقط حقه يف الطعن
 



אאאאאאאאאאאFאאE
االستـئناف قــــيد )٥٤( رقم قاعدة

  
 

 ١٢١

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٧٦١(طعن رقم  م٥/١٢/٢٠٠٦هـ املوافق ١١/١٤٢٧/ ١٤جلسة  − ٢٩
F٥٤Eא 

للمستأنف حق االسـتئناف إذا قـرر اسـتئنافه خـالل امليعـاد القـانوين دون 
 .اشرتاط اشتامل تقرير االستئناف  عىل أسبابه

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٤٢٦(طعن رقم  م٤/٩/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧/القعدة/  ١٨ جلسة − ٣٠

F٥٤Eאא 
ًيتم احتساب املدة القانونية للطعن من تاريخ النطق باحلكم ملن كان حارضا 

 .جلسة النطق به أو استالمه
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٥٥٠طعن رقم م ١٠/١٢/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧ القعدة سنة ١٩ جلسة − ٣١
F٥٦Eאא 

 .. إذا بني احلكم عىل اعرتاف اجلاين حتت اإلكراه وجب نقضه
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٧٦٥(طعن رقم  م١٠/١٢/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧/ذو القعدة/ ١٩ جلسة − ٣٢
F٥٧Eאא 

ال يكفــي االعــتامد عــىل االعــرتاف املجــرد باجلريمــة دون مناقــشة املــتهم 
ًد موقف املحكمة منه سلبا أو إجياباتفصيالت اعرتافه لتحدي ً. 

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٨٢٨(طعن رقم م ١٠/١٢/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧القعدة سنة ١٩ جلسة − ٣٣

F٥٨Eא 
ًيعترب قصورا يف التسبيب يستوجب الـبطالن إغفـال احلكـم بيـان الوقـائع 

 ... املؤثرة أو عدم الفصل يف الطلبات اجلوهرية



 
)٦(العدد 
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 ١٢٢

 
 هـ ١٤٢٧لسنة  ) ٢٧٤٥١(طعن رقم  م١٦/١٢/٢٠٠٦هـ املوافق ١١/١٤٢٧/ ٢٥ جلسة − ٣٤

F٦٠Eא 
الطعن بالنقض ينبغي أن ينصب عىل حكم حمكمة االستئناف فحسب ولـو 

 .أن احلكم االستئنايف بجملته قد قىض بتأييد احلكم االبتدائي
 

 هـ١٤٢٧لسنة  ) ٢٧٥٧٩( طعن رقم  م١٦/١٢/٢٠٠٦هـ املوافق ١١/١٤٢٧/ ٢٥  جلسة − ٣٥
F٦١Eאא 

ملحكمة االستئناف أن  تعـدل الوصـف القـانوين للفعـل املـسند إىل املـتهم 
ًالوارد يف االهتام ابتداء إىل فعل آخر جديد غـري وارد يف قـرار االهتـام, ويف 

 إىل حمكمة أول درجـة إلعـادة حماكمـة هذه احلالة جيب عليها إعادة القضية
ًاملتهم وفقا للتعديل اجلديد للفعل املـسند إىل املـتهم, ويرتتـب عـىل خمالفـة 

 . ذلك خطأ يف تطبيق القانون يستوجب نقض احلكم
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٣٩٢(طعن رقم  م١٦/١٢/٢٠٠٦هـ املوافق ١١/١٤٢٧/ ٢٥ جلسة − ٣٦
F٦٢EאL 

خلــو الطعــن مــن أســبابه موجــب لرفــضه وحتميــل الطــاعن املــصاريف 
 . القضائية

  
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٩٠٦(طعن رقم م ١٦/١٢/٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧ القعدة سنة ٢٥ جلسة − ٣٧

F٦٣Eא 
تقدير قيمة األدلة وتقدير العقوبة ختتص بـه حمكمـة املوضـوع وال معقـب 

 ...املحكمة العلياعليها من 



אאאאאאאאאאאFאאE
القانون تطبيق يف اخلطأ )٧٣( رقم قاعدة

  
 

 ١٢٣

 
 هـ١٤٢٨لسنة ) ٢٧٦٠١(طعن رقم  .م٢٩/١/٢٠٠٧هـ املوافق ١٠/١/١٤٢٨ جلسة ٣٨

F٧٣Eאא 
يكون احلكم قد أخطأ يف تطبيق القانون إذا وجد بطـالن يف اإلجـراءات أو 
 . تناقضت أسباب احلكم مع منطوقه أو تناقضت أسبابه مع بعضها البعض

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٧٢٥٦(طعن رقم  .م١٧/٢/٢٠٠٧هـ املوافق ٣٠/١/١٤٢٨ جلسة ٣٩

F٨٢EאאL 
ليس للمحكمة إذا قضت برباءة املتهم وبعدم معارضته فيام اهتم باالعتـداء 

حكمها عليه, أن تتجاوز اختصاصها إىل الفصل يف أمور مدنية وإال تعرض 
 . بخالف هذا للنقض

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٧٣٤٥(طعن رقم م ١٧/٢/٢٠٠٧هـ املوافق ١٠/٢/١٤٢٨ جلسة ٤٠

F٨٣Eאאא 
أن الطعن بالنقض املقدم من النيابة العامة إذا وقع أسبابه غري النائب العـام 

 ... .ًأو رئيس نيابة النقض يكون غري مقبول شكال
  

 



 
)٦(العدد 
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א 
 

א ٤  

אאאאאא
 ٧  
  ٨.........................................................................مقدمة

  ١٠..........أصناف األحداث والضامنات املكفولة هلم أثناء التحفظ واالحتجاز

  ١٢.........................................تصنيف احلقوق بحسب سن احلدث

  ١٤.........................الضامنات املكفولة للحدث أثناء التحفظ واالحتجاز

אאאאאאא ١٧  
  ١٨.......................................................................مقدمة

  ٢١...................................الضامنات الترشيعية بني السلب واإلجياب

  ٣٠..............................القدرات املؤسسية والتنظيمية لعدالة األحداث

  ٣٤............................................التقييم العام والتدخالت املطلوبة

אאאא ٤١  
  ٤٢........................................................................متهيد

  ٤٤..........حق الطفل بالعيش يف كنف أرسة يف االتفاقية الدولية حلقوق الطفل

  ٤٦...............حق الطفل بالعيش يف كنف أرسة يف قانون حقوق الطفل: ًثالثا

  ٤٦.................حق الطفل بالعيش يف كنف أرسة يف الرشيعة اإلسالمية: ًأوال



א

  
 

 ١٢٥

אאאא ٥٥  
  ٥٦.......................................................................مقدمة

  ٥٧....................................ملحة تارخيية حول حق الطفل عىل األرسة

  ٦٠...........................................................التنشئة االجتامعية

  ٦٠............................................توفري احلاجيات األساسية للحياة

  ٦١....................................احلامية من االنحراف واألخطار اخلارجية

  ٦٢........................................................كشف مواهب الطفل

  ٦٤.....................................................................املراجع

אאאא ٦٥  
  ٦٦.............................ة لالهتامم باحلق يف مرحلة البالغاملؤرشات العام

  ٧١.................................القيود الواردة عىل مأموري الضبط القضائي

  ٧٢....................................................................اخلالصة

אאאא ٧٥  
  ٧٦......................................دور اإلعالم يف االهتامم بقضايا الطفولة

אא ٨١  
  ٨٢....................................................................الديباجة

  ٨٤.................................................................اجلزء األول

  ١٠٦.................................................................اجلزء الثاين

  ١١٠...............................................................اجلزء الثالث

אאאאאאאאאא
אFאאE ١١٣  

  ١١٤.............................................بحث الوقائع):  ١(قاعدة رقم 

  ١١٤........................................رقابة املحكمة العليا) ٢(قاعدة رقم 

  ١١٤........................ير الطعن بالنقض وإيداع أسبابهتقر): ٣(قاعدة رقم 

  ١١٤.................................التخيري بني احلبس والغرامة) ٤(قاعدة رقم 

  ١١٥................................التقرير باالستئناف اجلزائي): ٦(قاعدة رقم 



 
)٦(العدد 
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 ١٢٦

  ١١٥................................................قصـــاص): ٧(قاعدة رقم 

  ١١٥.....................الدفع باجلنون اجلزئي يف مرحلة  النقض) ٨(قاعدة رقم 

  ١١٥............................الدفع بانعدام املسئولية اجلنائية) ١٣(قاعدة رقم 

  ١١٥.........................................املطـالبة بـاألرش) ١٦(قاعدة رقم 

  ١١٦.........أثره/ ئناف يف احلكم االبتدائي عدم الطعن باالست) ١٧(قاعدة رقم 

  ١١٦............................................أرش اجلنايات) ٢٢(قاعدة رقم 

ُحكمه/ ًعدم قبول الطعن شكال ) ٢٤(قاعدة رقم  ُ..........................١١٦  

  ١١٦...........................................وصف اجلريمة) ٢٦(قاعدة رقم 

  ١١٦..........................................تنازل عن الطعن) ٢٧(قاعدة رقم 

  ١١٧...........– تغيري الوصف القانوين للواقعة –لدفع باخلطأ ا) ٢٨(قاعدة رقم 

  ١١٧..............................ًالدعو املدنية تبعا للجزائية) ٢٩(قاعدة رقم 

  ١١٧............................. حق عامطلب تشديد العقوبة) ٣٠(قاعدة رقم 

  ١١٧....أثره/عدم ذكر األســـباب املوجبـــة لتعــديل احلكم ) ٣٢(قاعدة رقم 

  ١١٨................–قض  أسباب الطعن بالن–احلكم بالعقوبة ) ٣٤(قاعدة رقم 

 خمــالفــة −االهتــام الــوارد يف قــرار النيــابة العامة) ٣٥(قاعدة رقم 
  ١١٨......................حكمه/  تفويت حق الدفاع −منطـوق احلكم ألسبابه 

  ١١٨.........رقابة املحكمة العليا عند العرض الوجويب للقضية) ٣٧(قاعدة رقم 

 األمر النسبي –القتل اخلطأ والرضب املفيض إىل املوت ) ٣٩(قاعدة رقم 
  ١١٩.....................................................................للطعن

  ١١٩.............................................تسبيب احلكم) ٤٢(قاعدة رقم 

  ١١٩......................... دفــاع شــرعي–قصـد جنــائي ) ٤٤(قاعدة رقم 

 إلزام املحكوم –سرية والسلوك كفالة مالية عىل حسن ال) ٤٦(قاعدة رقم 
  ١٢٠...................حكمه/ًعليه بإيداع كفالة بحسن سريته وسلوكه مستقبال 

  ١٢٠.....................................تقدير األدلة والوقائع) ٤٧(قاعدة رقم 

  ١٢٠.......................................حتديد سن املسئولية) ٥١( رقم قاعدة

  ١٢٠........................................سقوط حق الطعن) ٥٣(قاعدة رقم 

  ١٢١.......................................قــــيد االستـئناف) ٥٤(قاعدة رقم 



א

  
 

 ١٢٧

  ١٢١...................................الطعن من حيث الشكل) ٥٤(قاعدة رقم 

  ١٢١...................................................اإلكراه) ٥٦(قاعدة رقم 

  ١٢١..........................................رداعــرتاف جمــ) ٥٧(قاعدة رقم 

  ١٢١...........................................قصور التسبيب) ٥٨(قاعدة رقم 

  ١٢٢.......................................حمل الطعن بالنقض) ٦٠(قاعدة رقم 

  ١٢٢............................ةلتهمتعديل الوصف القانوين ل) ٦١(قاعدة رقم 

  ١٢٢...............................حكمه/عدم تسبيب الطعن ) ٦٢(قاعدة رقم 

  ١٢٢....................................سلطة حمكمة املوضوع) ٦٣(قاعدة رقم 

  ١٢٣....................................اخلطأ يف تطبيق القانون) ٧٣(قاعدة رقم 

  ١٢٣.......أثره/ تعرض املحكمة ملا هو خارج حدود املدعى به ) ٨٢(قاعدة رقم 

  ١٢٣......................توقيع النائب العام عىل مذكرة الطعن) ٨٣(قاعدة رقم 

א ١٢٤  

 




