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 معــاملـــة األحــداث جنـــــائيــا  
 خولــــــــــه أركـــــــــان علــــــــيم.م 

 مدرس القانون اجلنائي املساعد
 كركوك -املعهد التقني 

 

 امللخص
ان الحداثة مرحلة حرجة جديرة بأن تؤخذ بعين االعتبار , اذ ان المجتمع      

الظروف المالئمة لتنشئته تنشئة  االنساني قد ادرك اهمية رعاية الحدث وتوفير

صحيحة , وحمايته من كل ما يتهدده من اخطار محدقة , ويأتي في هذا السياق 

مايتعرض له الحدث الجانح بعد انحرافه او تعرضه لالنحراف خالل فترة 

 مالحقته والى ان يتم ايداعه للجهة القضائية المختصة بمحاكمته. 

مايلزم من تدابير واجراءات احترازية تمنع  اذ يجب على المجتمع ان يتخذ     

من تفاقم االنحراف او بلوغها الى طريق مسدود , حيث ان ظروف معاملة 

الحدث المنحرف ألول مرة كثيرا ماتؤدي الى تأصيل النزعة االجرامية لديه لكي 

 يصبح في المستقبل من المجرمين الكبار .

ث جنائيا ( فقد تم تقسيمها الى وبهدف البحث في موضوع ) معاملة االحدا     

ثالثة مباحث , كرسنا المبحث االول لمفهوم الحدث وذلك في مطلبين , تناولنا في 

االول تعريف الحدث وفي الثاني وضحنا تعريف الحدث المنحرف والحدث المهدد 

باالنحراف , وخصصنا المبحث الثاني لمسؤولية الجنائية لألحداث في الشريعة 

يتضمن مطلبين بحثنا في االول معاملة االحداث في النظام الجنائي والقانون وهو 

االسالمي وفي الثاني المسؤولية الجنائية لالحداث في القانون , اما المبحث الثالث 

فقد خصصناه ألجراءات التي يقررها القانون وذلك في مطلبين , بينا في االول 

 لتدابير المطبقة على االحداث .اجراءات التحقيق والمحاكمة لالحداث وفي الثاني ا
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اليه , في بحثنا , من استنتاجات  ما توصلناواختتمنا البحث بتثبيت ابرز 

 وتوصيات .  

 دقمة امل

إن الطفل هو الثمرة الحقيقية التي تنتجها األسرة والشمعة التي تضيء لها      
م في المستقبل وتجعل لوجودهم معنى حقيقي وفعال وأمل في مستقبل مزدهر يسه

بناء وتنمية المجتمع وخاصة إذا كان الطفل صالح لنهضة المجتمع بأسره ، 
فاألحداث هم نواة المجتمع البشري ، ومرحلة الحداثة يتوقف عليها إلى حد بعيد 
بناء شخصياتهم وتحديد سلوكهم في المستقبل ، وأي جهد يوجه لرعايتهم وحمايتهم 

 دعيم لسالمتها .هو في نفس الوقت تأمين لمستقبل األمة وت

إذ أدرك المجتمع الدولي منذ زمن أهمية رعاية الحدث وتوفير الظروف      
المناسبة لتنشئته تنشئة سليمة وصحيحة ودرء األخطاء التي يمكن أن يتعرض لها 
ذا كانت مشكلة  لدفعها عنه وجعله يتمتع بالحقوق األساسية الالزمة لشخصه ، وا 

بي لم تتخذ بعد الحجم الذي اتخذته في مجتمعات الحدث المنحرف في العالم العر 
أخرى إال أن مواجهتها مازالت في المراحل األولى ، وعليها أن تستكمل مقوماتها 

 قبل أن تتطور المشكلة فتصعب آنذاك السيطرة عليهـــــــــا .

إذ يشكل األحداث المهددين بخطر االنحراف فئة خاصة من األحداث لم      
مجرمة قانوناا إال أن وضعها الشخصي أو االجتماعي أو سلوكها  ترتكب أفعاالا 

ينبئ بأنها معرضة لعوامل سلبية تؤثر في سلوكها وتضعها في المنزلق نحو 
االنحراف واإلجرام ، وبالتالي فان تدخل المشرع يشكل تدخل حماية ووقاية مما 

ع الجزائي وان كانت يجعل التدابير التي يقررها بشأنها تدابير رعايته التحمل الطاب
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في الحاالت الخطرة التي تتطلب مثل  ةأحياناا تصل إلى درجة التدابير اإلصالحي
 التدابير . ههذ

والجريمة في المجتمع ليست ظاهرة حديثة العهد ، بل عانت منها المجتمعات      
القديمة وعرفتها التشريعات في مختلف العصور عن طريق منع ارتكاب بعض 

ي شكل اضطراباا وخطورة على المجتمع والعالقات السائدة فيه ورغم األفعال الت
عملية التغيير االجتماعي المتالحق التي شملت المجتمعات قديمها وحديثها فإن 
ظاهرة اإلجرام في المجتمع مازالت موضع االهتمام علماء القانون واالجتماع وعلم 

هدار للقيم والعادات السائدة النفس لما تثيره من اضطراب في العالقات اإلنسانية  وا 
. وقد اتخذ هذا التطور أشكاالا مختلفة وخاصة بالنسبة للصغار حيث حل العالج 
والتأهيل محل المعاملة العقابية ، إال أن الدراسات والبحوث قد دلت على أن 
الجريمة أكثر ماتكون شيوعاا بين األطفال ، وان معظم المجرمين البالغين قد بدأوا 

 اإلجرامية منذ سن الحداثة . حياتهم

 -:البحث أهمية 

بالدرس والتحليل  تتناولاألحداث تكمن أهميتها في كونها  إجرامفظاهرة       
طاقة بشرية في المجتمع انحرفت في مرحلة مبكرة وباتت تهدد كيانه بالتفكك 
وتعرض أفراده وسالمتهم وأعراضهم وأموالهم للخطر ، وكذلك من ناحية أخرى 

إن  هذه الفئة عالة على عاتق المجتمع الن تكون قوى معطلة وغير منتجة . تكون
معاملة األحداث أثارت اهتمام مثلما أثارت الفزع لدى كافة التشريعات الوطنية 
والدولية على حد سواء وذلك الن تصدر القانون الجنائي لمواجهة جنوح األحداث 

ة التي تهدد المجتمع في أمنه باعتبارها تشكل صورة من صور الظاهرة اإلجرامي
واستقراره لم يعد أمراا مقبوالا خاصة في العصر الحديث وفي ضوء التطورات التي 
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توصل إليها علم اإلجرام وعلم العقاب أثبتت إن الحدث بحكم تكوينه العضوي 
والنفسي والعاطفي ال يصلح أن يكون شخص من أشخاص القانون الجنائي ، ومن 

 لجنائية النعدام التمييز أو نقصه لديه .ثم أهال للعقوبة ا
تعلق بالمستقبل الجماعي لألمة ، وهذا المستقبل الذي يقتضي يالموضوع  افهذ     

يمكن  اء صحيحة ونقية بين الحدث ومجتمعه ، والمضرورة تأسيس عالقة انت
تحقيق ذلك عن طريق العقوبات والشرطة والمحاكم وغير ذلك من الوسائل التي 

والبغضاء بين  العداوةلى فكرة القمع واإليالم وتتولد عنها حالة من ترتكز ع
 المجتمع والحدث .

 -منهجية البحث :

، فان دراسته اا ائينظراا للطبيعة التي يتميز بها موضوع معاملة األحداث جن      
أن تكون هذه الدراسات مقارنة ومن  أثرناتتطلب التزام منهجية علمية شاملة وكما 

 أن يقترن بالمنهج الوصفي الذي تعد مكمال لها.الطبيعي 

 

 هيكلية البحث :

هذا البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث حيث سنتكلم في األول  محاورتوزع ت       
ثم عرجنا المسؤولية الجنائية لألحداث  دراسةفي الثاني نتولى الحدث و  فهومعن م

فيها أهم  اتنتهي بخاتمة بينجراءات التي يقررها القانون لاإل إلى بيانفي الثالث 
 االستنتاجات والتوصيات .

 املبحث األول
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 ثاحلم فهومة

يندرج تحت لفظ الحدث نوعان الحدث المنحرف والحدث المهدد باالنحراف      
تعريف  سنتولى توضيحولهذا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين ففي المطلب األول 

تعريف الحدث  نتناولب الثاني الحدث والحدث في القانون المقارن وفي المطل
 وكمايلي :المنحرف والحدث المهدد باالنحراف 

 املطلب األول

 تعريف احلمث

يقصد به هو مفرد أحداث واألحداث في اللغة هم حديثي  -الحدث لغة :     
السن وفي لسان العرب إن حداثة السن كناية عن الشباب في أول العمر فيقال 

جال أحداث السن وحدثائها وحدثاؤها ويقال هؤالء فتي السن ور  -بشأن الحدث :
 قوم حدثان جمع حدث وهو الفتي السن وكل فتي من الناس والنواب واإلبل حدث 

 . (1)واألنثى حداثة

وقد تولت الشريعة اإلسالمية الحدث والطفل ببالغ االهتمام وذلك بإحاطته      
ين وتنتهي بالبلوغ ، وقد بالرعاية قبل خروجه من بطن أمه في مرحلة تكوين الجن

يكون البلوغ بظهور عالمات لدى الذكر واألنثى وقد يكون ببلوغ السن ، وقال 
ذا بلغ األطفال منكم الحكم فليستأذنوا كما أستأذن اللذين  تعالى في محكم آياته )وا 

 . (2)من قبلهم كذلك يبين اهلل لكم آياته واهلل عليٌم حكيْم(

شخص صغير السن يعتبر طفالا أو حدثاا ، وقد  إن الحدث هو صغير السن، وكل
 سمي الطفل حدثاا ألنه حديث الوالدة .
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 751-787، ص1591ينظر: لسان العرب البن منظور، دار لبنان للطباعة، بيروت،  -1

 . 95سورة التوبة اآلية  -2

ا تعريف الطفل أو الحدث في لغة القانون إن هناك صعوبات عديدة يثيره     
وفي اصطالح علم االجتماع أو علم النفس ومرد هذه الصعوبات يرجع إلى 
اختالف وتباين مفهوم الحدث أو الطفل باختالف وتباين النظام فالحدث في لغة 
القانون ليس هو الحدث في اصطالح علم االجتماع والنفس بل إن مفهوم الحدث 
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لقانون الواحد، وفي الدولة الواحدة وقد يختلف من تشريع ألخر، في ظل النظام ا
 . (1)فالحدث في القانون المدني ليس هو الحدث في مفهوم القانون الجنائي

في القانون العراقي ، اذ ان مفهوم القاصر يختلف عن ومثال على ذلك ،      
العمر الزمني  مفهوم الحدث وهذا الفرق يتمثل بكون مناط تحديد مفهوم الحدث هو

ألبتداء الشخصية الطبيعية لألنسان اذ اشارت اليه المادة الثالثة من قانون رعاية 
فمن اتم الثامنة عشر من عمره اليعتبر حدثاا وان  1581لسنة  71االحداث رقم 

فقد االهلية واالنسان الذي يرتكب جرماا يعاقب عليه القانون وهو في كامل االهلية 
يتم الثامنة عشر من عمره يكون حدثاا عند اجراء التحقيق  وتمام االرادة ولم

والمحاكمة ، وكما ان الذي اتم الثامنة عشر من عمره وارتكب جرماا اوفعالا يعاقب 
عليه القانون وكان فاقداا آلهليته فانه يعامل معاملة البالغ لسن الرشد على ان 

اما القاصر فهو الصغير  ، (2)فقدانه لالهلية يعتبر مانعا من موانع المسؤولية 
والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص االهلية او فاقدها والغائب والمفقود ، اال اذا 

 .(1)دلت القرينة على خالف ذلك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  6002ينظر: محمود سليمان موسى، قانون الطفولة الجانحة ، منشأة المعارف ، إسكندرية ،  -1

 .111ص

 المعدل . 1121لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  20ينظر: المادة  -6

 . 1170لسنة  17البند الثاني من قانون رعاية القاصرين رقم  3ينظر : المادة  -3

مماتقدم يتبين ان للقاصر مفهوماا خاصاا يختلف عن الحدث ويرتب اثاراا قانونياا 
يتضمن مفاهيم مختلفة  ،القانون الليبيو      مهمة كانت والزالت محل اهتمام .

للحدث في وقت واحد ، فالحدث في القانون المدني هو كل شخص لم يبلغ سن 
مدني( أما القانون الجنائي فيعتبر الحدث كل  2 -44الحادية والعشرون )المادة 
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عقوبات( . أما فقهاء وعلم  -82سن الثامنة عشر )المادة  يتجاوزشخص لم 
النفس واالجتماع فقد عرفوا الطفل بأنه إنسان كامل الخلق والتكوين لما يمتلكه من 

ضج قدرات عقلية وعاطفية وبدنية وحسية إال أن هذه القدرات الينقصها سوى الن
والتفاعل بالسلوك البشري في المجتمع لينشطها ويدفعها للعمل فينمو االتجاه 

وقد أختلف      (1)السلوكي اإلرادي لدى الطفل داخل المجتمع الذي يعيش فيه
فقهاء وعلم النفس واالجتماع في تحديد مفهوم الطفل فذهب اتجاه األول على أن 

ه وتمتد إلى الثانية عشر من عمره مفهوم الطفل يتحدد سن معينة تبدأ من ميالد
وبينما االتجاه الثاني ذهب على إنها تبدأ من الميالد وحتى بداية طور البلوغ بينما 

. والطفولة  (2)ذهب االتجاه الثالث إلى أن الطفولة تبدأ من الميالد وحتى سن البلوغ
شمل لدى علماء النفس مفهوم أوسع منه لدى غيرهم حيث يمتد مفهوم الطفولة لي

المرحلة الجنسية أي منذ بدء التكوين الجنين في رحم األم وتنتهي هذه المرحلة 
 .   (1)بالبلوغ الجنين الذي تختلف وظاهرة في الذكر عنه في األنثى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 18ص ،  ة، إسكندري ينظر: د. حسن نصار، تشريعات حماية الطفولة ، منشأة المعارف -1

، 2007ينظر: د. فاطمة شحاتة أحمد زيدان ، مركز الطفل في القانون الدولي العام ، دار الجامعة الجديدة، إسكندرية ،  -2
 1 . 18-17ص

 وما 410 ،   ص1555،  ، حقوق الطفل في القانون المصري، دار المجد للطباعة د. نبيلة إسماعيل رسالن أ. ينظر: -1
 .بعدها

الشخص يعتبر حدثاا في القانون بوجه عام إذا بلغ سناا محدداا يصطلح وان       
عليها بتعبير )سن الرشد الجنائي( ويفترض أنه قبلها كان معدوم أو ناقص اإلدراك 

وعندها يسأل مسؤولية  .والشعور، فإذا بلغ هذا السن كان مكتمل الشعور واإلدراك 
( من قانون رعاية 1المادة ) قد نصفكاملة مثل القانون العراقي والمصري . 



 معــاملـــة األحــداث جنـــــائيــًا

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

033 

اإلحداث العراقي على أن )الطفل يعتبر صغيراا إذا لم يتم التاسعة من عمره ويعتبر 
حدثاا إذا أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثانية عشر، ويعتبر الحدث فتى إذا أتم 

 الخامسة عشر من عمره ولم يتم الثامنة عشر .
م يتعرض المشرع لتعريف الحدث ولكن وفي قانون العقوبات الجزائري ل     

 1511يونيو  8المؤرخ في 1511لسنة  191من األمر 45يستخلص من المادة 
 .( 1)سنه الثامنة عشر عند ارتكابه الجريمة يتجاوزإن الطفل هو الشخص الذي لم 

من قانون العمل الفرنسي تطرقت  1 –ل 1410أما في فرنسا فان المادة   
ت ثالث مصطلحات كل مصطلح يعبر عن مرحلة معينة لتعريف الطفل واستخدم

 -من عمر الطفل وكما يلي :
 سنة كاملة . 18هو كل شخص سنه أقل من  -الشاب : -1
 سنة ويخضع للتعليم اإللزامي . 19هو كل شخص لم يبلغ  -الطفل : -2
سنة وغير خاضع للتعليم  19هو كل شخص يبلغ على األقل  -المراهق: -1

 .(2)اإللزامي
 ـــــــــــــــــــــــــ

 . 1551والمعدل سنة  1585من الدستور الجزائري لسنة  112مادة للطبقاا  -1

: فاطمة بحري ، الحماية الجنائية الموضوعية لألطفال المستخدمين، دار الفكر  -2
 . 12، ص 2007الجامعي، اإلسكندرية،  

 يتجاوزل إنسان لم وعرف اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل الحدث بأنه )ك      
 . (1)الثامنة عشر مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه(
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بشأن حماية  25/1/1427الصادر في  1427( لسنة 9أما القانون رقم )     
الطفولة فقد عرف الحدث في مادته األولى بأنه )الصغير الذي لم تبلغ سنه 

بطن أمه( وتنص المادة التاسعة من القانون السادسة عشر ويشمل ذلك الجنين في 
بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم على أن سن  1552لسنة  17رقم 

 الرشد ثماني عشر سنة ميالدية كاملة .
رف الحدث بأنه كل شخص منذ والدته حتى بلوغه تلك السن المحددة نعوبهذا 

ذي أتم السن التي حددها القانون أو نعرفه  بأنه الصغير القانوناا للرشد الجنائي .
 للتمييز ولم يتجاوز السن التي حددها لبلوغ الرشد .

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ./ المادة األولى  1585اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام  -1

 
 ياملطلب الثان

 احلمث املنحرف واحلمث املهمد باالحنراف
األول الحدث المنحرف وفي  فرعفي ال نتناولسمين نقسم هذا المطلب إلى ق     

 وكاالتي : الثاني الحدث المهدد باالنحراف
 احلمث املنحرف :األول فرعال
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إذا وقع من الطفل في سن معينة سلوك أو فعل يعاقب عليه القانون الجنائي      
أصبح هذا الطفل منحرفاا أو مجرماا على أن يصدر عليه حكم عن فعله أو 

.والحدث حين ينحرف فان ذلك مؤشراا على أنه قد بدأ يتجه نحو اختراق  (1)سلوكه
حاجز القانون وذلك بمخالفة األعراف والقيم والتقاليد السائدة في المجتمع ، ويعمد 
إلى تحدي اآلخرين وال يبالي باستهجانهم لسلوكه ، ومن ثم يندفع شيئاا فشيئاا نحو 

ب تعبير الفقه الجنائي له مقدماته ومنها وانحراف الحدث حس     . (2)االنحراف
التمرد على السلطة األبوية والمدرسية ، الميل إلى السيطرة والعناد ، والميل إلى 
الظهور واالستعراض واختراع القصص الجنائية واإلثارة ، كشراسة في التعامل مع 

سؤولية الحيوانات أو مع األطفال اآلخرين، الميل إلى التخريب وعدم الشعور بالم
ظهار قليل من الندم أو  تجاه األموال، التخلف الدراسي وكراهية المدرسة ، الكذب وا 

 . (1)الشعور بالذنب، الهروب من المنزل والمدرسة

 ــــــــــــــــــــــــــــ

دار ينظر: د. حمدي رجب عطية، المسؤولية الجنائية للطفل في تشريعات الدول العربية والشريعة اإلسالمية،  -1

 . 11، ص6000النهضة العربي، 

 . 11،    ص 6001ينظر: د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، األحداث واالنترنت ، دار الكتب القانونية،مصر ، -6

  . 71ينظر: محمد مراد عبدهللا ، االنترنت وجناح األحداث، مركز بحوث ودراسات ، دبي، ص -3

همال األسرة لدورها أياا كان مظهر والحقيقة إن حاالت االنحراف تتركز في إ     
هذا اإلهمال، وكذلك عدم قيام المدرسة بدورها على النحو المطلوب منها، ورفقاء 

 السوء الذين يلعبون دوراا كبيراا في دفع الحدث نحو االنحراف .

وقد عرف مكتب الشؤون االجتماعية التابع لألمم المتحدة الحدث المنحرف      
سن معينة يمثل أمام هيئة قضائية أو أية سلطة أخرى  بأنه الشخص في حدود
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مختصة لسبب ارتكاب جريمة جنائية ليتلقى رعاية من شأنها أن تيسر إعادة تكيفه 
 . (1)االجتماعي

وبذلك نتوصل بأن الحدث المنحرف هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة      
 لالنحراف . وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حاالت التعرض

والجنوح لغة هو الميل إلى اإلثم والعدوان، وقيل هو الجناية والجرم ومن ذلك قوله 
. أما االنحراف لغة هو التغيير والتحريف والتبديل، ومنه  (2)تعالى)وال جناح عليكم(

 . (1)قوله تعالى )يحرفون الكلم عن مواضعه(

فعال والتصرفات والمواقف فالحدث الجانح هو الحدث المنحرف ومرادها األ     
الصادرة عن الحدث إذا كانت مؤثمة جنائياا، أو كان من شأنها حسب السير 

 . (4)العادي والطبيعي لألمور أن تقضي إلى الجريمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1113تعريف اللجنة التشريعية التابعة لمنظمة األمم المتحدة التي انعقد في القاهرة عام  -1

 من سورة البقرة . 632اآلية  -6

 من سورة النساء. 12اآلية  -3

 . 71ينظر : د. محمود سليمان موسى ، قانون الطفولة الجانحة ، مرجع سابق ، ص -1

وان علماء االجتماع يرى إن االنحراف ينشأ من البيئة دون أن تدخل للعملية      
ذلك يصفون ـور. وهم بـالشعرح الـا على مســدة التي تلعب دورهـالنفسية المعق

 ونـــــاألحداث المنحرف

ت بعدم االطمئنان واالضطراب االجتماعي اتسمعلى إنهم ضحايا ظروف خاصة 
 ألسباب
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متعلقة باالنخفاض الكبير لمستوى المعيشة الذي يعيشون في ظله أو هم ضحايا 
 .(1)مزيح من هذا أو ذلك

االجتماع ، وهي المادة  مي يعطيها علإن التعريفات القانونية تبتعد عن تلك الت   
تعكس الثقافة القانونية والعمليات اإلجرامية القضائية التي يتعرض  أنيعمل على 

 لها الحدث حتى برزت وتحققت عالمات ودالئل انحرافه .

وعادة مانجد في االتجاه القانوني وصفا لألفعال المجرمة وتحديدا للعقوبات عن    
خاصة بغية حماية المواطن وتوفير الحماية للمجتمع من  طريق مصطلحات قانونية

. ففي انكلترا  (2) أولئك الذين يصبح سلوكهم على درجة من الخطورة االجتماعية
يطلق تعبير االنحراف على األفعال التي يرتكبها األحداث في حدود سن معينة 

ف هو الذي والتي تعتبر جرائم إذا ماارتكبت بواسطة البالغين ، والحدث المنحر 
تظهر لديه ميول ورغبات مضادة للمجتمع بشكل خطير بحيث يصبح عرضة 

 . (1)للمالحظة واإلجراءات الرسمية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7،  ص1171، 1ينظر: د. علي محمد جعفر،األحداث المنحرفون،المؤسسة الجامعية للدراسات،بيروت، ط -1

 .،          313 –316ص 1117ينظر : د. محمد إبراهيم زيد ، مقدمة في علم اإلجرام والسلوك االجتماعي ، القاهرة ،  -6

 . 10حداث المنحرفون  مرجع سابق ، ص ينظر: د . علي محمد جعفر ، األ -3

ويعرفه البعض األخر على إن الحدث في الفترة بين سن التمييز وسن الرشد      
الجنائي الذي يثبت أمام السلطة القضائية أو سلطة أخرى مختصة انه قد ارتكب 
إحدى الجرائم أو تواجد في إحدى حاالت التعرض لالنحراف التي يحددها القانون 

(1) . 
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وبهذا نحدد تعريف جناح األحداث على أساس عنصرين أولهما مركز الشخص 
 والذي يعتبر جريمة طبقا للقوانين النافذة . حدثوثانيهما الفعل الذي يأتيه ال حدثال

 احلمث املهمد باالحنراف:  الثانيفرع ال

هناك ظروف وأسباب تساهم في انحراف األحداث منها التفكك األسري ،      
لوالدين في المعاملة بين األبناء والقسوة من معاملة الحدث وكبر سن تفرقة ا

عدم قيام المدرسة بدورها  الوالدين، وكذلك تركيز السلطة في يد األم أو األب أو
 على نحو مكتمل ، إذ إن غالبية العوامل الدافعة النحراف الحدث تجاه الجريمة .

 -ت اآلتية :والحدث يعتبر معرضا لالنحراف في أي من الحاال

إذا وجد متسوال . ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات  -الحالة األولى :
 تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما يصلح موردا جديا للعيش 

-------------------------------------------- 

 . 61،ص1121والمقارن، اإلسكندرية،ينظر: د. منير العصرة ، انحراف األحداث في التشريع العربي  -1

أم  (1) وقد اختلف الفقهاء حول مدى اعتبار التسول يتوافر في حالة واحدة     
، نرى إن المشرع لم يلتزم تكرار واقعة  (2) يمكن إن يكون من اعتياد التسول

التسول بل تكفي لمرة واحدة والشك إن الطفل المتسول وفقا لوجهة نظرنا يمكن 
اب تسوله فإذا كانت أسباب اجتماعية  كضائقة مالية يتعرض لها الطفل دراسة أسب

من خالله  أو أفراد أسرته يمكن وضع هذا الطفل في عمل يتناسب معه ويحصل
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على عائد مالي ويلزم هنا تدخل جهات مختصة كالشؤون االجتماعية ومنظمات 
 ورعاية األمومة والطفولة .

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 111، ص  1111ينظر : د . محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،   -1

 . 101، ص 1111، 3ينظر: د. السعيد مصطفى السعيد، األحكام العامة في قانون العقوبات ،ط  -6

إذا مارس متجوال صبغ األحذية أو بيع السجائر أو جمع  -الحالة الثانية :
الفضالت أو المهمالت .يعتبر هذا السلوك غير حضاري ومضر بصحة الطفل 
فالتشريعات تحظر تعريض األطفال ألضرار التدخين وهذه الحالة يقوم الطفل 

عادة تدخين تلك األعقاب مرة بالمبادرة بجمع أعقاب السجائر سواء كان بغرض إ
 .( 1) أخرى معرضا نفسه ألخطار كثيرة تزيد على التدخين ذاته

 أو األخالق دبفسا أوالفسق  أوتتصل بالدعارة  بأعمالقام  إذا -الحالة الثالثة :
قام الحدث بتعريض  إذابخدمة من يقومون بها .  أونحوها  أوالمخدرات  أوالقمار 
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الدعارة رغبة  بأعماللوك حين تعرض طفلة نفس للقيام منافية للس ألعمالنفسه 
ممارسة فعل فاضح في الطريق العام  أوفي الحصول على عائد مالي كبير وسريع 

 ( . 2)وتعرض الطفل لالنحراف  األخالقوكلها تؤثر في فساد 

كان يبيت عادة في  أومستقر  إقامةلم يكن له محل  إذا -الحالة الرابعة : 
 المبيت . أو لإلقامةغير معدة  أخرى أماكن في أوالطرقات 

حاالت  إحدىمستقر يدل تواجد الطفل والحدث في  إقامةان عدم توافر محل 
االنحراف وارتكاب الجريمة فقد المأوى يعني فقد  إلىالضياع والتي سوف تجرمه 

 .  (1) والعائل والرعاية المنشودة األسرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها .    31ينظر : د . عبد الفتاح حجازي ، مرجع سابق ، ص -1

 . 37ينظر : د . عبد الفتاح حجازي ، المرجع السابق ، ص -6

ى فهمي ، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء االتفاقيات الدولية ، دار الجامعة الجديدة ، ينظر: خالد مصطف -3

 . 107، ص 6001سكندرية ، اال

 

الذين اشتهر  أوالمشتبه فيهم  أوخالط المعرضين لالنحراف  إذا -الحالة الخامسة :
 عنهم سوء السيرة .

حديثي السن بدون  األطفالى السوء ورفقاء الطرق عل أصدقاء تأثير إن         
على  تأثيرمخالطين لهم  أونادي  أوتجارب فعالة سواء كانوا زمالء دراسة 

هذه  الحالة  تعني تأثير مخالطة المشردين والمشتبه في  إنزمالئهم ، حيث 
ولهذا يجب االهتمام بالرعاية االجتماعية للطفل حتى  إجرامية أعمالتورطهم في 
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وعواطفه ومشاعره  إن مداركههل التأثير عليه حيث اليتعرض لالنحراف ويس
طريق االنحراف الذي يهدد الطفل  إلىعليها ودفعة التأثير بطريقة تفكيره يسهل 

 . ( 1) ومن مخالطة المنحرفين وسيء السلوك

  التدريبأو اعتاد الهروب من معاهد التعليم إذا  -: السادسة الحالة

وخاصة في المدارس الحكومية فقد اعتاد هذه الظاهرة تنتشر بصورة كبيرة  إن
من بين تلك  إن لألسفومن المثير  أسبابالتالميذ على ترك المدرسة لعدة 

الطفل يعتاد الهروب المتكرر  أن إذعدم قيام المدرسين بدورهم التربوي ،  األسباب
والسلطة  األوامرمنحرفة أو الرغبة في الخروج من  أفعالوالمستمر بغرض ارتكاب 

 . (2)رسية والتربوية المد
 
 

 ـــــــــــــــــ

 . 471ص د. نبيلة رسالن، مرجع سابق، ينظر: -1

 . 472ينظر : د . نبيلة رسالن ، المرجع السابق ، ص -2

كان الحدث سيء  إذا األبويةسوء السلوك والجنوح عن السلطة  -الحالة السابعة :
في حالة وفاة  أمهمن سلطة  أووصيه  أووليه  أو أبيهالسلوك أو مارقا من سلطة 

، وتوضح هذه الحالة السلوك غير السوي من جانب  أهليتهوليه أو غيابه أو عدم 
بوجود خطأ سوف يؤثر على  تنبأالطفل ووجوده في ظروف اجتماعية محيطة به 

 األفعالمن رؤية المقربين له يقومون بذات  يأتيسوء السلوك  أن إذمستقبله . 
هذا يتفق مع  إنالقيام بأفعال مماثلة على اعتبار  إلى يقوده تفكيره الطفولي
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 األبالمتمثلة في سوء معاملة  األبويةمسلكهم  كالتدخين أو الهروب من السلطة 
  (1) أمامهموشرب الخمر والمخدرات  وأبنائهلزوجته 

لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش وال عائل مؤتمن في هذه  إذا -الحالة الثامنة :
هما انعدام وسيلة للتعيش وعدم  أمرينجع انحراف الحدث وذلك لتوافر الحالة ير 

 أوالجنوح للجريمة  إلىوجود عائل مؤتمن ففي هذه الحالة يرجع لجوء الطفل 
السوء ومخالطة  المجرمين وهنا يكون الخطر داهم  أصدقاءاالندفاع ناحية 
من اتفاقية حقوق  /ب12عليه المادة  أكدتالطفل وهذا ما  إلنقاذويستدعي التدخل 

 الطفل بشان  التدابير الالزمة لحماية الطفل ووقايته من خالل التدابير التشريعية 

 . (2)واالجتماعية والتربوية  واإلدارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها . 231ينظر: د. فاطمة شحاتة أحمد زيدان ، مرجع  سابق ، ص -1

يرى البعض الفقه عدم اعتبار تلك الحالة من حاالت التعريض لالنحراف، د . السعيد  -6

 . 132مصطفى    السعيد ، مرجع سابق ، ص 

ث الطفل أو الحد إنارتكاب جناية أو جنحة قبل بلوغ السابعة  -الحالة التاسعة :
صدرت  منه فعل  تشكل جناية أو جنحة قبل بلوغ السابعة  إذامعرض لالنحراف 

من عمره كجريمة السرقة أو االتجار في المواد المخدرة أو استخدام العنف ضد 
والجرائم التي  األفعالأو التسبب في عاهة مستديمة له وغيرها من  أخرالطفل 

 . (1)تجعله ينخرط في الجريمة

الحدث  إصابة إن اإلدراكبمرض أفقده القدرة على  اإلصابة-:الحالة العاشرة 
والوعي بحيث يخشى من  إلدراكعاهة في العقل تفقده  بمرض عقلي أما جنون أو
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وتعريض سالمته وسالمة الغير للخطر هي حالة من حاالت تعرض  اإلصابة
 .(2)الحدث لالنحراف

 

 

 

 

 ـــــــ 

ية الجنائية لألطفال المنحرفين، المؤسسة الفنية للطباعة د. أحمد سلطان عثمان، المسؤول ينظر: -1
 . 218، ص 2002والنشر، القاهرة، 

 . 75، ص ، مرجع سابق الفتاح حجازي د. عبد ينظر:  -2

 املبحث الثاني

 جنائيًا يف الشريع  والدقانون األحماثاملسؤولي  

في  األحداثمعاملة  األولمطلبين نبين في  إلىسنقوم بتقسيم هذا المبحث      
 الثاني فنخصصه لمسؤولية الجنائية لإلحداث أما، اإلسالميالنظام الجنائي 

 األولاملطلب 
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 اإلسالةييف النظام اجلنائي  األحماثةعاةل  

نظام  إحاللاالتجاه الحديث في الفقه الجنائي المعاصر يتمثل في وجوب  إن     
ة وفعالة تطبق لمصلحة عن طريق تدابير مفيدة وناجح واإلصالحجديد للتأهيل 

 .  (1)الحدث الجانح وبعيداا عن نظام العقوبات

اليخضعون على أي نحو للعقوبات المقررة للبالغين في نطاق فاألحداث      
نماجرائم الحدود والقصاص  يعاملون وفق معايير مختلفة تراعي احتياجاتهم  وا 

بنظام العقوبات  ذتأخللتربية والتهذيب والتأهيل، ولهذا نرى أن الدول التي 
 في نطاق تطبيق هذه العقوبات . األحداثفي تشريعاتها استبعدت  اإلسالمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .240، ص1581، بيروت ،  1ينظر: د.مصطفى العوجي ، الحدث المنحرف ، مؤسسة نوفل ، ط -1

عمر الطفل ووضحت سبل تهذيبه مراحل  تناولتقد  اإلسالميةالشريعة  إن     
فطم سمي  فإذاوتأديبه حيث يولد الطفل جنينا من بطن أمه ثم صبيا عقب الوالدة 

الخامسة عشر  إلىالعاشرة ثم حذوا  إلىالسابعة  من عمره ثم يافعا  إلىغالما 
ويقول صلى اهلل عليه وسلم الغالم يعف عنه يوم السابع ويحاط عنه األذى فإذا 

ذا أدببلغ ست سنين  بلغ ثالثة عشر سنة  فإذابلغ سبع سنين عزل فراشه  وا 
 . أبوهبلغ ستة عشر سنة زوجه  فإذاب على الصالة ر  ض  

 املطلب الثاني
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 املسؤولي  اجلنائي  لألحماث

الحدث المنحرف اليجوز معاملته كالمجرم البالغ ، فالحدث يستلزم معاملة  إن     
صالحهخاصة ، وتستهدف من تأهيله  تيجة لطبيعة تكوينه العقلي والجسدي ون وا 

عدة مراحل  إلىالذي لم يكتمل . وان مرحلة الحداثة تتدرج من حيث المسؤولية 
 . (1)التي تتناسب معها  اإلجراءاتبحيث تطبق في كل مرحلة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1557 ،دار النهضة العربية، المعاملة الجنائية لألطفال ، رعبد الستاد. فوزية  ينظر: -1
 .79–15ص

وضع المشرع رعاية خاصة للطفل تتناسب مع المراحل السنية بحيث تكون  إذ     
لكل مرحلة ظروفها وفقا  لقدرته على اإلدراك واالختيار وعليه فقد تم تقسيم 

 إن إذالمراحل السنية للطفل لعدة مراحل تدرج بها العقوبات والتدابير االحترازية . 
في كل مرحلة ولكن تتغير وفقا لسن الطفل وهذا  متساويةلمسؤولية الجنائية غير ا

سهامهايراعي دورها  أنيحتاج ربطها باألسرة والتي يجب  في تكوين شخصية  وا 
 (1) الطفل وتؤثر في توفر الروابط عاطفية وتوجيه سلوكه وتحديد اتجاهات مستقبله

. 
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توفر التمييز لدى الجاني ، لذلك اليكون المسؤولية الجنائية  أركانوان من      
حتى يظهر التمييز عنده، حينما يتوافر التمييز  أفعالهالصغير مسؤوال جنائيا عن 

 إذا إاللدى الصغير فانه اليتوافر دفعة واحدة بل تدريجيا واليصبح التمييز كامال 
مضت فترة من الوقت يتضح من خاللها مدارك الصغير وتكتمل مقدرته على 

 . (2)بالعالم الخارجي وتوفر لديه القدر الكافـي من الخبرة  لماماإل

 

 ـــــــــــــــ

 . 127، ص مرجع سابق د . خالد مصطفى فهمي ، ينظر: -1

 المنحرفين في التشريع الجزائي والمواثيق الدولية ، مجلة األحداثعلي محمد جعفر، حماية  ينظر: -2
            .140، ص1558، جامعة بيروت العربية المجلد األول ،  العدد األول ،الدراسات القانونية ، 

  

المراحل السنية للطفل وفي حالة حدوث اختالف في سن الطفل يتم  نتناولوسوف 
 -الرجوع إلى الخبير ، وهذه المراحل هي :

 مرحلة ما قبل تمام سبع سنوات  -أوال :

حلة حيث ال يتوافر لديه القدرة عدم المسؤولية الجنائية للطفل في هذه المر تن     
واالختيار فالصغير دون السابعة يكون فاقدا لإلدراك والتمييز  اإلدراكالكاملة على 
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غير المميز وتفتقر المسؤولية على المسؤولية الجنائية دون المدنية  يالصب ىميسو 
 . (1) اإلدراكحيث ال اثر لها النعدام 

سواء صراحة أو  واإلرادة اإلدراكتوفر وجميع التشريعات تتفق في اشتراط      
من  (47). ففي المادة  (2) ضمنا لدى الشخص إلمكان قيام المسؤولية الجنائية

العراقي نص على انه التقام الدعوة الجزائية على من لم   األحداثقانون رعاية 
ذاالتاسعة من عمره  أتميكن وقت ارتكاب الجريمة قد  ارتكب الصغير فعال  وا 

وليه ليقوم بتنفيذ ماتقرره  إلىتقرر تسليمه  أنليه القانون فعلى المحكمة يعاقب ع
المحكمة من توجيهات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان 

 مالي .

 ـــــــــــــــ

 . 445ينظر : د . نبيلة رسالن ، مرجع سابق ، ص -1

    الجناية في التشريعات العربية ، معهدينظر : د . حسن صادق المرصفأوي ، قواعد المسؤولية  -2
 . 11، ص 1572البحوث والدراسات العربية العالية ، القاهرة ، 

( من قانون العقوبات المصري على انه " العقاب على من 12وتنص المادة )
 يكون فاقد شعور أو االختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل " .

من قانون العقوبات  (205)لبناني والمادة من قانون العقوبات ال (210) المادة أما
على الفعل  أقدمالسوري نصت على انه " اليحكم على احد بعقوبة مالم يكن قد 

رادةعن وعي   "  وا 



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

039 

سن الطفل يتم من خالل شهادة الميالد أو من مستند رسمي فال يجوز  إثباتوان 
ة رسمية أو تنظر الدعوى دون تحديد سن الطفل سواء من خالل وثيق أنللمحكمة 

 . (1)االستعانة بالخبير

 سنة  51مرحلة من سبع سنوات حتى ماقبل تمام  -ثانيا :

في هذه المرحلة المسؤولية الجنائية تقع على الطفل ولكن اليوقع عليه       
تواجه خطورة  اإلجراءاتعقوبات جنائية ولكن تدبير احترازي وهي مجموعة من 

 .( 2)يمة لتدرأها عن المجتمع  كامنة في شخص مرتكب الجر  إجرامية
 بأحدية معاقبا عليها بالسجن المؤقت تحكم عليه اارتكب الصبي جن إذا      

بوضعه في مدرسة تأهيل  إمابدال من العقوبة المقرة لها قانونا وذلك  اآلتيةالتدابير 
ذاتزيد على خمس سنوات  والأشهر الصبيان مدة التقل عن ستة  ارتكب الصبي  وا 

تحكم  أن األحداثفعلى محكمة  إعدام معاقبا عليها بالسجن المؤبد أوجناية 
 . (1) في مدرسة تأهيل الصبيان مدة خمس سنوات بإيداعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قانون رعاية االحداث العراقي . 3ينظر : المادة  -3

  263, ص 3922ينظر : د . محمود نجيب حسنى , شرح قانون العقوبات . القسم العام ,  -6

 من قانون رعاية األحداث العراقي . 22ينظر : المادة  -0

 اإذعلى انه يحكم على الطفل ( 101) المصري فقد نص المادة األحداثقانون  أما
ارتكب جريمة بأحد التدابير التالية وهو  إذاسنة خمسة عشر سنة ميالدية  تجاوز

بالتدريب والتأهيل ، االلتزام بواجبات معينة  اإللحاقالتوقيع، التسليم ،  إما
،االختبار القضائي ، العمل للمنفعة العامة بما اليضر بصحة الطفل أو نفسيته، 

 . ( 1) مؤسسات الرعاية االجتماعية إحدىفي  اإليداع
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انه لم يبلغ من  إالالطفل في هذه المرحلة يعلم بان مايفعله محظور  إن إذ     
،  أعمالهالقانون وتقدير نتائج  إزاءوال من التجربة مايكفيه لفهم موقفه  األدبيالتقدم 

غير مبال عليه من الزمن مايجعله مجرما أو جانيا  انه لم يمر نفقه أنومن ممكن 
 الوسط المفسد في السجون .  تأثيرلذا يتعين وقايته من 

 سنة 51سنة وحتى ماقبل  51مرحلة من  -ثالثا :

والتمييز للطفل غير كاملة اقترب فيها من  اإلدراكتشكل هذه المرحلة مرحلة      
الطفل قد  إنمرحلة الرشد وتشكل هذه المرحلة التدرج بين التدبير والعقوبة حيث 

بارتكاب الجريمة التي قام بها ويلزم مسائلته جنائيا وفي ذات الوقت لم يبلغ  بأذن
 . (2) السن القانوني  للعقاب الرادع

 

 .  1551لسنة  12القانون  األحكامالمعدل  2008لسنة  121قانون رقم -1

 . 111ص د . خالد مصطفى فهمي ، مرجع سابق ، ينظر : -2

 إذاانه  إلى األحداثمن قانون رعاية  77المادة  فقد ذهب المشرع العراقي في     
التدابير بدال من  بأحدارتكب الفتى جناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت فيحكم عليه 

هذا  أحكامبوضعه تحت مراقبة السلوك وفق  إماالعقوبة المقررة لها قانونا وهو 
 7تزيد على  والأشهر  1 لمدرسة تأهيل الفتيان مدة التقل عن إيداعهالقانون أو 
فيحكم عليه  اإلعدامارتكب جناية معاقب عليها بالسجن المؤبد أو  إذا أماسنوات .
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الفتيان مدة التقل عن  تأهيلمدرسة  بإيداعهبدال من العقوبة المقررة لها القانون 
المشرع المصري فقد قام  أما.  (1)خمسة سنوات والتزيد على خمسة عشرة سنة 

أو السجن  اإلعدامارتكب جريمة عقوبتها  فإذالألخف  األشدبالنزول بالعقوبة من 
 . المؤبد يحكم عليه بالسجن

 

 

 

 

 

   ــــــ

 العراقي . األحداثقانون رعاية   -1

ارتكب جريمة عقوبتها الحبس يحكم عليه بالسجن مدة ال تقل عن ثالثة  إذا أما
ذاشهور  المؤسسات  إحدىفي  إيداعهتها الحبس فانه يجوز وبارتكبت جريمة عق وا 

 إنالقانون وللمحكمة في هذه الحالة  ألحكاماالجتماعية مدة التقل عن سنة طبقا 
السادس  مس أواالخ نالتدبيريتحكم بدال من الحكم العقوبة المقررة لها بأحد 

 . (1) من القانون( 101) المنصوص عليها من المادة
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 املبحث الثالث

 ثاألحماالتي يدقررها الدقانون  اإلجراءات

في األول إجراءات التحقيق والمحاكمة  نتناوليتضمن هذا المبحث مطلبين      
 ر المطبقة لإلحداث.يلألحداث وفي الثاني التداب

 األولاملطلب 

 التحدقيق واحملاكم  لألحماث إجراءات

إلجراءات التحقيق مع  األول فرعين نخصص الفرع إلىسينقسم هذا المطلب      
 . األحداثمحاكمة  إجراءاتفيها  نتناول الثاني فرعوال األطفال

 ــــــــــــــــــــــ

المؤسسات  إحدىفي  اإليداعالتدبير الخامس هو االختيار القضائي والتدبير السادس هو  -1
 االجتماعية.    الرعاية

 األطفالالتحدقيق ةع  : إجراءاتاألول فرعال

 إطالةمما يحول دون  يجري بسرعة إنالتحقيق مع الحدث البد  إجراء إن      
قاضي التحقيق يمكنها  متابعة  أوالشرطة  إن إذالمحاكم  أمامقة  حالمال أمد

حضار  بصورة مبسطة . األدلةوجمع  إليهمالشهود واالستماع  وا 
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التحقيق يجري مع  إننصت المادة الخامسة من القانون العراقي على  إذ      
في  مخالفاالجزائية مالم يوجد نصا  المحاكمات أصولالحدث ويحاكم وفقا لقانون 

في  األحداثشرطة  إلىالحدث فور القبض عليه يسلم  إن، حيث  األحداثقانون 
 أوقاضي التحقيق  أمام إحضارهلتولي  أحداثالتي توجد فيها شرطة  األماكن
، وفي حالة عدم وجوده  األحداثيتولى التحقيق قاضي تحقيق  إذ األحداثمحكمة 

 بأمر أحداثالمحقق ذلك ويجوز تشكيل محكمة تحقيق  أوحقيق يتولى قاضي الت
التحقيق في غير  إجراءالتي يعينها وكما يجوز  األماكنمن وزير العدل في 

يحضر  أنمواجهة الحدث في الجرائم المخلة باألخالق واآلداب العامة على 
اء التحقيق من يحق له الدفاع عنه وعلى محكمة  التحقيق تبليغ الحدث باإلجر 

 أماممن القانون المصري على انه تتبع  11.وكذلك نصت المادة  (1)المتخذ بحقه 
المقررة في مواد الجنح ما  واإلجراءاتالقواعد  األحوالفي جميع  األحداثمحكمة 

 لم ينص على خالف ذلك .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العراقي . حداثاأل( من قانون رعاية 90 – 48المواد ) :ينظر -1

 
وقد لجأت التشريعات عامة على حصر حق السلطة القضائية المختصة في اللجوء 

التي تتعرض فيها سالمة أو التوقيف االحتياطي في حاالت الخطرة كالجنايات  إلى
 .(1) التحقيق للخطر
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توقيف الحدث  إنالعراقي على  األحداثمن قانون رعاية  92فبينت المادة      
وكان عمر الحدث قد  باإلعدامكان معاقبا عليها  إذافي الجناية  زامياإليكون 
في سائر الجنايات والجنح فان توقيف جائز وذلك  أما ةعشر سناربعة  تجاوز

يوقف الحدث في  وال ، لتعذر وجود كفيل له أو شخصيتهلغرض فحصه ودراسة 
هذا  وجود مثلللمالحظة وفي حال عدم  دار فيوينفذ قرار التوقيف  المخالفات

 الحدث مع الموقوفين الراشدين .    اختالط الدار تتخذ التدابير الالزمة لمنع

 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، مكتب الجامعي  2،ط لألطفالينظر: مدحت الدبيسي ، محكمة الطفل والمعاملة الجنائية  -1
 . 120 – 118ص،  2005، الحديث 

تقرر  أنللمحكمة  إنادة العاشرة من القانون السوري على انه بينما نصت الم
 إذاشهرا واحدا في مركز المالحظة  همدت وزاجتتوقيف الحدث توقيفا احتياطيا الت

مصلحته تقضي بذلك وفي كل حال فان التوقيف االحتياط الذي عليه  إنوجدت 
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الخاصة  عاإليدافي دور  أوالحدث ينفذ في دار المالحظة  أوظروف القضية 
حيث تجري الفحص الشخصية الالزمة لتكوين ملف لشخصية وقد  باألحداث
معظم البلدان العربية دورا للمالحظة  وللرعاية وقد نصت كافة التشريعات  أوجدت

الذي يضعه الباحث  التحقيق االجتماعي جاعلة من التقرير إلزاميةالحديثة على 
مراقب  أوث يكلف مساعدة اجتماعية االجتماعي مستندا الزما في ملف الدعوى حي

التحقيق االجتماعي والشخصي حول الحدث لكي يتمكن القاضي  بإجراءالسلوك 
من الوقوف على حقيقة المؤشرات التي خضع لها في تصرفه الذي أدى إلى 

 .(1)المالحقة إمامه 

جراءات األوليةاكتمل التحقيقات  فإذا       التحقيق االجتماعي الذي يجريه  وا 
 أو األحداثمحكمة  إلىالملف  أحيلالمساعدة االجتماعية  أومراقب السلوك 

لعدم قيام  أواالتهام لفقدان الدليل  أوبعدم الظن  أو األوراقاصدر قراره  بحفظ 
 أصال.بجرم 

 

 ــــــــــــــــــــــ

 . 189ص ،مرجع سابق ينظر : د . مصطفى العوجي ،  -1

 لحماكم  الطف إجراءات الثاني فرعال
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حفاظ على نظام سلمي من العدالة االجتماعية  إلىيهدف  األحداثقضاء  إن     
جزء في عملية التنمية من كل بلد وذلك من  ألنهموصغار السن  األحداثوحماية 

االهتمام على السياسات الوقائية من خالل  خالل تطبيق البرامج العالجية وتركيز
ومؤسسات  اإلنسانيةني والمنظمات والمجتمع والمدارس والتدريب المه األسرة

تنظر قضايا  أنعلى ضرورة  األحداثحرصت غالبية تشريعات و المجتمع المدني .
لم تتفق  إنهارغم  األحداثفي جميع مراحلها جهة متخصصة بشؤون  األحداث

معينا يتفق والفلسفة التي  أسلوباعلى تشكيل موحد للمحكمة ، بل اتخذ كل منها 
 أواالختصاص للمحاكم العادية  أخرىتشريعات   أبقتفي حين تبناها التشريع ، 

 . (1)إداريةلجان أو لمجالس 
وان المحاكم الجنائية وقفت مفزوعة امام قضايا تحمل في طياتها جرائماا      

كبرى وابطالها من االحداث ، مما ادى بمجلس القضاء االعلى ولمقتضيات 
من قانون التنظيم االداري رقم  2/ 11ادة المصلحة العامة واستناداا الى احكام الم

اصدار قرار بتشكيل محكمة احداث تختص بالنظر في قضايا  1575لسنة  10
االرهاب والقضايا التي تخص امن الدولة التي تختص بها المحكمة الجنائية 
المركزية والمرتكبة من قبل االحداث ، وان انشاء هذه المحكمة جاء استناداا ألحكام 

 . (2)من قانون رعايا االحداث 99و 94المادة 
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

 العراقي . األحداث رعاية من قانون 99المادة  :ينظر -1

  :             www.shaaubmagazine.comاالتيينظر: الموقع االلكتروني  -2

 

http://www.shaaubmagazine.com/


كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

062 

العراقي على ماياتي " تنعقد محكمة  األحداثقانون رعاية ( من 94نصت المادة )
وعضوين احدهما من  األقلبرئاسة قاضي من الصنف الثالث في  األحداث
ولهما خبرة  األحداثمن المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤون  واألخرالقانونين 

التقل عن خمس سنوات تنظر في قضايا الجنايات وتفصل بصفة تمييزية بقرارات 
 هذا القانون.  أحكامقاضي التحقيق وفق 

 
به مهمة الفصل في قضايا الجنح والمشردين ومنحرفي  أنيطتفي الوقت الذي 
 أن( منه على 91عمال بنص المادة ) األحداثلقاضي  األخرىالسلوك والقضايا 

واالحتياط من قبل رئيس مجلس  األصليينيتم تسمية رئيس وعضوي المحكمة 
، وهذا  (1)ن يصدر بناء على اقتراح من رئيس محكمة استئناف بيا األعلىالقضاء 

 يعتبر مأخذاا على المشرع العراقي 
     فكان من المستحسن أن يتم تسميتهم من قبل رئيس االستئناف ألنه أدرى بشؤون
الموظفين ضمن نطاق مسؤوليته وذلك اختصاراا للوقت وتفادي الظروف التي قد 

المشرع العراقي  إننرى و  لطويلة أو الوفاة وغيرها ،تصيب األعضاء كاإلجازات ا
صفة خاصة بالعضو  أولم يحدد صفة العضو القانوني ولم يحدد مؤهال علميا 

 موظف من حملة شهادة  أوقضائي  معاونالقانوني وقد جرت العادة على تسمية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .151، ص ينظر : د.مصطفى العوجي ، مرجع سابق -1
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كانت  إذاالبكالوريوس في القانون وممن لهم خدمة خمس سنوات بغض النظر عما 
غيرها وفي الغالب يكون العضو القانوني غير متفرغ  أو األحداثالخدمة في مجال 
 لعضوية المحكمة .

وسبب النقص  األحداثفيما يتعلق بالعضو من المختصين بشؤون  أما      
تضطر  األعلىمجلس القضاء  أوى مالك وزارة العدل الحاصل من المختصين عل

وان هذه الوزارات  األخرىاالستعانة بالمختصين من الوزارات  إلىمحاكم االستئناف 
يوم  إاليتفرغون  كفاءة لديهم ، وان هؤالء الموظفين ال أكثريرشحون الموظفين  ال
عد المحكمة على فيها يسا رأييومين لعضوية المحكمة ، وان متابعتها وتكوين  أو

 تكييف الدعوى قانونيا واجتماعيا واتخاذ التدبير الالزم فيها .
والعربية  اإلقليميةالعراقي عن بقية التشريعات  األحداثوتتميز قانون رعاية       
 ى، وعل األحداثبالغة في قضاء  أهميةللجانب االجتماعي والتربوي  أعطى بأنه

 مكتب دراسة الشخصية ويرتبط يتألف أن( منه على 12هذا نص في المادة )
العقلية  األمراضممارس في  أوويتكون من طبيب مختص  األحداثبمحكمة 
بالتحليل النفسي وعدد من  وأخصائي،  عند االقتضاء األطفالطبيب  أووالعصبية 

 . الباحثين االجتماعيين
العلوم  أوتعزيز المكتب بعدد من االختصاصين في العلوم الجنائية  ويمكن     

ممثال  األعلىيعينون من قبل مجلس القضاء  األحداثذات الصلة بشؤون  األخرى
المكتب  يتألف أن (11وفقاا لمادة ) برئيسه ويكون الطبيب مديرا للمكتب وكما يجوز

التابعين لوزارة الصحة ومن  األطباءغير متفرغين من بين  أعضاءمن 
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العمل في المكتب فضال عن وظائفهم   االختصاصين التابعين لوزارة التربية يتولون
 . األعلىمن رئيس مجلس القضاء  ويعينون بأمر

بابتعادها عن الشكليات التي تحيط بمحاكمة الراشدين  األحداثتتميز محكمة      
المحاكمة تجري خارج  ،إنمقررة اللذلك نصت التشريعات على تبسيط الشكليات 

ة سرية  حتى اليصبح الحدث موضع ، بصور  أمكن إذاغرفة المحاكمة العادية 
حديث علني لما يؤثر على موقفه الشخصي  وحتى في مستقبله ولكي تتخذ 

القائمون على شؤونه كما  أوالمحاكمة طابعا اجتماعيا يدعى للمحكمة والدا الحدث 
، ومراقب السلوك أو العامل  األحداثيحضر معه مندوب عن جمعية حماية 

القواعد المتبعة في محكمة  إنقتضاء . ومن ثم االجتماعي ومحامي عند اال
تشكل ضمانا لحقوق  إذتخضع للمبادئ التي ترعى المحاكمات الجزائية  األحداث

بداءالدفاع عن نفسه   إمكانيةالمتهم فتنتج له  بالرغم من الطابع  إذوجهة نظره ،  وا 
ى هو إلحداث فان الطابع الجزائي يبقالقرارات محكمة  واإلصالحياالجتماعي 

يقدم كل دفاع يمكن  أنالذي تجري ضمنه المحاكمة ومن حق المواطن  اإلطار
يتخذ بحقه هو  أنالعدالة الجنائية . فكل تدبير يمكن  إطارخارج  إبقائه إلىيؤدي 
 ري إي مفروض بقوة القانون والسبيل لرفضه من يفرض عليه .قستدبير 

 

 املطلب الثاني

 األحماثالتمابري املطبدق  على 
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الحدث الجانح هو  إننتجت عن  واإلصالحيةفكرة التدابير التربوية  إن     
 ضحية الظروف والعوامل المختلفة التي تأمرت عليه ، وفرضت عليه سلوكا غير

عليه وليس  مجنيعلى ارتكاب الفعل الجانح ولهذا يجب اعتباره  وأجبرتهاجتماعي 
 جانيا .

 اإلعالمتخلو من  إنسانيةألساليب  وهذا يقتضي ان تتم معاملته ومعالجته وفقا
هي  واإلصالحية. فالتدابير التربوية  (1) واإلصالحالرعاية  إلىواالنتقام وتهدف 

الحماية والتربية .  إلىوتهدف  األحداثوسيلة المجتمع في مواجهة جنوح 
ليست بدايته أو نهايته بما  أدلتهالحالة الحدث    التربوية تفرض تبعا   فالجزاءات

من  فإنهاالحماية ورعاية الحدث ولم تشرع  العقاب  إلىهذه الجزاءات تهدف  إن
يعتبر واجبه النفاذ وكذلك اليجوز وقف تنفيذها أو تأجيلها أو تعليق  الزاويةهذه 

 تنفيذها على شرط معين .

مساس بحرية الطفل  أيتدابير التنطوي على  إلىوهذه التدابير يمكن تقسيمها    
نذارهه ألسرته أو الشخص مؤتمن أو توبيخه  وتتمثل في تسليم و تدابير تشمل  وا 

الوسائل التي توفر الرعاية والتربية والتعليم وعالج النواقص وتؤهله لالندماج 
 .  (2)االجتماعي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينظر: د. محمود سليمان موسى , علم العقاب , معاملة المذنبين , قواعده ونظرياته وتطبيقاته,  -3

 .  329,ص6333اإلسكندرية , دار الجامعة الجديدة , 

 . 633د . علي محمد جعفر , األحداث المنحرفون , ص -ينظر: -6

الجانين على صعيد  األحداثالتدابير المطبقة على  أهم إنكن القول بوجه عام يم
 -: يأتيالتشريعات الجنائية تتمثل فيما 
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 تسليم الحدث -أوال:

تحقيق حماية الحدث الذي ارتكب الجريمة ويتم  إلىهذا التدبير يهدف  إن      
خضاعهبمقتضاه تسليم الحدث  شرافلرقابة  وا   شخص لديه مصلحة أو اتجاه وا 

 يهذب الحدث ويرعاه عن طريق  فرض بعض القيود على سلوكه .

بتسليم الحدث لوالديه أو ألحدهما فقط ، أو لوليه الشرعي  تأمر أنللمحكمة       
وان يكون  األخالقيةتتوافر فيهم الضمانات  أنأو العم ويشترط  األخكالجد أو 

المشرع  أجاز. وقد  (1) المحكمة إرشاداتبإمكانهم القيام بتربية الحدث حسب 
يكون  أنبعيدا شرط  أممن له الوالية عليه قريبا كان  إلىالعراقي بتسليم الحدث 

ويتميز تدبير التسليم بأنه يبقي الحدث في بيئته  من القادرين على تربيته وتهذيبه .
 الطبيعية التي هي أسرته وهي اقدر على رعايته وعالجه .

محكمة  إلىليه دفع الضمان كأل أو جزءا منه اخل المربي بالتزامه يتوجب ع فإذا
التسليم  إجراءاتهناك مصاعب تحول دون  إنوجدت المحكمة  إذا أما. األحداث

تقرر  أنتأمر بتطبيق مراقبة السلوك أو  أنكعدم تقديم التعهد المالي فان للمحكمة 
 .(2) اإلصالحيةحجزه في المدرسة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قانون رعاية األحداث العراقي . 11- 16ينظر: المواد  -1

صري والتشريع المقارن،      ينظر : د . محمد نبيه الطرابلسي ، المجرمون األحداث في القانون الم-6

 وما بعدها. 101، ص 1117أطروحة دكتوراه ، حقوق القاهرة ، 
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كبيرة في مجال معاملة  أهميةتدبير التسليم باعتباره تدبير حماية ذي  إن      
بيئة الطبيعية وهي  الطفل في تنشئةضرورة  أساسالجانحين وتقوم على  األحداث

المتحدة  لحقوق الطفل " لكي  األممديباجة اتفاقية  البيئة العائلية.ولهذا جاء في
ينشأ في بيئة عائلية وفي  إنتترعرع شخصية الحدث ترعرعا كامال متناسقا يجب 

 جو من السعادة والمحبة والتفاهم. 

المحكمة يوجه اللوم والتأنيب إلى الحدث  إنيقصد به       تدبير التوبيخ -ثانيا :
. فذهب (1) أخرىمثل هذا السلوك مرة  إلىال يعود على  ما صدر منه وتحذيره با

ارتكب الحدث مخالفة فيحكم  إذا بأنهالعراقي  األحداثمن قانون  رعاية  72المادة 
التوبيخ يعتبر وسيلة ذات  إن إذ بإنذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير مشروع .

 األحداثمن  كثيراا  اثر فعال في تقويم وتهذيب الحدث  ويعتبر تدبيرا تهذيبا ، الن
 يشعرون عند توبيخهم من المحكمة بفداحة الخطأ الذي وقعوا فيه .

من  أييصدر شفاهة من المحكمة ،  إنوالتوبيخ كتدبير تربوي ، يجب     
ب يــــــــداث ان ينـاضي اإلحــوز لقـيج دث ، والـوى الحــر في دعـينظ القاضي الذي
ال اثر لمثل هذا التدبير على نفسه الحدث  إذتوبيخ الحدث  في أخـرا ـعنه شخص

كان صادرا من غير القاضي ، وهذا يعني ضرورة حضور الحدث لجلسة  إذا
 . (2) يكون الحكم بالتوبيخ غيابيا أنيتصور  الحكم ، ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 610، ص6002ينظر : د. محمود سليمان موسى ، قانون الطفولة الجانحة ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،  -1

ينظر:  د. محمد شتا أبو سعد ، الوجيز في قانون الطفل وجرائم األحداث ، اإلسكندرية ، دار الفكر العربي ، -6

 . 11،ص 1111

تمس كرامة الحدث أو  وبصورة ال إرشادييتم التوبيخ في نطاق تربوي  أنويجب 
مشاعره ، ذلك بأسلوب يستهدف تبصير الحدث بالنتائج الضارة المترتبة على 
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سيكون عرضة لتدبير  بأنه إنذارهالسلوك الذي ارتكبه وحثه على السلوك القيم أو 
 في المستقبل . أخرىارتكب جريمة  إذااشد 

يتخذ نحو الحدث  أنالمصري على التوبيخ كتدبير يمكن  األحداثنص قانون  وقد
 .(1) لم يبلغ سن الخامسة عشرة إذاالذي يرتكب جريمة أيا كان نوعها 

 نظام حرية المراقبة -ثالثا :

 واإلشرافويقصد بهذا النظام وضع الحدث في بيئة الطبيعية تحت التوجيه       
ددها الحكم القاضي بالحرية المراقبة وتشمل مراقبة مع مراعاة الواجبات التي يح

على  واإلشرافالتوجيه الصحيح  سلوك الحدث وسيرته وعمله وثقافته وتوجيهه
الحرية المراقبة كتدبير  . إن(2)والمهنية  واألخالقيةشؤونه الصحية واالجتماعية 

ن نجاحه ذو طبيعة ايجابية ، ولهذا فا بأنهتربوي ووسيلة معاملة عقابية يتسم 
مما يتوقف على حسن تنظيمه من  أكثرحد بعيد على حسن تطبيقه  إلىيتوقف 

يقضي وجود  األمثلالناحية القانونية ، ولهذا فان تطبيق هذا التدبير على النحو 
وقد افرد له قانون رعاية المباشر على الحدث  واإلشرافنوع من الرقابة الفعالة 

 مراقبة السلوك والية االحداث بابا مستقال وحدد مهام قسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24د. علي محمد جعفر ، مرجع سابق ، صينظر :  -1

 ، 2001، لبنان ،  الحلبيمنشورات  الجزائية العامة ، األحكامينظر :  فؤاد رزق ،  -2
 . 209ص

تشكيله ، على ان يتولى قسم مراقبة السلوك المرتبط بمجلس القضاء االعلى مراقبة 
ويسند مهمة سلوك الحدث واالشراف على اعمال مراقبي السلوك وفقا للقانون. 
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لشخص مختص يحدده المحكمة ويتوقف على آرائه مصير  واإلشرافالرقابة 
لذلك يجب اختبار مهمة المراقب على وعلمية وفنية ويكون ملما بقواعد الحدث ، و 

الحدث  إعالمومبادئ المعاملة التربوية لألحداث الجانحين . ويجب على المراقب 
وتبصيره باألمر الصادر بوضعه تحت المراقبة ، وزيارة منزل الحدث الذي يعيش 

لمفروضة عليه بدقة طبقا منه ، وكذلك عليه ان يشرف بنفسه بتنفيذ الواجبات ا
 أنوالمساعدة للحدث وعليه  واإلرشادصح نللشروط التي قررته المحكمة ، ويقدم ال

 أال.وان تدبير المراقبة يجب  (1)حول الحدث  األحداثيعد تقارير دورية لمحكمة 
ه  مثال على طفل في الرابعة من ضقبل حدث بلغ سنا معينا فال يجوز فر  إاليوقع 

التدبير يتضمن  واجبات وقيود وهذه تتطلب قدرا معينا من الفهم و  عمره الن هذا
 . اإلدراك

 
 
 
 
 ــــــــــــ

 258د. محمود سليمان موسى ، قانون الطفولة الجانحة ، مصدر سابق ، ص ينظر: -1
 .ومابعدها

 المؤسسات الرعاية االجتماعية إحدىفي  اإليداع -رابعا :
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يخضع فيها لبرنامج   الحدث في المؤسسة أو داراا  إيواءيقصد من هذا التدبير       
 أهمتربوي وتقويمي شامل يتسع لكل جوانب حياته ، ويعتبر هذا التدبير من 

الجانحين وان هناك تسميات مختلفة للمكان أو  األحداثالتدابير التي تطبق على 
ومدارس  الحدث الجانحين فيها ففي القانون العراقي بس الدور إيواءالجهة التي يتم 

أو معهد التأديب وفي  اإلصالحالتأهيل وفي القانون اللبناني يطلق عليه بمعهد 
القانون المصري يستعمل المشرع عبارة مؤسسات الرعاية االجتماعية وان هذا 
التدبير يلزم الحدث باإلقامة في مكان معين خالل المدة التي يعينها الحكم ، ولهذا 

قص  إن إذ.  األسريائه عن بيئته الطبيعية ووسطه يترتب عليه من نزع للحدث وا 
في حاالت الضرورة القصوى وحيث يتعذر  إالالقاضي ال يلجأ لتوقيع هذا التدبير 

غير صالحة  لتربية وتأهيل الحدث  األسرةكانت  إذاوخاصة  أخرتدبير  أيتوقيع 
. 

و هذه المؤسسات االجتماعية ال تعتبر سجنا وليس لها مظهر أ إنحيث       
تكون مدرسة داخلية . وفي القانون العراقي تتولى  أننظام السجون ولكنها اقرب 

وان هذه الدور ومدارس التأهيل ، إدارةالتابعة للمؤسسة  األحداث إصالحدائرة 
 2001كدائرة مستقلة ، وفي عام  1575الدائرة باشرت مهامها االدارية عام 

لسنة  10االئتالف المؤقت المرقم الحقت بوزارة العدل استناداا الى امر سلطة 
 8، واصبحت قسماا من اقسام دائرة االصالح العراقية بموجب االمر رقم  2001
الصادر من مجلس الوزراء ، وتم فك ارتباط الدائرة من وزارة العدل  2009لسنة 

والحقت بوزارة العمل والشؤون االجتماعية وتعمل الدائرة على تحقيق الفلسفة 
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ريحة االحداث المنضوين تحت رعايتها من الموقوفين والمحكومين االصالحية لش
 والمشردين كما حددتها القوانين واالنظمة والتعليمات . 

الصبي  إليداعوتتكون الدور ومدارس التأهيل من مدرسة تأهيل الصبيان والمعدة  
 تكيفيه اجتماعيا وتوفير وسائل إعادةالمدة المقررة في الحكم والتي تعمل على 

الفتى المدة المقررة في  إليداعتأهيله مهنيا أو دراسيا . ومدرسة تأهيل الفتيان معدة 
الثامنة عشر من عمره  أكملمن  إليداعالحكم ومدرسة الشباب البالغين وهي معدة 

عادةمن المودعين في العمل على تأهيله مهنيا أو دراسيا  تكيفه اجتماعيا ،  وا 
ن الذي يودع فيه الحدث المشرد أو المنحرف وكذلك دار تأهيل الحدث وهو مكا

الثامنة عشرة من عمره  إتمامهحيث  إلىالسلوك بقرار من المحكمة الجانحين 
( سنة أو 22ويلحق به جناح خاص للشابات البالغات تودع فيه لحين بلوغها )

سبيل عمل  إيجادذويها أو  إلىبالزواج أو تسليمها  أماحل لمشكلتها  إيجادلحين 
من قانون الطفل على  107. وفي القانون المصري تنص المادة  (1) لها مناسب

مؤسسات الرعاية االجتماعية التابعة لوزارة  إحدىالطفل في  إيداعانه يكون 
على عشر  اإليداعيزيد مدة  ال أنالشؤون االجتماعية أو المعترف بها ويجب 

حالة التعرض سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثالث سنوات في 
 لالنحراف .

 ـــــــــــــــــــــــــ

 قيمن قانون رعاية اإلحداث العرا 10- 5ينظر المواد  -1
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ان اماكن االيداع وتأهيل الفتيان ذات اهمية كبيرة وجزء مهم من عملية التأهيل  
التي تتوالها دوائر االصالح ، سواء منها دور المالحظة وتأهيل الفتيان ومدرسة 

بالغين مايوجب فرز اجنحة الفتيات عن الشباب والزامهم باكمال دراستهم الشباب ال
 او تعليمهم مهنة وذلك لغرض ايجاد عمل مناسب عند خروجهم من المؤسسة .
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 اخلامت 

عاناه الكبار من سوء المعاملة وشدة  منذ القدم قد عانوا ما األحداث إن      
 والسجن المؤبد تنفذ بحقهم حتى ولو كاإلعدام القاسية األحكامالعقاب فقد كانت 

القانون  أمام مساواةتافهة وذلك وفق مبدأ  أشياءكانت الجريمة المرتكبة هي سرقة 
شخصية الفاعل واختالف الظروف والبواعث على ارتكاب الجرائم  إلىدون النظر 

. 

 األسرة فظرو الطفل ولد ضعيفا اليعلم شيئا عما يدور حوله قد تدفعه  إن إذ     
الخروج عن الحدود التي رسمها المشرع لمخالفة القانون  إلىالتي يعيش فيها 

دراكفينحرف مسلكه ويرتكب جريمة ليس عن قصد   إلىولكن عن حاجة ملحة  وا 
التي نشأ بها صالحة الن  األسسالخبز ورغبة في الحياة وخوفا من الجوع فلم تكن 

صالحا يعتمد عليه في بناء هذا  اناإنستمده بمتطلبات الحياة وان تجعل منه 
ماقد يحدث له في  وتبرزتشكل سلوك الطفل  أخرى أسبابالمجتمع بهم تظهر 

في نهاية بحثنا من استنتاجات وتوصيات هو  إليهما توصلنا  أهمانحراف .وان 
 : األتيعلى النحو 

 االستنتاجات -أوال :

على امن المجتمع  في المجتمع قد غدت ظاهرة تؤثر األحداثجرائم  إن - 1
بصفة خاصة وان هذه  واألسريواستقراره وخططه التنموية في البناء االجتماعي 

وتصنيفاتها  أنواعهاالظاهرة لم تعد جديدة في عالمنا المعاصر ولكنها اختلف 
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واالسر واختالف  الظروف التي يمر بها  باألفرادباختالف السمات الخاصة 
 المجتمع في سنواته المتالصقة .

 إليهاالتي استند  باألسسنظاما متكامال  األحداثوضع قانون رعاية  -2
تحقيقها اليقتصر على معالجة  إلىالتي يسعى  واألهدافوالنصوص التي جاء بها 

نماالحدث الجانح  وقايته من الجنوح وشموله بالرعاية الالحقة لمنعه من  إلى وا 
 الجريمة. إلىالعودة 

واقع  إن إالمية يمكن استعانة بها عند االقتضاء وجود مؤسسات اجتماعية وعل -1
 المشرع . أهدافمستوى  إلىالمحكمة اليرقى 

نهاالتربوية تفرض تبعا لحالة الحدث  إجراءات إن-4 أو نهائية  باتةليست  وا 
يداعوتتمثل هذه التدابير في التسليم وتوبيخ الحدث ونظام حرية المراقبة  الحدث  وا 

 ة االجتماعية .المؤسسات الرعاي إحدىفي 

 التوصيات -ثانيا:

والعنف في المدارس والمؤسسات والذي  األطفالضد  األسريريم العنف جت -1
السوء وينتهي بهم  أصدقاء إلىالشارع أو اللجوء  إلىالهروب  إلىيدفع بعضهم 

، وكذلك منع كل مايمس شرف وكرامة الحدث ومنع اتحاذ اي الى ارتكاب الجرائم 
 اجراء تعسفي .
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الفعلي  اإلشرافللعمل على   األحداثتخصيص قضاة  والعاملين في محاكم  -2
الورقي ودراسة أوضاع تلك المؤسسات  اإلشرافعلى المؤسسات العقابية وليس 

وتفعيل دور منظمات ووضع توصيات تتناسب مع المتطلبات الخاصة بها .
والتعليم المجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة في امور الرعاية واالشراف 

 والتدريب المهني . 

الجريمة كفعل مجرد دون البحث في الدوافع والعوامل  إلىعدم النظر  -1
يجب تركيز الدراسات حول العوامل ودوافع التي اذ  ،االجتماعية والنفسية للحدث 

 ية .طفولة دمو  إلىتحول الطفولة البريئة  إلىتؤدي 

التحقيق والمحاكمة آلنه في يجب توفير مواقف خاصة لألحداث في مرحلتي -4
الواقع يتم في العراق اليوم توقيف االحداث في المواقف الخاصة بالكبار انتظاراا 

 النتهاء وحسم قضاياهم التحقيقية.
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Abstract 

          That modernity critical stage worthy to be taken into 
account, because the humanitarian community has realized 
the importance of sponsorship of the event and provide 
appropriate conditions for the upbringing upbringing correct, 
and protect him from all that is threatened by the dangers 
looming, and comes in this context Maitard his juvenile 
offender after deviation or risk of delinquency during track 
and to be checked for the competent judicial authority to try 
him . 

          As community must take the necessary measures and 
precautions to prevent the aggravation of deviation or 
reached an impasse, as the treatment of conditions deviant 
event for the first time often much what lead to rooting 
criminal tendency has to become in the future of adult 
offenders . 

        In order to search on the subject (the treatment of 
juveniles criminally) has been divided into three sections, 
devoted First research of the concept of the event and in the 
two requirements, we dealt with in the first definition of the 
event and in the second we explained the definition of event 
deviant and event threatened deviation, and we have 
dedicated the second part of the criminal responsibility for 
events in Sharia and law which includes two requirements 
discussed in the first treatment of events in the criminal 
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justice system of Islamic in the second criminal responsibility 
for events in the law, either the third section was dedicated 
to the procedures established by law and that the two 
requirements, stated in the first investigation and prosecution 
of the events in the second measures applied to the events.   

     The conclusion will researches what we arrived on it in our 
research from conclusions and recommendations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


