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اإلىداء

إلى مقاـ والدتي الحبيبة ،حبيبة قمبي األولى حباً وطاع ًة وب ار
إلى الراحل المقيـ والدي الحبيب رحمو هللا وغفر لو
إلى الروح التي سكنت روحي ،زوجتي الحبيبة دائماً معاً
إلى زينة الحياة الدنيا ودواـ العمل بعد انقضاء األجل
أبنائي ...بشار ،دمحم ،عمار ،زيف الديف ،وجاد
ذرية صالحة إف شاء هللا
إلى السند والمعتمد :إخوتي وأخواتي
عميكـ مف هللا حافظ ًا
إلى إخوة الميداف في فمسطيف والسوداف
لف ننسى أيام ًا مضت وننتظر أياماً مقبمة

ب

شكر وتقدير
أحمد اهلل تعالى وأشكره عمى عظيم نعمو وفضمو ومنتو بأن ىيأ لي األسباب
واألحوال الستكمال درجة الماجستير في القانون ،ومن ثم أزجي الشكر فائقو
والثناء أجمو إلى من سرني بتقبمو اإلشراف عمى رسالتي أستاذي الدكتور/
ساىر إبراىيم الوليد -عميد كمية الحقوق بجامعة األ زىر -من قاربتو جيالً

فسبقني بعممو أجياالً.

والشكر موصول إلى كالً من سعادة الدكتور /عدلي نصار ،المناقش

الخارجي ،وسعادة الدكتور /عبد اهلل الف ار المناقش الداخمي ،عمى جيودىما
الفاعمة وقبوليما مناقشة الرسالة واثرائيا بمالحظاتيما القيمة وتوجيياتيما
السديدة.
ولو أنني أوتيت كل بالغة
وأفنيت بحر النطق في النظم والشعر
لما كنت بعد القول إال مقص ارً
ومق ارً بالعجز عن واجب الشكر
كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أسرة كمية الحقوق قاطبة لكم كل
تقدير واحترام ومودة.



ت

مستخمص الدراسة

تناولت ىذه الدراسة موضوع الحماية الجزائية لحق الطفل في صيانة عرضو وأخبلقو ،وقد توزعت
الدراسة إلى ثبلثة فصوؿ رئيسية يسبقيا فصل تمييدؼ.
وجاء الفصل التمييدؼ بعنواف "مفيوـ الطفل وحقوقو " وتحدث عف مصطمح الطفل ومقصوده في

العموـ اإلنسانية  ،واالجتماعية  ،وفي عمـ القانوف ،وفي الشريعة اإلسبلمية ،كما تطرؽ ىذا الفصل إلى
حقوؽ الطفل تعريفاً والى مصادر ىذه الحقوؽ وخصائصيا الفريدة  ،وعف آلية احتساب سف الطفل وما يترتب
عمييا مف آثار وخصوصية وفقاً لقاعدة المصمحة الفضمى لمطفل.

أما الفصل األوؿ في الدراسة فكاف عنوانو " ماىية الحماية الجزائية وأساسيا القانوني " واشتمل عمى
تفصيل لمعنى الحماية الجزائية بنوعييا :الموضوعية ،واإلجرائية وكذلؾ تحدث عف األساس القانوني ليا،

وتطرؽ إلى اآلليات المقررة لحماية الطفل  ،وتحدث عف أىـ ثبلث صفات في ىذه اآلليات وىي :أف تكوف

متوفرة عمى مدار الساعة  ،وأف تكوف سيمة الوصوؿ ومعروفة  ،وآخرىا أف تكوف صديقة لمطفل.

والفصل الثاني في الدراسة جاء بعنواف " الجرائـ الماسة بالعرض" وتحدث عف تعريف العرض
والجرائـ الواقعة عميو  ،وكذلؾ تحدث عف المفيوـ األخبلقي والمفيوـ االجتماعي لمعرض ،وأف السياسة

التشريعية لمقوانيف -محل الدراسة -تتبنى المفيوـ االجتماعي لمعرض الذؼ يقوـ عمى حماية الحرية الجنسية
والعرض في ذاتو ؛ ما أدػ إلى تقنيف ىذه الجرائـ دوف القضاء عمييا  ،وتطرؽ ىذا الفصل إلى أىـ األسباب

التي تمنع مف اإلببلغ عف ىذه الجرائـ والتي ترتبط بثقافة الصمت خوفاً مف الفضيحة  ،كما تحدث ىذا

الفصل عف أىـ ىذه الجرائـ وىي  :االغتصاب ،والمواط  ،وىتؾ العرض  ،والفعل الفاضح.

أما الفصل الثالث واألخير في الدراسة فعنوانو " الجرائـ الماسة باألخبلؽ " وتحدث عف ماىية

األخبلؽ ومفيوـ الجرائـ الواقعة عمييا مع بياف أسبابيا ،وتطرؽ إلى أىـ ىذه الجرائـ وىي جريمة القيادة
وجريمة التشويق وبالنظر لمتطور التقني في ىذا العصر فقد تطورت الجريمة ومف بينيا  :االستغبلؿ الجنسي

اإللكتروني لمطفل والتي تمس مناعتو األدبية واألخبلقية  ،وكذلؾ جريمة النشرات البذيئة أو ما يعرؼ
بالمحتوػ الضار وجريمة االعتداء عمى الطفل في صورتو الشخصية باستغبلليا في مواقع واوضاع ذات

طابع جنسي.

واختتمت الدراسة بالحديث عف أبرز النتائج وأىـ التوصيات يتبعيا ثبت بأسماء المراجع.

ث

Abstract
This study discusses the subject of the criminal protection of the child's right to maintain
his/ her integrity and ethics. The study is divided to an introduction, preamble and three main
chapters .
The preamble chapter entitled "The concept and rights of the child". It discusses the term
"child" and its meaning in law science, other sciences and Islamic law. This chapter also studied
the rights of the child, the sources and unique characteristics of these rights, the mechanism of
calculating the child's age and whatever effects and privacy shall consequent thereupon
according to the rule of the best interests of the child.
While the first chapter entitled "What is the criminal protection and its legal basis". It
includes a detailed definition of the meaning of criminal protection in both its substantive and
procedural aspects. As well as the legal basis for it. It discussed the available mechanisms around
the clock, easily accessed, known and the latest to be child friendly.
The second chapter of the study entitled " crimes of sexual harassment" . it discusses the
definition of sexual integrity and crimes against it. It also discusses the moral concept and the
social concept of the sexual integrity. The legislative policy of the laws subject of study adopts
the social concept of the sexual integrity which is based on the protection of sexual freedom and
sexual integrity in itself which led to the limiting these crime without eliminating them. This
chapter discusses the most important reasons that prevent reporting for these crimes, which are
associated with the culture of silence for fear of scandal, as this chapter talked about the most
important of these crimes is rape, sodomy, sexual harassment and dishonorable act.
While Third chapter and the last chapter of the study entitled "Ethical Crimes". It
discusses the nature of ethics and the concept of crimes committed against them stating its
reasons. It discussed the most important of these crimes namely pimping and seduction. In
consideration to the technological development in this era, the crime has developed including
electronic child sexual exploitation which affects his moral and ethical immunity, including the
crime of obscene brochures or what is known as malicious content.
And the crime of assaulting the child by using his or her personal photo in sites and
situations of a sexual nature.
The study concluded with the most important results and the most important
recommendations followed by a list of references.
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ذ

المقدمة

أما بعد،

حمداً لمف نزؿ أحسف الحديث كتاباً ،وصبلة وسبلماً عمى أفضل مف أذف لو الرحمف وقاؿ صواباً،
فمف عجائب الخمق أف يبدأ اإلنساف حياتو طفبلً ضعيفاً ،ولكف ىذا الطفل سيغدو النواة واألساس

لمجتمع المستقبل.

فالطفولة ىي المخزوف االستراتيجي لمتطور االجتماعي وىي تشكل قطاعاً كبي اًر في المجتمع  ،حيث

بمغت نسبتيا في فمسطيف ( )%45.8مف مجمل عدد السكاف(.)1

والطفل كونو ينتمي إلى أكثر الفئات ىشاشة في المجتمع ؛ فإنو األكثر عرضة لبلعتداءات المختمفة

والتي يأتي في مقدمتيا االعتداء عمى عرضو وأخبلقو.

وتتسـ ظاىرة االعتداء عمى عرض الطفل وأخبلقو بأنيا إحدػ الظواىر االجتماعية اإلجرامية العالمية

التي ال يخمو منيا مجتمع متقدـ أو متأخر(.)2

والمجتمع الفمسطيني ليس بمعزؿ عف ىذه الظاىرة بل إنو يتميز بخصوصية واضحة عف باقي

المجتمعات  ،وىي أف التقاليد تحكمو أكثر مف القوانيف أضف إلى ذلؾ أف فمسطيف ال زالت تعاني مف
ازدواجية القوانيف في المجاؿ الجزائي في شقي الوطف.
وتتقاطع فمسطيف مع غالبية المجتمعات العربية في أسموب تعامميا مع ىذه الظاىرة  ،حيث الصمت
والتكتـ وثقافة العار ىي السائدة.
ورغـ التطور التكنولوجي والتقني وطفرة االتصاؿ والتواصل فإف ذلؾ تزامف مع تراجع في منظومة

القيـ واألخبلؽ ،حيث استغمت التقنية الحديثة المسماة باإلنترنت في جوانب ال أخبلقية تمس المناعة األدبية

لمطفل.

أىمية الدراسة :

إف العرض ىو أغمى ما يممكو اإلنساف  ،ونتيجة لمتغيرات االجتماعية واالقتصادية والحداثة التي

يعيشيا العالـ فقد أصبحت االعتداءات الجنسية عمى األطفاؿ ظاىرة عالمية تؤرؽ مضجع الدوؿ.

( )1للمزٌد انظر البٌان الصادر عن الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً بمناسبة ٌوم الطفل العالمً بتارٌخ ،20/11/2016
رام هللا ،فلسطٌن.
( )2انظر فً ذلن على التوالً د /علً رشٌد أبو حجٌلة .الحماٌة الجزابٌة للعرض .ط ،1دار الثمافة .عمان .2011 .ص،14
معوض عبد التواب ،الموسوعة الشاملة فً الجرابم المخلة باآلداب العامة وجرابم هتن العرض ،د.ط ،دار المطبوعات،
 ،1985ص ،7د /طه عبد العظٌم حسٌن ،إساءة معاملة األطفال ،ط ،1دار الفكر ،عمان ،2008 ،ص.150
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وبعد انتشار اإلنترنت ،ووسائل التواصل الحديثة ،وانحسار الحدود الثقافية  ،وضعف الرقابة في ظل
العولمة  ،ظيرت أنماط جديدة مف الجرائـ الجنسية الماسة بالعرض وباألخبلؽ.
وتنبع األىمية في ىذه الدراسة في الضعف الشامل الذؼ يعترؼ الطفل سواء أكاف جسيماً أو إدراكياً ،

مما يسيل ويشجع عمى ارتكاب ىذه الجرائـ بحقو  ،والتي تؤشر إلى توافر خطورة إجرامية لدػ مرتكبييا لعدـ

التوازف أو التعادؿ بيف الضحية والجاني ،وأف والطفل أيضاً قد ال يكوف في مأمف حتى داخل محيطو األوؿ

آثار مادية ومعنوية متعددة ومتعدية ال يعمميا إال هللا -عز وجل ،-وتأتي
وىو األسرة ،وألف ليذه الجرائـ اً
أىمية ىذه الدراسة أيضاً كونيا تتناوؿ الطفل كضحية وليس كمخالف لمقانوف كحاؿ أغمب الدراسات في

فمسطيف.

دوافع الدراسة :

دافع شخصي يتمثل في قولو تعالى " :الماؿ والبنوف زينة الحياة الدنيا"  ،فأطفالنا ىـ ثمرة قموبنا

وفمذات أكبادنا وحمايتيـ شعور فطرؼ وأمر حتمي.
ودافع موضوعي يتمثل فيما يمي:

 -1أف الطفل ىو لبنة األساس في مجتمع الغد فيـ نصف الحاضر وكل المستقبل.

 -2أف أغمب الدراسات القانونية تناولت موضوع الطفل مف حيث كونو عمى خبلؼ مع القانوف أؼ جانحاً
ولـ تتناولو كضحية.

أىداؼ الدراسة:

تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

 توضيح المقصود بالطفل وحقوقو. -بياف ماىية الحماية الجزائية بنوعييا :الموضوعي ،واإلجرائي.

 -إبراز دور القانوف الجزائي والقوانيف ذات العبلقة في حماية الطفل مف الجرائـ الجنسية.

 تسميط الضوء عمى النصوص المتعمقة بيذه الجرائـ بالتحميل والمقارنة وصوالً لمثغرات القانونيةومحاولة التغمب عمييا.

تساؤالت الدراسة :

تثير ىذه الدراسة تساؤالً رئيسياً يتعمق بمدػ توافر الحماية الجزائية لحق الطفل في صيانة عرضو

وأخبلقو في التشريع الفمسطيني؟

وينبثق عف ىذا التساؤؿ عدة تساؤالت فرعية:
2

 -1ما ىو موقف التشريعات الفمسطينية في شقي الوطف مف توفير ىذه الحماية؟ وبأؼ مفيوـ لمعرض
أخذ التشريع الفمسطيني؟

 -2وما ىي آليات ىذه الحماية؟

 -3وىل اإلحصائيات تكوف دقيقة حوؿ حجـ االعتداءات عمى عرض وأخبلؽ الطفل؟
 -4وما ىي األسباب المؤدية النتشار ىذه الظاىرة؟

 -5وىل المعايير التي تطبقيا المحاكـ الفمسطينية ذات أثر فاعل في تكريس ىذه الحماية؟
 -6وىل يوجد في التشريع الفمسطيني نصوص تتعمق بالجرائـ المستحدثة الواقعة عمى الطفل؟

منيجية الدراسة :

اعتمدنا في دراستنا عمى األسموب البحثي المقارف ،وذلؾ مف خبلؿ عرض النصوص وتحميميا

واستقرائيا واستنباط النتائج  ،فمددنا البصر لممقارنة بيف القانوف الفمسطيني ،والقانوف المصرؼ ،والقانوف
األردني مع االستدالؿ واالستشياد ببعض ما جاء في شريعتنا السمحاء ،مع مبلحظة أننا لـ نذكر نص

القانوف النافذ في الضفة  -في حاؿ تطابقو مع النص القانوني النافذ في قطاع غزة -منعاً لمتكرار ،واالكتفاء
بالمقارنة في ىذا الصدد بالنص األردني مستعينيف بما كتبو شراح القانوف وما صدر عف القضاء مف أحكاـ
لنجمع بيف الجانب النظرؼ والتطبيقي ليذه الدراسة.

ىيكل الدراسة :

تنقسـ ىذه الدراسة إلى ثبلثة فصوؿ يسبقيا فصل تمييدؼ ويعقبيا خاتمة ونتائج وتوصيات كما يمي:

الفصل التمييدؼ :مفيوـ الطفل وحقوقو.
الفصل األوؿ :ماىية الحماية الجزائية وأساسيا القانوني.
الفصل الثاني :الجرائـ الماسة بالعرض.
الفصل الثالث :الجرائـ الماسة باألخبلؽ واالستغبلؿ الجنسي اإللكتروني.
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الفصل التمييدي
مفيوـ الطفل وحقوقو

يمر اإلنساف في حياتو بعدد مف المراحل المتتالية والمتصمة ببعضيا البعض وتعد مرحمة الطفولة

أوؿ ىذه المراحل وأىميا؛ ألنيا تؤسس لممراحل الحياتية التالية.

فيي لبنة األساس في طور النمو ،وأؼ مساس يمحق بقطاع الطفولة ال يتوقف حده عند األطفاؿ

وحدىـ وانما يمتد أثره إلى مستقبل األمة بأسرىا؛ ألف أطفاؿ اليوـ ىـ نحف في غدنا  ،وىـ البراءة المستمدة
مف عجزىـ عف إدراؾ مصالحيـ وحاجتيـ لمغير مما يتطمب توفير الحماية حتى ال تُدنس ىذه البراءة.

وقد اىتمت بيـ التشريعات والقوانيف الوضعية ومف قبميا الشريعة اإلسبلمية السمحاء ،والتي رتبت ليـ

حقوقاً مستحقة الوفاء سواء قبل التكويف والنشأة ،أو خبلؿ مرحمة األجنة ،أو بعد الوالدة وحتى البموغ.

لذا يرػ الباحث وجوب الوقوؼ عمى مفيوـ الطفل ومعرفة المعاني المختمفة لمطفولة ومراحميا ،وكذلؾ تسميط

الضوء عمى حقوؽ الطفل وخصائصيا الفريدة وذلؾ مف خبلؿ تقسيـ ىذا الفصل إلى مبحثيف عمى النحو

التالي:

المبحث األوؿ  :مفيوـ مصطمح الطفل.
المبحث الثاني  :حقوؽ الطفل وخصائصيا.
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المبحث األوؿ
مفيوـ مصطمح الطفل

()1

إف ىناؾ عدداً مف المسميات واأللفاظ التي نتداوليا والتي تشير جميعيا إلى الشخص صغير السف
الذؼ لـ تكتمل لديو ممكة اإلدراؾ واالختيار ال ٍ
لعمة أصابتو ولكف بسبب سنو المبكرة ،ومف ىذه المسميات
الطفل ،الحدث ،الصبي ،الولد ،المراىق ،الفتى والقاصر ،ولمزيد مف التنوير واإليضاح سوؼ نقسـ ىذا
المبحث لمطمبيف.

المطمب األوؿ :تعريف الطفل في العموـ اإلنسانية واالجتماعية.
المطمب الثاني :تعريف الطفل في العموـ القانونية.

المطمب األوؿ

تعريف الطفل في العموـ اإلنسانية واالجتماعية

لمطفل تعريفو في المغة واالصطبلح وكذلؾ لو مقصوده في عمـ النفس الجنائي وعمـ النفس

االجتماعي ونبيف ذلؾ مف خبلؿ أربعة فروع كما يمي:

الفرع األوؿ :معنى الطفل لغة

ِ
الطفل بكسر الطاء مع تشديده ويعني :الصغير مف كل شيء والجمع أطفاؿ ،والطفل المولود ،وكممة

طفل تُطمق عمى الذكر واألنثى وعمى المفرد والجمع( ،)2وقاؿ تعالى" :ثـ ُيخرجكـ طفبلً.)3("...

()1إن تعرٌؾ الطفل لٌس له وجه محدد بل عدة وجوه  ،وذلن بحسب الزاوٌة التً ننظر من خبللها إلٌه وإن كانت كلها تدور
حول صؽر السن.
ً
والعرب تطلك أوصافا على اإلنسان بحسب سنه وأحوال نشأته فٌمولون :اإلنسان مادام فً بطن أمه جنٌن فإذا خرج فهو ولٌد ،
ومادام ٌرضع فهو رضٌع وإذا فُطم فهو فطٌم  ،وإذا دبَّ ودرج فهو دارج  ،وإذا بلػ خمسة أشبار فهو خماسً ،فإن بلػ سبعا ً
فهو ممٌز  ،وإن بلػ العشر فهو مترعرع وناشا  ،وإن بلػ الحلم فهو ٌافع  ،وإن اجتمعت لوته فهو ضروري والصبً فً
جمٌع ذلن ؼبلم ما لم ٌخضر شاربه ،فإذا اخضر شاربه فهو بالل وهو ما بٌن ذلن وبٌن تكامل لحٌته فتى ..للمزٌد انظر الشٌخ
عطٌة صمر ،موسوعة األسرة تحت رعاٌة اإلسبلم ،الجزء الرابع ،مكتبة وهبة ،الماهرة ،2006 ،ص ،9وكذلن انظر اإلمام
أبً عبد هللا دمحم ابن لٌم الجوزٌة  ،تحفة المودود فً أحكام المولود ،تحمٌك عثمان ضمٌرٌة ،د.ط ،دار عالم الفوابد جدة.
( )2أبً الفضل جمال الدٌن دمحم بن مكرم بن منظور ،لسان العرب الجزء الثامن ،د.ط ،المكتبة التوفٌمٌة الماهرة ،ص .198
()3المرآن الكرٌم 656،الجزء  ،24سورة ؼافر اآلٌة .67
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ويقاؿ لو كذلؾ حتى البموغ( ،)1وفي ذلؾ قولو تعالى" :واذا بمغ
كذلؾ الطفل لغة يعني :المولود والولد ُ
()2
طفل بالفتح أؼ الناعـ ُيقاؿ جارية
األطفاؿ منكـ الحمـ فميستأذنوا ، "...وأيضاً الطفل ولد كل وحشية ،وال َ

طفل(.)3
طفمة أؼ ناعمة
ونبات َ
َ
ٌ

الفرع الثاني :مفيوـ الطفل اصطالحاً

ُيطمق لفع الطفل عمى الصبي مف حيف ُيولد إلى أف يبمغ أو ىو مف لـ يبمغ( ،)4ويكوف واحداً أو
جميعاً لقولو تبارؾ وتعالى" :أو الطفل الذيف لـ يظيروا عمى عورات النساء.)5("...
ولمصغر في الفقو اإلسبلمي دوراف :أوليما دور يكوف فيو الطفل فاقداً لمتمييز ويسمى في ىذه الحاؿ
صبياً غير مميز ،والدور الثاني :أف يبمغ حداً ُيميز بيف الضرر والنفع ويكوف في ىذه الحاؿ صبياً ممي اًز،
وجعل الفقياء لمتمييز حداً أدنى ال يتصور تمييزه عادة قبمو وىو سبع سنيف وىو تقدير لمحد األدنى ،واذا بمغ
الصبي حاؿ التمييز انتقل لمدور الثاني وىو الصبي المميز ،ويستمر في ىذه الحاؿ إلى أف يبمغ  ،والبموغ في

تقدير الفقياء ىو البموغ الطبيعي الذؼ يكوف بظيور مظاىر الرجولة أو األنوثة فإف لـ تظير ىذه اإلمارات

فإف البموغ يكوف بالسف وىو خمس عشرة سنة قمرية عند جميور الفقياء أكاف الطفل فتى أـ فتاة
ً
العاـ الثامف عشر عمى رأؼ أبي حنيفة ومشيور مذىب مالؾ(.)7

()6

 ،أو ببموغ

ومف ذلؾ يتوضح لنا أف ىناؾ مراحل يجتازىا اإلنساف منذ والدتو وحتى بموغو أو احتبلمو وىي:

مرحمة انعداـ التمييز وتمتد "منذ فترة الوالدة وحتى سف السابعة"  ،ثـ مرحمة التمييز وتستغرؽ المرحمة الزمنية

"مف سف السابعة وحتى البموغ" ،وما بعد ذلؾ ىو مرحمة اإلدراؾ التاـ وحددىا الجميور بخمس عشرة سنة
ويخرج مف بمغيا مف دائرة الصغير أو الطفل.

الفرع الثالث :تعريف الطفل في عمـ النفس الجنائي
ىو الصغير منذ والدتو وحتى يتـ نضوجو النفسي ،واالجتماعي ،والجسمي وحتى تتكامل لديو
عناصر الرشد المتمثمة في اإلدراؾ التاـ لؤلشياء والمواقف التي تحيط بو ،أؼ معرفة اإلنساف لطبيعتو وصفة

( )1دمحم بن أبً بكر الرازي ،مختار الصحاح ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،1987 ،ص .394
( )2المرآن الكرٌم ،الجزء  ،18سورة النور ،اآلٌة .59
( )3أبو نصر اسماعٌل الجوهري ،الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة ،دار الحدٌث الماهرة ،2009 ،ص  .703وجاء فٌه
أٌضا ً (وطفلت اإلبل تطفٌبلً وذلن إذا كان معها أوالدها فرفمت بهم فً السٌر حتى تلحمها األطفال).
( )4عبد العزٌز من دوه أبو حزٌمة ،الحماٌة الدولٌة لؤلطفال أثناء النزاعات المسلحة ،دار الفكر الجامعً اإلسكندرٌة،2010 ،
ص .30
( )5المرآن الكرٌم ،الجزء  ،18سورة النور ،اآلٌة " ،31ولد جاء فً التفسٌر أن الطفل اسم جنس بمعنى الجمع ودلٌل ذلن
نعت بالذٌن وٌُمال طفل ما لم ٌراهك الحلم" ،للزٌادة انظر الجامع ألحكام المرآن ،ألبً عبد هللا دمحم المرطبً ،الجزء  ،12دار
إحٌاء التراث العربً ،بٌروت لبنان ،1965 ،ص .236
( )6اإلمام دمحم أبو زهرة ،الجرٌمة والعموبة فً الفمه اإلسبلمً ،دار الفكر العربً ،الماهرة ،1998 ،ص  336وما بعدها.
()7عبد المادر عودة ،التشرٌع الجنابً اإلسبلمً ممارنا ً بالمانون الوضعً ،الجزء األول ،مؤسسة الرسالة الطبعة السادسة،
 ،1985ص.602
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عممو والقدرة عمى تكييف سموكو وتصرفاتو طبقاً لما يحيط بو مف ظروؼ ومتطمبات الواقع االجتماعي الذؼ

يعيشو(.)1

ووفقاً ليذا التعريف الطفل يشمل كل مولود ذكر أو أنثى حتى بموغو السف التي حددىا التشريع لبموغ

سف الرشد.

الفرع الرابع :تعريف الطفل في عمـ النفس االجتماعي

ىو المخموؽ الذؼ يتعمـ منذ الرضاعة كيف يبدأ في التعرؼ عمى الناس وعمى صفاتيـ واكتساب

المعرفة بالكثير مف األدوار التي يتخذىا الناس وىذه المعرفة لدييا تأثير مباشر عمى األفعاؿ البلحقة ،
وتعتبر مصد اًر لنماذج السموؾ وشخصية الطفل تتأثر بالمجتمع المحمي واألسرة( .)2أؼ معرفة اإلنساف لصفة

عممو طبيعتو والقدرة عمى تكييف سموكو وتصرفاتو طبقاً لما يحيط بو مف ظروؼ الواقع االجتماعي

ومتطمباتو(.)3

المطمب الثاني

تعريف الطفل مف الناحية القانونية

إف تعريف الطفل مف الناحية القانونية يمثل المنطمق لمتعامل مع فئة ميمة مف فئات المجتمع أال
اء مف الناحية الموضوعية أو اإلجرائية ضحايا كانوا أو في نزاع مع
وىي فئة األطفاؿ أو صغار السف  ،سو ً
القانوف وتحت إطار تحقيق المصمحة الفضمى ليـ(.)4
لذلؾ قسمنا ىذا المطمب إلى أربعة فروع نتحدث فييا عف المقصود بالطفل في القانوف الفمسطيني

مقارناً بنظيريو :المصرؼ ،واألردني وكذلؾ عف المقصود بالطفل إقميمياً ودولياً كما يمي:

( )1دمحم شحادة ربٌع ،علم النفس الجنابً ،دار ؼرٌب للطباعة الماهرة ،2001 ،ص .205
( )2عمٌد ،عادل عبد الجواد العبادي ،الحماٌة الجنابٌة لؤلطفال ،بدون دار نشر ،2004 ،ص .49
( )3د /منذر عرفات زٌتون ،األحداث مسبولٌتهم ورعاٌتهم فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ،ط ،1دار مجدالوي للنشر ،عمان،2001 ،
ص .44
( )4المصلحة الفضلى للطفل تعنً ضمان التمتع الكامل والفعلً بجمٌع الحموق المعترؾ بها  ،وعدم جواز إسماط واجب احترام
جمٌع حموق الطف ل بحجة تمدٌر شخص بالػ لمصلحة الطفل الفضلى ،إضافة إلى عدم وجود ترتٌب هرمً للحموق وأن تكون
جمٌع الحموق لخدمة مصلحة الطفل  ،وأنه ال ٌمكن المساس بأي حك بتفسٌر مصالح الطفل الفضلى تفسٌراً سلبٌا ً ،للمزٌد انظر
"اإلطار الوطنً لحماٌة األسرة من العنؾ األسري" ،ط ،2من إصدارات المجلس الوطنً لشبون األسرة األردنً،2016 ،
ص  ،8كذلن ورد تعرٌؾ للمصلحة الفضلى للطفل فً المرار بمانون بشأن حماٌة األحداث الفلسطٌنً  2016المادة الثانٌة من
أن المصلحة الفضلى تتضمن احترام حموق الطفل المرعٌة وكذلن سبل إصبلحه وسرعة اندماجه فً المجتمع ،كذلن تُعرؾ
المصلحة الفضلى للطفل بأنها وحدة المٌاس التً ٌجب االخذ بها عندما ٌكون هنان تنافس بٌن عدة مصالح ،وٌظهر هذا المعٌار
فً لانون الطفل بنصه على مراعاة المصلحة الفضلى وٌظهر فً المانون الجنابً بتشدٌد العموبة على المعتدٌن جنسٌا ً على
األطفال وٌظهر هذا المعٌار فً لانون االجراءات بتؽلٌب مصلحة الطفل على مصلحة ولٌه ..للمزٌد انظر المولع االلكترونً
لجرٌدة الوطن المطرٌة تارٌخ الزٌارة  ،10/1/2016ساعة الزٌارة www.alwatan.com 4:30
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الفرع األوؿ :المقصود بالطفل في القانوف الفمسطيني

()1

عرؼ قانوف الطفل الفمسطيني رقـ ( )2004/7والمعدؿ بقرار بقانوف رقـ ( )2012/19في المادة
األولى منو الطفل بأنو (كل إنساف لـ يتـ الثامنة عشرة مف عمره).
أما القرار بقانوف بشأف حماية األحداث رقـ ( )4لمعاـ 2016ـ فقد عرؼ الحدث في المادة األولى

بأنو (الطفل الذؼ لـ يتجاوز سنو ثماني عشرة سنة ميبلدية كاممة وقت ارتكاب فعبلً مجرماً أو.)2()...

مكرر (كل
ا
أما قانوف العقوبات رقـ ( )1936/74والنافذ في قطاع غزة فقد جاء في المادة ()149

مف استغل ضعف شخص أو حاجتو أو حاوؿ بأية وسيمة حممو ،أو إغراؤه ،أو تشويقو لتغيير معتقده ،أو
اء نجح ىو أو غيره أو لـ ينجح ُيعتبر أنو ارتكب جنحة فإذا كاف
طائفتو الدينية ،أو ساعد غيره عمى ذلؾ سو ً
المجني عميو دوف الثامنة عشر يعتبر الفعل جناية.)...

أما مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني الموحد فقد جعل الطفل كل ذكر أو أنثى دوف الثامنة عشرة

مف عمره وفقاً لممادة ( )218منو(.)3

ويرػ الباحث أف المقصود بالطفل وفقاً لما ىو ٍ
سار في فمسطيف اإلنساف "منذ والدتو ذك اًر أـ أنثى
وحتى بموغو سف الرشد التي حددىا القانوف الفمسطيني وىي ثمانية عشرة سنة "  ،وىذا التعريف جاء شامبلً

ومستغرقاً لممرحمة العمرية لمطفولة بحسب أغمب التشريعات ويتفق وقولو –عز وجل" :-ثـ ُيخرجكـ

طفبلً.)4("...

()1تعالبت على فلسطٌن العدٌد من اإلدارات ؼٌر الفلسطٌنٌة وتبعا ً لذلن تعددت الموانٌن ،ومنذ لٌام السلطة الوطنٌة وفما ً التفالٌة
أوسلو عام (1993م) ،حتى بدأ ٌظهر نظام سٌاسً فلسطٌنً جدٌد رافمه ظهور تشرٌعات جدٌدة تتعلك بالكثٌر من
الموضوعات والتً من بٌنها الطفل علما ً أن لطاع ؼزة كان ٌسري فٌه لانون المجرمٌن األحداث رلم ( )1937 /7والمعدل
بالمانون رلم ( )1938 /3والمانون رلم ( )19 /42والذي مٌز بٌن عدة مراحل عمرٌة مختلفة للطفل وبألفاظ مختلفة فمد أطلك
لفظ الولد على من هو دون ( )14سنة ولفظ الحدث على من هو دون ( )16سنة ولفظ فتى على من هو دون(  )18سنة ،أما
فً الضفة الؽربٌة فمد كان ٌسري لانون إصبلح األحداث األردنً رلم ( )1954/16والذي عرؾ الطفل فً مادته الثانٌة بأنه
(كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم ٌتم الثامنة عشرة ذكرا ً أم انثى).
أما فً برٌطانٌا نفسها وهً األصل لهذه الموانٌن فمد عرؾ المانون اإلنجلٌزي الطفل بأنه (كل من هو تحت سن الثامنة
عشرة).
A juvenile is anyone under the age of 18 and juveniles means a youth or a young
person, for the criminal justice system one's youth ends on the eighteenth birthday.
للمزٌد حول ما سبك انظر على التوالً:
لانون المجرمٌن األحداث رلم (.)1937/7لانون إصبلح األحداث رلم (.)1954/16Criminal litigation and sentencing by the council of legal education. Black stone press
limited. First edition. 1989, P93.
( )2لمزٌد انظر المادة األولى من المرار بمانون بشأن حماٌة األحداث رلم ( )2016 /4منشور فً الولابع الفلسطٌنٌة ،العدد
 ،118بتارٌخ .28/2/2016
( )3أنظر المادة ( )218من مشروع لانون العموبات الفلسطٌنً.
()4لرآن كرٌم ،الجزء  ،24سورة ؼافر ،اآلٌة .67
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الفرع الثاني :المقصود بالطفل في القانوف المصري

نص الدستور المصرؼ الجديد لمعاـ 2014ـ في المادة ( )80عمى تعريف الطفل بالقوؿ (يعد طفبلً

كل مف لـ يبمغ الثامنة عشرة مف عمره.)...

(يقصد بالطفل في
وكذلؾ جاء النص عميو في قانوف الطفل رقـ ( )1996/12في المادة الثانية أنو ُ
مجاؿ الرعاية المنصوص عمييا في ىذا القانوف كل مف لـ يتجاوز سنو الثامنة عشر سنة ميبلدية كاممة
وتثبت السف بموجب شيادة الميبلد.)1()...

أما في قانوف العقوبات المصرؼ فمـ يتعرض المشرع لتعريف الطفل.
الفرع الثالث :المقصود بالطفل في القانوف األردني

()2

قانوف العقوبات األردني رقـ ( )1960/16وتعديبلتو لـ يورد تعريفاً لمطفل وال يوجد حتى اآلف قانوف

طفل أردني نتناوؿ نصوصو بيذا الخصوص ،وانما الذؼ أورد تعريفاً لمطفل واف كاف تعريفاً بحسب الفئة
العمرية ويختمف المفع أو المسمى منو مف مرحمة ألخرػ ،واف كانت الداللة واحدة وىي الصغر قانوف
األحداث الجديد رقـ ( )2014/32حيث جاء في المادة الثانية منو ما يمي:

(الحدث كل مف لـ يتـ الثامنة عشر مف عمره ،المراىق مف أتـ الثانية عشرة ولـ يتـ الخامسة عشرة

مف عمره ،الفتى مف أتـ الخامسة عشرة ولـ يتـ الثامنة عشرة مف عمره).

والمبلحع أف لفع الحدث يستغرؽ بمرحمتو الزمنية باقي المسميات والمراحل التي وردت في المادة،

وىو مشابو لما ورد في المادة الثانية مف قانوف األحداث األردني السابق رقـ (.)1968/24

( )1للزٌادة انظر المادة الثانٌة من لانون الطفل المصري رلم ( ،)1996/12وؼالبٌة التشرٌعات العربٌة جاءت فً ذات السٌاق
ومن ذلن التشرٌع التونسً حٌث ورد فً مجلة الطفل عدد ( )1995/92المادة (( )3الطفل كل إنسان ألل من ثمانً عشرة
عام ما لم ٌبلػ سن الرشد بممتضى أحكام خاصة) .وجاء التشرٌع السودانً موافما ً لذلن مع تمٌزه بإٌراد عدد من تعرٌفات
الطفل بحسب الوضع الذي ٌكون فٌه الطفل ،حٌث نص لانون الطفل السودانً للعام ) 2010م) فً فصله األول مادة ()4
(الطفل ٌمصد به كل شخص لم ٌتجاوز سن الثامنة عشر ..والطفل الجندي هو الذي لم ٌتجاوز الثامنة عشر من العمر والذي
ٌعٌن أو ٌمبل أو ٌفرض علٌه االنضمام ألي لوة عسكرٌة أو شبه عسكرٌة كانت منظمة أو ؼٌر منظمة ..والطفل العامل هو
الذي ٌزاول عمبلً وٌتراوح عم ره بٌن سن الرابعة عشرو الثامنة عشر ..والطفل المشرد هو المعرض للخطر بسبب وجوده
بصورة ؼٌر طبٌعٌة فً الشارع للدرجة التً تعرض سبلمته األخبللٌة أو النفسٌة أو الجسدٌة أو التربوٌة للخطر).
()2أول مسودة لمانون حموق الطفل فً األردن أعدت عام )1997م ) ،ورفعتها الحكومة لمجلس النواب عام ) 2004م) ،وفً
عام ) 2012م) أعدت وزارة التنمٌة مشروع لانون جدٌد لحموق الطفل لكنه لم ٌُمر حتى اآلن  ،وجاء تعرٌؾ الطفل فً مادته
الثانٌة بأنه (من لم ٌكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا ً كان أم أنثى).
وحمٌمة إ ن عدم وجود لانون للطفل فً األردن هو أمر شدٌد الؽرابة رؼم ما تشهده األردن من حداثة وتطور على كثٌر من
صعد وخصوصا ً الصعٌد اإلداري والمانونً وهً تحاول سد النمص فً هذا المضمار من خبلل عدد من التشرٌعات الناظمة
ال ُ
لموضوعات تتعلك بالطفل من أهمها:
 -1الدستور األردنً الحالً -2 ،لانون التصدٌك على اتفالٌة الطفل لعام )2006م) -3 ،لانون األحداث رلم (،)2014/32
 -4لانون الحماٌة من العنؾ األسري رلم ( – 5 ،)2006/6لانون األحوال الشخصٌة )2010م).
وللمزٌد انظر على التوالً:
 مولع الؽد األردنً اإللكترونً ،تارٌخ الزٌارة (م  ،)2/9/ 2015الساعة www.alghad.com ،23:00 مولع المدٌنة اإلخبارٌة ،تارٌخ الزٌارة (م  ،)26/8/2015الساعة www.almadenahnews.com ،14:309

تقييـ السياسة التشريعية السابقة:
يرػ الباحث أف الوضع التشريعي لمطفل في مصر وفمسطيف أفضل حاالً نسبياً مما ىو عميو الحاؿ
في األردف؛ وذلؾ لوجود قانوف أو تشريع خاص بالطفل في كبل البمديف  ،وقد خضع قانوف الطفل الفمسطيني
لمتعديل في العاـ( 2012ـ ) فأصبح أكثر توافقاً مع اتفاقية حقوؽ الطفل الدولية رغـ أف ما ييـ دائماً ىو
الممارسة والتطبيق.

أوالً -التعريف اإلقميمي لمطفل:

الفرع الرابع :المقصود بالطفل إقميمياً ودولياً

وذلؾ مف خبلؿ تسميط الضوء عمى الميثاؽ العربي والميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفل:

أ .الميثاؽ العربي لحقوؽ الطفل (1983ـ( (:)1
وىو ميثاؽ أقره وزراء الشئوف االجتماعية في جامعة الدوؿ العربية ،ولـ يرد فيو أؼ تعريف لمطفل

ومقصوده وال تحديداً لممرحمة العمرية المستيدفة مف ىذا الميثاؽ  ،وانما ىو عبارة عف مجموعة مبادغ

،وأىداؼ ،ومقاصد ،وتوصيات ال تترتب عمييا أؼ التزامات.

ويرػ الباحث أنو كاف األجدر بالميثاؽ العربي لحقوؽ الطفل  ،والذؼ سبق إق ارره االتفاقية الدولية

لحقوؽ الطفل عاـ (1989ـ) أف يكوف في مواد قانونية ممزمة ومحددة لمفئة المستيدفة بدالً مف أف يكوف
مجرد كبلـ إنشائي يعقبو دليل إرشادؼ غير ممزـ في العاـ )2000ـ( (.)2

ب.الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفل ):)3( (1990
وجاء في شكل قانوف نموذجي تقدمتو ديباجة أكػدت عمى أىمية ومكانة الطفل ،وتـ تعريف الطفل في
المادة الثانية منو حيث نصت -بموجب ىذا الميثاؽ " -يقصد بالطفل أؼ إنساف يقل عمره عف  18عاـ"،
وىو موقف يدؿ عمى استشعار الدوؿ اإلفريقية بأىمية الطفولة واالستثمار فييا.

()1انظر المٌثاق العربً لحموق الطفل( 1983م).
()2فً العام ( 2000م) لامت إدارة الطفولة باإلدارة العامة للشبون االجتماعٌة والثمافٌة بجامعة الدول العربٌة بوضع مشروع
دلٌل إرشادي نموذجً لحموق الطفل ال ٌحمل أي صفة إلزامٌة ؛ كً تهتدي به الدول العربٌة عند وضعها لموانٌن وتشرٌعات
الطفولة .لمزٌد من التوضٌح انظر الدلٌل التشرٌعً النموذجً لحموق الطفل العربً ( 2000م).
()3انظر المٌثاق االفرٌمً لحموق الطفل ورفاهٌته (1990م) ،المادة .2
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ثانياً -التعريف الدولي لمطفل:
على الرؼم من صدور العدٌد من اإلعبلنات ،واالتفالٌات ،والمواثٌك الدولٌة  ،والتً عبرت عن
عالمٌة حموق الطفل إال أنيا لـ ِ
تأت عمى تعريف جامع لمطفل( )1باستثناء اتفاقية حقوؽ الطفل األممية عاـ

) 1989ـ)  ،والتي عرفتو في مادتيا األولى بقوليا " :ألغراض ىذه االتفاقية يعني الطفل كل إنساف لـ
يتجاوز الثامنة عشرة ما لـ يبمغ سف الرشد قبل ذلؾ بموجب القانوف المنطبق عميو" (.)2

ويرػ الباحث أف سف الثامنة عشرة والذؼ ذكرتو االتفاقية يعتبر الحد األقصى لعمر الطفولة  ،وأف
ىذا التعريف جعل الباب مشرعاً أماـ التشريعات الوطنية التي تنزؿ بيذه السف  ،بحيث ال يتعارض ذلؾ مع

انضماميا لبلتفاقية  ،وىو بذلؾ ي تجاوب مع ما قرره جميور الفقياء في الشريعة مف أف سف البموغ ىو ((15
سنة قمرية كما ذكرنا سابقاً.

( )1لبل إصدار اتفالٌة حموق الطفل عام (1989م) لم تكن هنان معاهدة دولٌة أو حتى عرؾ دولً مستمر حول تعرٌؾ الطفل
وذلن بدءا ً من إعبلن جنٌؾ لحموق الطفل عام )1924م)  ،ومرورا ً بإعبلن جنٌؾ لحموق الطفل عام (1934م) ،ومٌثاق
األمم المتحدة عام (1945م) ،واإلعبلن العالمً لحموق اإلنسان عام( 1948م)  ،وإعبلن حموق الطفل عام (1959م)..
للمزٌد انظر عبد العزٌز مندوه أبو حزٌمة ،الحماٌة الدولٌة لؤلطفال أثناء النزاعات المسلحة ،مرجع سابك ،ص  .47وأٌضا ً
دكتورة /عروبة جبار الخزرجً ،حموق الطفل بٌن النظرٌة والتطبٌك ،ط ،1دار الثمافة ،عمان ،2009 ،ص .76
( )2انظر اتفالٌة حموق الطفل الدولٌة (1989م)| المادة ( ،)61وٌُعرؾ الطفل كمصطلح بأنه كل إنسان لم ٌتجاوز الثامنة
عشرة من عمره ما لم ٌبلػ سن الرشد لبل ذلن بموجب المانون المنطبك علٌه.
Every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to
the child , majority is attained earlier.
وهو ذات التعرٌؾ الوارد فً اتفالٌة حموق الطفل (1989م) .للمزٌد انظر معجم المصطلحات اإلحصابٌة ،الجهاز المركزي
لئلحصاء الفلسطٌنً ،مارس (2016م) رام هللا ،فلسطٌن ،ص .263
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المبحث الثاني

حقوؽ الطفل وخصائصيا وأىميتو الجزائية

الطفل ىو ثمرة القمب وزينة الحياة ومعقد الرجاء والمعوؿ عميو في المستقبل ،ورغـ ذلؾ ىو الضعيف

والمرتكف إلى غيره سواء في إقرار حقوقو أو في قضاء حوائجو.

والطفل يتمتع بالحقوؽ المقررة لبني البشر بشكل عاـ أو ما نسمييا حقوؽ اإلنساف ،ومع ذلؾ فإف

ىذه الحقوؽ لدييا صبغة خاصة عندما تتعمق بالطفل ،فمرحمة الطفولة ىي مرحمة تتميز بأبعاد مختمفة ،فيي
ذات بعد إنساني؛ ألنيا تمثل إحدػ مراحل النمو اإلنساني ،وىي ذات بعد اجتماعي لحاجة الطفل لغيره في

قضاء احتياجاتو واشباعيا ،وكذلؾ ذات بعد قانوني مف حيث السف المعوؿ عميو الكتساب الحقوؽ وتحمل
الواجبات.
وشريعتنا الغراء أقرت لمطفل أحكاماً وحقوقاً في مرحمة العدـ وأثناء الخمق وصوالً حتى البموغ .وقد

عمدنا إلى تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف:

المطمب األوؿ :ماىية حقوؽ الطفل وأىميتيا.
المطمب الثاني :خصائص حقوؽ الطفل وأىميتو الجزائية.

المطمب األوؿ

ماىية حقوؽ الطفل وأىميتيا

ابتداء ىو إنساف يحظى بحقوؽ اإلنساف بشكل كامل  ،ومع ذلؾ فمديو حقوؽ ذات خصوصية؛
الطفل
ً
ألف عالمو يديره الكبار وذلؾ حتى نضمف لو الحماية والرعاية والكفاية خبلؿ مرحمة الطفولة  ،وقد بدأ

االىتماـ بحقوؽ الطفل منذ إعبلف جنيف عاـ( 1924ـ) وصوالً إلى اتفاقية الطفل الدولية عاـ (1989ـ)
والتي انضمت إلييا فمسطيف في العاـ ((2014

()1

مثل أغمب دوؿ العالـ(.)2

ونقسـ ىذا المطمب ألربعة فروع  ،لتوضيح ماىية ىذه الحقوؽ ومصادرىا كما يمي:

( )1انظر حول انضمام فلسطٌن التفالٌة حموق الطفل بشكل رسمً ،انظر المولع اإللكترونً للمركز الفلسطٌنً لحموق
اإلنسان ،تارٌخ الزٌارة ( م  ، )17/8/2015الساعة www.pchrgaza.org ،18:00
()2الدولتان اللتان لم تولعا على اتفالٌة حموق الطفل هما  :الدولة األؼنى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ،والدولة األفمر
الصومال ،لئلفادة أكثر انظر د /هٌثم مناع ،حموق الطفل الوثابك االللٌمٌة والدولٌة األساسٌة ،ط ،1المؤسسة العربٌة األوروبٌة
للنشر ،بارٌس2005( ،م) ،ص .18
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الفرع األوؿ :تعريف الحق لغة واصطالحاً

أوالً -تعريف الحق لغةً:

(الحق خبلؼ الباطل والحق واحد الحقوؽ والحقة أخص منو يقاؿ ىذه حقتي أؼ حقي والحقة أيضاً
()1
لحق مثل ما أنكـ تنطقوف"( .)2وجاء في لساف العرب
حقيقة األمر) وىو الثابت ببل شؾ ،قولو تعالى" :إنو ٌ
أف الحق مف أسماء هللا –عز وجل– والحق ضد الباطل(.)3
ثانيا -مفيوـ الحق اصطالحاً:
(ىو األمر الثابت الموجود مما ىو خاص باإلنساف ،فيقولوف مف حقو أف يفعل كذا ومف حقو أف

يتممؾ كذا ،كما يستعممونو فيما يجب لئلنساف قبل غيره)( ،)4وعرؼ أيضاً بأنو (كل صالح مشروع يحميو
القانوف)(.)5
الفرع الثاني :تعريف الحق في القانوف

ىو (ىذه السمطة أو القدرة الي يمنحيا القانوف أو يقررىا لشخص مف األشخاص تحقيقاً لمصمحة

مشروعة يعترؼ لو بيا ويحمييا)(.)6

ويتضح لنا مف التعريف القانوني لمحق أف الحقوؽ يمكف أف تمنح لجميع األشخاص حتى الذيف

تنعدـ لدييـ اإلرادة والتفكير كالمجنوف والصغير غير المميز ،ولكف يتـ ممارسة ىذه السمطة مف قبل المتوليف

عمييـ لفائدتيـ.

أوالً -تعريف حقوؽ الطفل:

الفرع الثالث :تعريف حقوؽ الطفل وأىمية الطفولة

إف حقوؽ الطفل ليست بمعزؿ عف الحقوؽ المقررة لئلنساف بشكل عاـ  ،وانما ىي حقوؽ ترتكز عمى

مرحمة عمرية معينة مف عمر اإلنساف بوصفو طفبلً.

( )1أبو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة ،مرجع سابك ،ص .267
( )2المرآن الكرٌم ،الجزء  ،26سورة الذارٌات ،اآلٌة .23
( )3ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابك ،ص .334
( )4عبد المطلب عبد الرازق حمدان ،الحموق المتعلمة بالطفل فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ،ط ،1دار الفكر الجامعً ،االسكـندرٌة،
) 2005م) ،ص .12
(ٌ )5اسر حسن كلزي ،حموق اإلنسان فً مواجهة سلطات الضبط الجنابً ،ط ،1جامعة ناٌؾ للعلوم األمنٌة ،الرٌاض،
) ،(2007ص .11
( )6د /هاشم الماسم ،المدخل إلى علم المانون ،ط ،4منشورات جامعة دمشك ،)1995( ،ص .257
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وحقوؽ الطفل :ىي كل مصمحة ومنفعة يقررىا المشرع لينتفع بيا الطفل ويتمتع بمزاياىا وىي

التزامات عمى األسرة والمجتمع بأسره  ،وقد تكوف مقررة بنظاـ أو قانوف معيف أو تشريع خاص أو اتفاقية

دولية أو اقميمية ،بينما تتميز حقوؽ الطفل في اإلسبلـ بأنيا ليست مقررة مف قبل نظاـ أو قانوف  ،وانما ىي

حقوؽ لكل طفل مقررة مف هللا  -رب العالميف -أسس دعائميا اإلسبلـ منذ أكثر مف ( )14قرناً وسبق بيا

النظـ الوضعية(.)1

ثانياً -أىمية الطفولة:
مرحمة الطفولة ىي بمثابة األساس لغيرىا مف مراحل الحياة اإلنسانية  ،وىي تشغل حي اًز زمنيا غير

بسيط مف متوسط عمر اإلنساف وتتجمى أىميتيا فيما يمي:

 -1ىذه المرحمة ىي األكثر خصوبة في حياة اإلنساف مف حيث ما تتمقاه مف إرشاد ،وتربية  ،ومعمومات
يكوف ليا األثر البالغ عمى شخصية وعالـ الطفل المستقبمي.

 -2األطفاؿ ىـ المخزوف االستراتيجي الطبيعي ألؼ مجتمع متى حسف االستثمار فييـ ،وتعد المجتمعات
العربية  -وعمى رأسيا مجتمعنا الفمسطيني  -مجتمعات فتية حيث تبمع نسبة األطفاؿ في فمسطيف ما يقارب
()2

نصف عدد السكاف

ومف ثـ فاالستثمار في ىذه الشريحة يضمف التقدـ واالستمرار.

 -3ىي الورقة الرابحة ألؼ مجتمع لذا يظير االىتماـ الوطني بيا وكذلؾ األممي( ،)3ومف قبل اىتماـ
الشريعة اإلسبلمية التي أكرمت الطفولة قبل وجودىا بجعميا مف الزواج الطريق الشرعي لوجودىا ،وحافظت
عمييا أثناء تخمقيا وبعد والدتيا وحتى بموغيا.

 -4الطفولة تحفع استمرار الحياة وتجددىا مف خبلؿ النسل.

الفرع الرابع :مصادر حقوؽ الطفل

يمي:

إف حقوؽ الطفل تستمد وجودىا مف عدد مف القوانيف والتشريعات السارية في فمسطيف ،وىي كما

( )1فاطمة بنت فرج العتبى ،حموق الطفل ورعاٌته فً اإلسبلم وفً دولة السوٌد ،رسالة ماجستٌر2008( ،م) ،كلٌة التربٌة،
جامعة أم المرى ،مكة ،السعودٌة ،ص.71
( )2لدرت نسبة األفراد من الفبة العمرٌة  14،0سنة منتصؾ العام (2016م) بـ( )%31.2من مجمل سكان فلسطٌن  ،بوالع
( )%36.9فً الضفة الؽربٌة  ،و( )%42.8فً لطاع ؼزة ..للمزٌد طالع البٌان الصحفً الصادر عن الجهاز المركزي
لئلحصاء الفلسطٌنً واللجنة الوطنٌة للسكان عشٌة الٌوم العالمً للسكان ،تارٌخ الزٌارة (م  ،)11/7/2016الساعة ،9:30
على الرابط. www.pcbs.gov.ps ،
()3فً العام ( 2004م) تم اعتماد لانون الطفل الفلسطٌنً ،وتم إعداد الخطة الوطنٌة لحموق الطفل الفلسطٌنً ،وفً العام
)2010م) أصدرت السلطة تمرٌرها األول حول تنفٌذ اتفالٌة حموق الطفل ..للمزٌد انظر والع حموق الطفل الفلسطٌنً،
الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً ،رام هللا ،فلسطٌن 2013 (،م) ،ص .17
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أوالً -الدساتير:
حيث نصت المادة ( )29مف القانوف األساسي المعدؿ لعاـ(2003ـ) في الباب الثاني الحقوؽ

والحريات عمى أف( :رعاية األمومة والطفولة واجب واطني ولؤلطفاؿ الحق في:
 -1الحماية والرعاية الشاممة.

 -2أف ال ُيستغموا ألؼ غرض كاف ،وال ُيسمح ليـ بالقياـ بعمل ُيمحق ضر اًر بسبلمتيـ ،أو صحتيـ ،أو
تعميميـ.
 -3الحماية مف اإليذاء والمعاممة القاسية.

حرـ القانوف تعريض األطفاؿ لمضرب والمعاممة القاسيتيف مف قبل ذوييـ.
ُ -4ي ّ
 -5أف يفصموا إذا ُحكـ عمييـ بعقوبة سالبة لمحرية عف البالغيف  ،وأف ُيعامموا بطريقة تستيدؼ إصبلحيـ
وتتناسب مع أعمارىـ).

ويقابل ىذا النص المادة ( )80مف الدستور المصرؼ الجديد لمعاـ (2014ـ)  ،والتي نصت عمى

تعريف الطفل وحقوقو المتعارؼ عمييا ،والزاـ الدولة بيا وبحمايتو ورعايتو وانشاء نظاـ قضائي خاص

المجنى عمييـ( ، )1وبالمقارنة بيف نص المادتيف نجد أف المشرع المصرؼ كاف أفضل حاالً مف
باألطفاؿ ُ
المشرع الفمسطيني ،حيث أورد العديد مف القواعد والمبادغ التي يفتقدىا نص المادة ( )29مف القانوف
األساسي الفمسطيني.
ونحف نسمـ ىنا بأف النصوص الدستورية ال تحمل تفصيبلً كأصل ،لكف تفصيميا أو إسيابيا في

بعض المسائل إنما يدلل عمى األىمية والقيمة التي ينظر إلييا المشرع مف خبلليا.

أما الدستور األردني فقد جاء النص عمى أىمية األسرة وحمايتيا ورعاية األمومة والطفولة في المادة

( )6فقرة (.)2()5 ،4

ويبلحع أف المشرع األردني لـ يستخدـ أؼ عبارة تدؿ عمى حماية الطفولة بشكل خاص وانما جاء
ُ
النص في سياقو العاـ  ،وجعل الميمة ممقاة عمى عاتق القانوف في ذاتو بعكس المشرع المصرؼ الذؼ
استخدـ عبارة وتمتزـ الدولة وكذلؾ تتكفل الدولة.

( )1تنص المادة ( )80من الدستور المصري ( 2014م)على ٌُ :عد طفبلً كل من لم ٌبلػ الثامنة عشرة من عمره ،ولكل طفل
الحك فً اسم ،وأوراق ثبوتٌة ،وتطعٌم إجباري مجانً ،ورعاٌة صحٌة وأسرٌة أو بدٌلة  ،وتؽذٌة أساسٌة ،ومأوى آمن
،وتربٌة دٌنٌة ،وتنمٌة وجدانٌة ومعرفٌة ،وتكفل الدولة حموق األطفال ذوي اإلعالة وتأهٌلهم واندماجهم فً المجتمع ،وتلتزم
الدولة برعاٌة الطفل وحماٌته من جمٌع أشكال العنؾ واإلساءة وسوء المعاملة واالستؽبلل الجنسً والتجاري ،ولكل طفل
الحك فً التعلٌم المبكر فً مراكز للطفولة حتى السادسة من عمره ،وٌحظر تشؽٌل الطفل لبل تجاوزه إتمام التعلٌم األساسً،
كما ٌحظر تشؽٌله فً األعمال التً تعرضه للخطر ،كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام لضابً خاص باألطفال المجنً علٌهم
والشهود.)...
( )2تنص المادة السادسة فمرة ( )5 ،4من دستور األردن للعام ( 1952م)وتعدٌبلته حتى ( 2011م)على  :4األسرة أساس
المجتمع ولوامها الدٌن واألخبلق وحب الوطن ٌحفظ المانون كٌانها الشرعً وٌُموي أواصرها ولٌمها ٌ :5 ،حمً المانون
األمومة والطفولة والشٌخوخة وٌرعى النشء وذوي اإلعالات وٌحمٌهم من اإلساءة واالستؽبلل.
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ثانياً -القوانيف:
قانوف الطفل الفمسطيني رقـ ( )2004/7جاء ناظماً لمعديد مف شئوف الطفل ،ومواكباً لحداثة
التشريعات المتعمقة بالطفولة  ،ومتوافقاً مع االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفل وخصوصاً بعد صدور القرار بقانوف
رقـ ( )2012/19بتعديل بعض النصوص واضافة البعض في ىذا القانوف(.)1
أما قانوف الطفل المصرؼ رقـ ( )1996/12والمعدؿ بالقانوف رقـ ( )2008/126فجاء أيضاً ناظماً
لمعديد مف حقوؽ الطفل  ،وما يميزه أنو جاء شامبلً بحيث احتوػ بيف دفتيو عمى القواعد الموضوعية
واإلجرائية لقضاء األطفاؿ أو لؤلحداث بعكس قانوف الطفل لدينا ،وقد جعل المشرع المصرؼ سف المسائمة

الجزائية متى بمغ الطفل اثنى عشرة سنة.
أما األردف فبل يوجد بيا حتى اآلف قانوف طفل وانما توجد العديد مف التشريعات الناظمة لحقوؽ

الطفل ،ونحيل القارغ الكريـ إلى ما ذكرناه في المطمب الثاني مف المبحث األوؿ مف ىذا الفصل حوؿ تعريف
الطفل مف الناحية القانونية منعاً لمتكرار.

أما بخصوص القوانيف المتعمقة بحماية األحداث فقد صدر القرار بقانوف بشأف حماية األحداث رقـ

( ،)2016/4وىو يقوـ عمى أساس الحماية والرعاية لمطفل الحدث فيو قانوف ذو بعد اجتماعي ،حيث ينظر
لؤلطفاؿ الذيف ىـ في خبلؼ مع القانوف أؼ الجانحيف عمى أنيـ ضحايا بحاجة لمتأىيل وليسوا مجرميف
بحاجة لمعقاب ،ونص عمى نظاـ الوساطة في المراحل كاف ًة بدءاً مف وصوؿ الطفل لمشرطة  ،ونص عمى
شرطة احداث متخصصة ونيابة و قضاء أحداث مما يساىـ في خمق نظاـ عدالة خاص باألطفاؿ(.)2

()1أصدر الربٌس الفلسطٌنً محمود عباس لرارا بمانون رلم ( )2012/19معدالً فٌه لانون الطفل رلم ( ، )2004/7وتم
نشر هذه التعدٌبلت فً شهر آب عام ( 2013م) فً الجرٌدة الرسمٌة ،العدد ( ، )110بتارٌخ( م  ، )20/8/2013وأبرز
هذه التعدٌبلت:
 ،1االعتراؾ باألطفال الذٌن هم فً نزاع مع المانون بأنهم ضحاٌا و لٌسوا جناة.
 ،2تم رفع سن المسابلة الجزابٌة من  9سنوات إلى  12سنة.
 ،3رفع سن التأمٌن الصحً المجانً من  3سنوات و جعله ٌمتد إلى  6سنوات.
 ،4كذلن توسٌع الحاالت واألوضاع التً ٌعتبر فٌها األطفال معرضٌن لخطر االنحراؾ لٌتم اعتماد وضم األطفال المتسولٌن
إلى هذه الحاالت  ،وٌتم العمل حالٌا على إعداد لوابح تنفٌذٌة لمانون الطفل المعدل وهما  :البحة إجراءات الحماٌة و منح
الحموق  ،والبحة األسر البدٌلة.
للمزٌد انظر المواد ( )24 ،22 ،20 ،19 ،11نت المرار بمانون رلم ( ،)2012/9وانظر كذلن حول هذه التعدٌبلت والع
حموق الطفل الفلسطٌنً ،الجهاز المركزي لئلحصاء ،رام هللا ،فلسطٌن ،2013 ،ص .36
( )2للمزٌد انظر المواد ( )26 ،24 ،23 ،23 ،16 ،15 ،2 ،1من المرار بمانون بشأن حماٌة األحداث رلم (.)2016/4
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وفي األردف صدر حديثاً قانوف األحداث رقـ ( )2014/32والذؼ احتوػ بيف دفتيو القواعد االجرائية
لمعاممة األطفاؿ في خبلؼ مع القانوف دوف القواعد الموضوعية ونص عمى قضاء متخصص وشرطة أحداث
متخصصة ومعاممة فضمى لمحدث(.)1

المطمب الثاني

خصائص حقوؽ الطفل وأىميتو الجزائية

األطفاؿ وكما سبق القوؿ يشكموف شريحة اجتماعية تعادؿ النصف مف مجموع السكاف لدينا ،وىذه

اء الجسمي أو اإلدراكي مما يستوجب تميز حقوقيـ عف حقوؽ الكبار ،فيـ
الشريحة تتميز بالضعف سو ً
يمروف في أطوار متتابعة وصوالً إلى السف المعتبرة ،ومف خبلؿ ىذا المطمب سنتعرؼ عمى الطبيعة الخاصة

لحقوؽ األطفاؿ مف خبلؿ إبراز خصائصيا وتوضيح مراحل الطفولة المختمفة وصوالً إلى السف المعوؿ عميو

؛تحمل المسئولية الجزائية وكيفية تحديده .ويقتضي التوضيح أف نقسـ ىذا المطمب إلى خمسة فروع كما يمي:
الفرع األوؿ :خصائص حقوؽ األطفاؿ

ابتداء وأيضاً لو حقوؽ أخرػ تراعي صغره وعجزه وحاجتو
الطفل يتمتع بكافة الحقوؽ المقررة لئلنساف
ً
ومف ثـ فيي حقوؽ ذات صبغة خاصة.
أوالً -ىي حقوؽ ال يستطيع الطفل المطالبة بيا بنفسو:
فالطفل كما سمف ضعيف ليس لديو القدرة عمى تدبير أموره أو قضاء حوائجو ناىيؾ عف المطالبة

بناء عمى مطالبات الصغار
بحقوقو ،فاالتفاقيات الدولية أو التشريعات الوطنية المتعمقة بالطفل لـ توضع ً
وانما توافق عمييا وشرعيا وأقرىا الكبار ،لمصمحة األطفاؿ مف وجية نظرىـ ىـ وال أحد غيرىـ.
ثانياً -حقوؽ الطفل ال يقابميا واجبات عميو:
ىنا نفرؽ بيف الحقوؽ العقدية وغير العقدية ،فالطفل ليس أىبلً لمتعاقد بل ينوب عنو وليو أو القائـ
عميو بما يخولو القانوف مف النيابة القانونية تحت الرقابة القضائية المختصة ،فالطفل ليس لو أىمية لمتعبير
عف إرادتو وانما ينوب عنو وليو مع استثناء بعض الحاالت كالتصرفات النافعة نفعاً محضاً مثل قبوؿ اليبة؛
ألف الحقوؽ العقدية ترتب التزامات عمى الطفل لكف يتولى تنفيذىا مف ينوب عنو ،أما الحقوؽ غير العقدية

( )1انظر المواد ( )18 ،15 ،4 ،2من لانون األحداث األردنً رلم (.)2014 /32
من الجدٌر ذكره أن هنان لوانٌن أخرى تعد مصدرا ً لحموق الطفل فً فلسطٌن  ،مثل  :لانون الصحة العامة رلم
( ،)2004/20وكذلن لانون األحوال المدنٌة رلم ( .)1999/2وأٌضا ً لانون العمل رلم ( ،)2000/7ولانون حموق المعولٌن
رلم (، )1999/4والمرار بمانون بشأن الجرابم االلكترونٌة رلم (.)2017/16
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لمطفل والتي ال تقابميا أؼ التزامات أو واجبات فيمكف تسميتيا" بالحقوؽ المطمقة" والتي يتميز بيا الطفل
بصفتو طفبلً كحقوؽ الرضاعة والحضانة والنفقة(.)1

ثالثاً -خصوصية ممارسة الطفل لحقوقو:
ممارسة الحق تبدأ بطمبو والسعي إليو ثـ استعمالو  ،ولكف ليس ىكذا حاؿ الطفل فيو ال يستطيع أف

يطمب أو يسعى أو يحافع عمى حق لو  ،وانما يفترض دائماً أف يتولى ذلؾ عنو وليو أو الوصي عميو تحت

سمطاف الدولة ورقابتيا(.)2

رابعاً -حقوؽ تتمتع باألولوية والحماية المطمقة:
حقوؽ المواطنيف تتمتع بالحماية العامة لمدولة ،ومع ذلؾ يمكف لممواطنيف التصرؼ بيذا الشأف فيما

يناسبيـ غالباً بينما األمر مختمف فيما يتعمق بحقوؽ الطفل؛ ألف حقوؽ الطفل لدييا حماية خاصة باإلضافة
لمحماية العامة المقررة لمحقوؽ عمى وجو العموـ ،وىذه الحماية الخاصة تتجمى مف خبلؿ مبادرة الدولة
لضماف ىذه الحقوؽ واقرارىا وتقديميا عمى غيرىا ،وىو ما يعرؼ بقاعدة المصمحة الفضمى لمطفل ،ويمكننا

تممس ذلؾ في حقوؽ الحضانة والنفقة والوالية ،وغيرىا والتي يشارؾ الطفل فييا آخروف ولكف تكوف األولوية

ىي حماية مصمحة الطفل وحقوقو.
خامساً -ال يجوز التنازؿ عف حقوؽ الطفل:
التنازؿ عف الحق يتطمب إرادة راعية قادرة عمى التعبير عف مضمونيا مقدرة لمتبعة والنتائج المترتبة

عمييا ،والطفل بحكـ الطور الذؼ يمر بو ليس أىبلً لمنزوؿ عف أؼ حق لو ،وال يجوز وال يستساغ عقبلً أف
ُينسب إليو أؼ تفريط في حق مف حقوقو؛ ألف مداركو تقصر عف فيـ معنى النزوؿ عف الحق(.)3

()4

الفرع الثاني :المسئولية الجزائية لمطفل

أساس المسئولية أف يصدر الفعل عف إرادة مميزة وقادرة عمى فيـ ماىية الفعل وقادرة عمى توقع

وبناء عميو تنتفي المسئولية الجزائية إذا انتفت
اآلثار الناجمة عنو  ،كما تتعيف أف تكوف ىذه اإلرادة حرة ،
ً
( )1بولحٌة شهٌرة ،حموق الطفل بٌن المواثٌك الدولٌة ولانون العموبات الجزابري ،دار الجامعة الجدٌدة ،االسكندرٌة،2011 ،
ص .15
( )2بولحٌة شهٌرة ،المرجع السابك ،ص .16
( )3بولحٌة شهٌرة – مرجع سابك ص .16
()4بعض التشرٌعات تفرق بٌن سن الرشد الجنابً وسن الرشد المدنً  ،فتجعل األول أدنى من الثانً ومثالها مصر والتً
جعلت سن الرشد الجنابً ) )18عاما ً وسن الرشد المدنً )) 21عاماً ،بٌنما األردن وحد السن فً كلٌهما وجعله ( )18عاماً،
أما الشرٌعة اإلسبلمٌة فحسب الجمهور هو ( )15عاماً ،للمزٌد راجع المادة ( )2/44من المانون المدنً المصري وكذلن
المادة ( )4/43مدنً أردنً ،وأٌضا ً مجلة األحكام العدلٌة مادة ( ،)986وانظر حول سن الرشد فً الشرٌعة اإلسبلمٌة وهبة
الزحٌلً ،الفمه اإلسبلمً وأدلته ،الجزء الرابع ،ط ،2دار الفكر ،دمشك1989( ،م) ،ص .125
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الشروط التي يمزـ توافرىا في اإلرادة التي يعتد بيا القانوف كما لو أتى السموؾ اإلجرامي شخص عديـ التمييز

كالصغير غير المميز(.)1
الجزائية.

وقد تكوف المسئولية ناقصة وليست مكتممة ،فيناؾ ارتباط بيف السف وبيف التدرج في المسئولية
وسف المسئولية الجزائية لدينا نص عميو قانوف الطفل الفمسطيني رقـ ( )2004/7والمعدؿ بقرار

بقانوف رقـ ( )2012/19في المادة ( )67كما يمي( :ال تجوز المسائمة الجزائية لمطفل الذؼ لـ يتـ الثانية
عشرة مف عمره).
عمماً أف قانوف العقوبات رقـ ( )1936/74في المادة التاسعة جعل عدـ المسائمة الجزائية مقتص اًر

عمى مف لـ يتـ التاسعة مف عمره(.)2

وبما أف نص المادة ( )67مف قانوف الطفل ىو نص خاص فإنو يقيد ما سبقو مف نصوص ذات
عبلقة تطبيقاً لقاعدة الخاص يقيد العاـ.

ويرػ الباحث أف ىذا التعديل أمر يتوافق وطبيعة إدراؾ الطفل وبدء تفتح ممكاتو؛ ألنو قبل ذلؾ

يصعب عميو إدراؾ العمل الجزائي وعواقبو(.)3

وجاء نص المادة الخامسة مف القرار بقانوف بشأف حماية األحداث ( )2016/4مطابقاً لما ورد في
قانوف الطفل( ،)4ومف ثـ فالقانوف الفمسطيني جعل لمطفولة مف حيث المسئولية الجزائية مرحمتيف:
أ .المرحمة األولى :وىي مرحمة "انعداـ المسئولية قبل إتماـ سف الثانية عشر" وىذه المرحمة انعداـ اإلدراؾ
عد الطفل في ىذه المرحمة فاقدًا لمقدرة
والتمييز فييا قرينة قاطعة غير قابمة إلثبات العكس  ،إذ إف القانوف َ
عمى التمييز واإلدراؾ حتى ولو كاف الطفل قاد اًر عمييما مف حيث الواقع(.)5

( )1د /ساهر ابراهٌم الولٌد ،األحكام العامة فً لانون العموبات الفلسطٌنً ،الجزء األول ،ط ،2مكتبة الطالب الجامعً ،ؼزة،
)2013م) ،ص  .. 419كذلن انظر فً هذا الموضوع د /دمحم علً جعفر ،حماٌة األحداث المخالفٌن للمانون والمعرضة
لبلنحراؾ ،ط ،1المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،بٌروت 2004) ،م) ،ص .178
( )2انظر المادة التاسعة من لانون العموبات رلم ( )1936/74وكذلن المادة ( )94من لانون العموبات رلم (.)1960/16
()3مشروع لانون العموبات لدٌنا نص فً مادة ( )1/46على أنه (ال ٌسأل جزابٌا ً من لم ٌكن لد أتم التاسعة.)...مما ٌنبؽً
التعدٌل بما ٌتوافك مع ما ورد فً لانون الطفل المعدل.
ً
( )4نصت المادة الخامسة من المرار بمانون بشان حماٌة األحداث(  2016م)بمولها " :ال ٌسأل جزابٌا من لم ٌتم الثانٌة عشرة
من عمره ولت ارتكابه فعبلً مجرما ً أو عند وجوده فً إحدى حاالت التعرض لخط االنحراؾ."...
( )5مجلة الحموق ،العدد األول لسنة  25مارس ( 2001م) ،مجلس النشر العلمً ،جامعة الكوٌت ،ص .183
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ب.

المرحمة الثانية :وىي "مرحمة المسئولية الناقصة " والتي تستغرؽ المرحمة العمرية مف سف الثانية

عشر وحتى بموغ الثامنة عشر ومف بعدىا تبدأ مرحمة اكتماؿ المسئولية الجزائية(.)1

ونص قانوف الطفل المصرؼ رقـ ( )1996/12والمعدؿ بالقانوف(  )2008/126في المادة ()94

بالقوؿ( :تمتنع المسئولية الجزائية عمى الطفل الذؼ لـ يجاوز اثنتي عشرة سنة ميبلدية كاممة وقت ارتكاب

الجريمة ،ومع ذلؾ إذا كاف الطفل قد جاوزت سنو السابعة ولـ تجاوز الثانية عشرة سنة ميبلدية كاممة،
وصدرت منو واقعة بشكل جناية أو جنحة تتولى محكمة الطفل دوف غيرىا االختصاص بالنظر في أمره

ويكوف ليا أف تحكـ بأحد التدابير.)...

مف خبلؿ استعراض النص السابق نجد أف القانوف المصرؼ يتوافق مع القانوف الفمسطيني مف حيث

تحديد سف انعداـ المسئولية الجزائية  ،غير أنو نص ىنا بخبلؼ قانوف الطفل لدينا عمى أف ارتكاب الطفل
لفعل يعد جناية أو جنحة خبلؿ المرحمة العمرية مف" سبع سنوات إلى اثنى عشرة سنة " ال يمنع مف عرض
الطفل عمى محكمة مختصة تحكـ عميو بأحد التدابير التي وردت في المادة ( )101مف ذات القانوف  ،وىي

التوبيخ ،أو التسميـ  ،أو اإليداع في مشفى متخصص ،أو اإليداع في إحدػ مؤسسات الرعاية االجتماعية(.)2

وىو ما نراه نيجاً قويماً ألف في ذلؾ تنبييا لتوافر خطورة اجتماعية وبذور انحراؼ  ،غير أف المشرع

المصرؼ لـ يكف موفقاً عندما نص عمى أف ُيعرض الطفل عمى محكمة األطفاؿ  ،ذلؾ أف األصل ىو انعداـ
المسئولية في ىذه المرحمة بسبب صغر السف  ،وىي قرينة كما أسمفنا غير قابمة إلثبات العكػس وكاف األولى
بالمشرع المصرؼ أف ينص عمى عرض الطفل عمى األخصائي االجتماعي ،والذؼ يوصي بأحد التدابير وقد
نص عمى ىذه التدابير في قانوف الطفل الفمسطيني المادة (.)48

وىذا النص يأتي استجابة لمقواعد العامة في المسئولية الجزائية ،ذلؾ أف الجاني كي يسأؿ فبل بد أف

تتوافر لو األىمية الجزائية التي تعني قدرة الشخص عمى اإلدراؾ والتمييز ،ومما ال شؾ فيو أف الطفل دوف

الثانية عشر عديـ التمييز وعديـ اإلرادة(.)3

المشرع األردني اتخذ ذات المسمؾ الذؼ سار عميو كبلً مف المشرع المصرؼ والفمسطيني  ،بأف نص
في المادة الرابعة فقرة ب مف قانوف األحداث رقـ (" )2014/32عمى الرغـ مما ورد في أؼ تشريع آخر ال
يبلحق جزائياً مف لـ يتـ الثانية عشرة مف عمره".

()1فً فرنسا الحد األدنى لسن الحدث هو 13عاما ً أي تُمنع مسابلته جنابٌا ً لبل هذا السن ،بٌنما فً ألمانٌا الحد األدنى هو ))12
عاما ،وفً الجزابر ) (14عاماً ،وفً المؽرب ( )12عاماً ،وفً العراق ) (7أعوام ..للمزٌد انظر د /احمد سلطان عثمان،
المسبولٌة الجنابٌة لؤلطفال المنحرفٌن ،المؤسسة الفنٌة للطباعة والنشر ،الماهرة ،2002 ،ص  27وما بعدها ،وفً ذات
الموضوع انظر د /عبد الحمٌد الشواربً ،جرابم األحداث ،دار المطبوعات الجامعٌة ،االسكندرٌة1988( ،م) ،ص – 53
.54
( )2انظر المادة ( )101من لانون الطفل المصري رلم (.)1996/12
( )3د /عبد الفتاح بٌومً حجازي ،المعاملة الجنابٌة واالجتماعٌة لؤلطفال ،دار الفكـر الجامعً ،االسكندرٌة 2005)،م)،
ص.111
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()1

ومما سبق يتضح لنا أف السياسة التشريعية الحديثة

تتقاطع مع عدالة األحداث مف ناحية حمايتو

وليس معاقبتو  ،ومف ثـ امتدت المدة العمرية التي تنعدـ فييا المسئولية الجزائية لمطفل ،فحداثة السف ال

يكتمل معيا النمو العضوؼ والعضمي الذؼ يسمح لمحدث بتفيـ قيمة أفعالو والنتائج المترتبة عمييا(.)2

وجدير بالذكر أف الشريعة اإلسبلمية ميزت بيف الصغار والكبار مف حيث المسئولية الجزائية تميي اًز

كامبلً  ،حيث تقوـ المسئولية الجزائية في الشريعة عمى عنصريف :ىما اإلدراؾ  ،واالختيار وتختمف أحكاـ

الصغار باختبلؼ األدوار التي يمر بيا اإلنساف مف وقت والدتو وحتى تكتمل لديو ممكتي :اإلدراؾ ،

واالختيار وعمى أساس التدرج في تكوف اإلدراؾ وضعت قواعد المسئولية الجزائية ،ففي الوقت الذؼ ينعدـ فيو

اإلدراؾ تنعدـ المسئولية الجزائية ،وفي الوقت الذؼ يكوف فيو اإلدراؾ ضعيفاً تكوف المسئولية تأديبيو ال جزائية
وفي الوقت الذؼ يتكامل فيو اإلدراؾ يكوف اإلنساف مسئوالً جزائياً  ،وعميو فثمة ثبلث مراحل يجتازىا اإلنساف

منذ والدتو حتى بموغو سف الرشد:

المرحمة األولى :وىي" انعداـ اإلدراؾ أو الصبي غير المميز" تبدأ بالوالدة وتنتيي ببموغ سف السابعة
اتفاقاً.
المرحمة الثانية :وىي " اإلدراؾ الضعيف " تبدأ ببموغ سف السابعة وتنتيي بالبموغ  ،ويحدد عامة
الفقياء سف البموغ بخمسة عشر عاماً ماعدا أبا حنيفة فيحدده بثمانية عشر عاماً ،والرأؼ المشيور في مذىب

مالؾ يتفق مع رأؼ أبي حنفية ،والصبي ىنا ال ُيسأؿ جزائياً وال يحد وال تقتص منو وانما يسأؿ تأديبياً.

المرحمة الثالثة :ىي " مرحمة اإلدراؾ التاـ أو البموغ " وتبدأ ببموغ الصبي سف الرشد وفي ىذه المرحمة

يكوف اإلنساف مسئوالً جزائياً ويحد ويقتص منو ،والطفل في كل األحواؿ مسئوالً مدنياً عف أفعالو(.)3

الفرع الثالث :كيفية احتساب سف الطفل
كي نعامل أؼ شخص بوصفو طفبلً ينبغي تحديد سنو؛ ألف السف يمعب الدور األىـ في ىذه المسألة
سواء كاف المعني جانياً أو ضحية ،فعنصر الزمف ميـ في القانوف مف حيث المسائمة وترتيب الحقوؽ.

( )1كثٌر من التشرٌعات العربٌة حددت سن المسابلة الجنابٌة ) ، (12ومن ذلن التشرٌع المؽربً وكذلن السودانً ،فمانون
الطفل السودانً فً المادة ( )4عرؾ الجانح بالمول (ٌُمصد به كل طفل أتم الثانٌة عشرة ولم ٌبلػ الثامنة عشر من عمره عند
ارتكابه فعبلً مخالفا ً للمانون )..وٌُفهم من ذلن أن من هم دون هذه السن فبل مسبولٌة علٌهم وال ٌعاملوا معاملة الجانحٌن.
( )2د /عبد الحمٌد الشواربً ،جرابم األحداث ،د.ط ،دار المطبوعات الجماعٌة1988( ،م) ،ص .57
( )3عبد المادر عودة ،التشرٌع الجنابً اإلسبلمً ،الجزء األول ،ط ،6مؤسسة الرسالة ،بٌروت1985( ،م) ،ص600 - 599
وللمزٌد حول هذا الموضوع ،انظر اإلمام أبً عبد هللا دمحم بن لٌم الجوزٌة ،تحفة المودود بأحكام المولود ،د.ط ،عالم الفوابد
للنشر والتوزٌع ،ص 410وما بعدها ،كذلن انظر اإلمام دمحم أبو زهرة ،الجرٌمة والعموبة فً الفمه اإلسبلمً ،دار الفكر
العربً ،الماهرة1988( ،م) ،ص  ،430ونضٌؾ هنا أن رأي اإلمام أبً حنٌفة وبحسب ما سبك من حٌث تحدٌده لسن
اإلدران التام أو البلوغ هو الرأي المعتمد فً ُجل الموانٌن الحدٌثة.
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ووفقاً لمقانوف الفمسطيني يتـ احتساب السف بالتقويـ الشمسي أو ما يطمق عميو التقويـ الميبلدؼ ،فقد
جاء في المادة األولى مف القرار بقانوف بشأف حماية االحداث رقـ ( )2016/4أف الحدث ىو (الطفل الذؼ لـ
يتجاوز سنو ثماني عشرة سنة ميبلدية كاممة).

وكذلؾ أخذ المشرع المصرؼ بالتقويـ الميبلدؼ في مسألة احتساب سف الطفل ،حيث نصت المادة

الثانية مف قانوف الطفل المصرؼ رقـ ( )1996/12وتعديبلتو بالقوؿ " :يقصد بالطفل في مجاؿ الرعاية
المنصوص عمييا في ىذا القانوف كل مف لـ يتجاوز سنو الثامنة عشرة سنة ميبلدية كاممة.)1( "...
()2

أما المشرع األردني

فمـ يتطرؽ ليذه المسألة في قانوف األحداث األردني ( )2014/32وال في

قانوف العقوبات رقـ ( )1960/16وتعديبلتو ،ولكف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ

( )1961/19وتعديبلتو ،أورد ىذه المسألة في المادة ( )367بقولو  " :جميع المدد المبنية في ىذا القانوف
تحسب بالتقويـ الميبلدؼ) ،وكذلؾ نص القانوف المدني األردني رقـ ( )1976/43في المادة ( )2/43بما يمي
(وسف الرشد ىي ثمانية عشرة سنة شمسية كاممة).
الفرع الرابع :الوقت المعوؿ عميو في تحديد السف
إف تحديد سف الطفل سواء كاف ضحية أو جانحاً مف األىمية بمكاف لما سيترتب عميو مف خصوصية

في اإلجراءات والقواعد المتبعة وفقاً لقاعدة المصمحة الفضمى لمطفل.

وىناؾ إجماع فقيي وتشريعي عمى أف العبرة ىي بسف الطفل وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت

حدوث النتيجة أو المحاكمة ،وكذلؾ وقت وجود الطفل في إحدػ حاالت التعرض لمخطر أو االنحراؼ(،)3

والعبرة في فرض العقوبة ىي وقت ارتكاب الفعل( ،)4وقد جاء في القرار بقانوف بشأف حماية األحداث في
فمسطيف رقـ ( )2016/4في المادة ( )1/5أنو:

ال ُيسأؿ جزائياً مف لـ يتـ الثانية عشرة مف عمره وقت ارتكابو فعبلً مجرماً أو عند وجوده في إحدػ حاالتالتعرض لخطر االنحراؼ.

( )1انظر مادة الثانٌة من لانون الطفل المصري رلم ( )1996/12أو المعدل بالمانون رلم ( ،)2008/128ولد جاء فً
المانون المدنً رلم ( )1948/131فً المادة ( )12/44أن سن الرشد هً إحدى وعشرون سنة مٌبلدٌة كاملة وهنا سن
الرشد المدنً.
()2جاء فً الدستور األردنً الصادر عام (1952م)وتعدٌبلته حتى ) 2011م) فً المادة (ٌ( )28بلػ الملن سن الرشد متى أتم
ثمانً عشرة سنة لمرٌة من عمره) وهً مادة خاصة بتحدٌد سن الملن حسب التموٌم الهجري ولٌس المٌبلدي.
( )3انظر فً ذلن د /شرٌؾ سٌد كامل ،الحماٌة الجنابٌة لؤلطفال ،ط ،1دار النهضة العربٌة ،الماهرة 2001( ،م) ،ص،289
وكذلن د /فوزٌة عبد الستار ،المعاملة الجنابٌة لؤلطفال ،د.ط ،1997 ،ص  ،201وأٌضا ً د /ثابر العدوان ،العدالة الجنابٌة
لؤلحداث ،د.ط ،دار الثمافة ،عمان 2012) ،م) ،ص .204وانظر أٌضا ً دمحم شتا أبو سعد ،الوجٌز فً لانون الطفل وجرابم
األحداث ،د.ط ،دار الفكر الجامعً ،االسكندرٌة 1997( ،م) ،ص ،61وكذلن دكتور /حسن هند ،ودكتور /مصطفى الحبشً،
النظام المانونً لحموق الطفل ،دار الكتب المانونٌة ،مصر 2007( ،م) ،ص.226
( )4استبناؾ جزاء رام هللا رلم ( )98/721جلسة  ،28/9/1998للمزٌد فً حٌثٌات الحكم ،انظر مولع الممتفً تارٌخ الزٌارة
12/12/2015ـ الساعة .www.Muqtafi.birzet.edu ،23:30
22

كذلؾ نصت المادة ( )95مف قانوف الطفل المصرؼ رقـ ( )1996/12وتعديبلتو بقوليا  " :تسرؼ األحكاـالواردة في ىذا الباب عمى مف لـ تجاوز سنو ثماني عشرة سنة ميبلدية كاممة وقت ارتكابو الجريمة أو عند

وجوده في إحدػ حاالت التعرض لمخطر" .ونص المشرع األردني في قانوف األحداث رقـ ()2014/32

المادة /6ب (لغايات تطبيق أحكاـ ىذا القانوف يعتمد سف الحدث عند ارتكاب الفعل أو حاجتو لمحماية أو
الرعاية).

الفرع الخامس :آلية تقدير سف الطفل
تطرقنا في الفرع السابق إلى آلية احتساب سف الطفل  ،وذكرنا أف ذلؾ يتـ وفقاً لمتقويـ الميبلدؼ أو

الشمسي ،ولكف السؤاؿ المطروح ىنا ىل تحديد سف الطفل مرتبط فقط بشيادة الميبلد أو مستخرج قيد
األحواؿ المدنية؟! أـ أف ىناؾ وسيمة أو إجراء آخر يستند إليو في حالة عدـ وجود ىذه الوثيقة؟ فسف المجني

عميو يعد ركناً جوىرياً في بعض الجرائـ( ،)1وفي بعضيا يعد ظرفاً مشدداً ،وسف المتيـ يؤثر عمى اختصاص

المحكمة أيضاً(.)2

وقد نصت المادة األولى مف القرار بقانوف بشأف حماية األحداث رقـ ( )2016/4بقوليا ... " :
ويحدد سف الحدث بوثيقة رسمية ،فإذا ثبت عدـ وجودىا يقرر سنو بواسطة خبير تعينو المحكمة أو نيابة

األحداث حسب مقتضى الحاؿ"  ،فالوسيمة األولى لدينا في تحديد سف الطفل ىي الوثيقة الرسمية أؼ شيادة

الميبلد أو مستخرج قيد األحواؿ المدنية ،ويعزز ذلؾ ما جاء في المادة ( )14مف قانوف الطفل مف أف الطفل

يسجل بعد والدتو فو اًر في السجل المدني(.)3

أما مسألة عدـ وجود الوثيقة الرسمية فقد عالجيا المشرع الفمسطيني مف خبلؿ منحة سمطة تقدير
السف لممحكمة أو النيابة وحسب مقتضى الحاؿ بواسطة خبير.
ويرػ الباحث ىنا أف المشرع الفمسطيني فرؽ بيف حالتيف وىما :حالة التحقيق االبتدائي ،وحالة

التحقيق النيائي أو المحاكمة ،وألف اتصاؿ الطفل يكوف أوالً بالنيابة والتي إذا ما فاتيا مسألة تحديد سنو أو
تقديره كاف عمى المحكمة حسـ ىذه المسألة  ،فيرػ الباحث أنو كاف عمى المشرع تقديـ لفع النيابة عمى لفع

المحكمة حتى يستقيـ النص.
( )1من ا لممرر أن تحدٌد سن المجنً علٌه فً الجرٌمة موضوع المحاكمة ركن هام فً الجرٌمة لما ٌترتب علٌه من أثر فً
تولٌع العموبة  ،واألصل أن إثبات السن ال ٌعتد به إال بوثٌمة رسمٌة ،أما إن ثبت عدم وجودها فتمرر السن بواسطة خبٌر،
طعن رلم ( )11645لسنة  65لضابٌة جلسة  28/1/2004للمزٌد انظر المولع اإللكترونً ،تارٌخ الزٌارة ،7/12/2015
الساعة .www.shabanlawey.almonntada.com 12:00
( )2جاء فً حٌثٌات الطعن رلم ( /10287لسنة  )63لضابٌة جلسة ( 1999/3/24من أن الممرر أنه ٌنبؽً أن ال ٌكون
الحكم مشوبا ً بإجمال أو إبهام مما ٌتعذر معه تبٌن مدى صحة الحكم من فساده فً التطبٌك المانونً على والعة الدعوى ،وكان
البٌن من الحكم المطعون فٌه أنه دان الطاعن بجرٌمة هتن عرض صبً لم ٌبلػ الثامنة عشرة عاما ً من عمره بؽٌر لوة أو
تهدٌد ودون أن ٌورد مصدر ما أورده عن عمر المجنً علٌه  ،وهل هو ورلة رسمٌة أم تمدٌر أهل الخبرة مع أن سن المجنً
علٌه ركن جوهري فً الجرٌمة موضوع المحاكمة مما ٌصم الحكم بالمصور فً البٌان؟) .مشار إلٌه لدى :ابراهٌم سٌد أحمد،
مبادئ محكمة النمض فً االثبات الجنابً ،د.ط ،دار الكتب المانونٌة ،المحلة الكبرى ،مصر 2005( ،م) ،ص .446
( )3انظر المادة  14من لانون الطفل الفلسطٌنً رلم .2004/7
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وجاء قانوف الطفل المصرؼ رقـ ( )1996/12والمعل بالقانوف رقـ ( )2008/128في المادة الثانية
بما يمي (وتثبت السف بموجب شيادة الميبلد أو بطاقة الرقـ القومي أو أؼ مستند رسمي آخر ،فإذا لـ يوجد

المستند الرسمي أصبلً قدرت السف بمعرفة إحدػ الجيات التي يصدر بتحديدىا قرار مف وزير العدؿ باالتفاؽ
مع وزير الصحة).

ِ
يكتف بالوثيقة الرسمية إلثبات السف بل جعل اإلثبات في ىذه
ويبلحع أف المشرع المصرؼ لـ
المسأػمة مقبوالً طالما كاف مرتك اًز إلى أؼ مستند رسمي غير شيادة الميبلد أو بطاقة الرقـ القومي  ،وىو ما
يفتح الباب نحو العبث في مسألة قيود األحواؿ المدنية ويخمق مزيداً مف الشكوؾ.

ويرػ الباحث أف المحكمة وفقاً لمنص السابق ليس ليا أؼ سمطة في مسألة إثبات السف إف لـ يوجد

المستند الرسمي  ،وجعل األمر مقتص اًر عمى الجيات اإلدارية بالدولة وىو قصور تشريعي إذ ما العمل إذا
قصرت ىذه الجيات في البت في ىذه المسػألة؟ ىل ستحيل المحكمة ىذه المسألة إلييا مرة أخرػ لحسميا
وىذا يستدعي التأجيل واىدار العدالة برغـ أف المطموب ىو تحقيق المصمحة الفضمى لمطفل بعدالة ناجزة.

ونص قانوف األحداث األردني رقـ ( )2014/32في المادة (/6ج) عمى ما يمي( :ج – إذا ثبت أف

الشخص المعني أو الذؼ يمثل في الدعوػ غير مسجل في قيود األحواؿ ،وتـ االدعاء أنو ال يزاؿ حدثاً أو
أنو أصغر مما يبدو ويؤثر ذلؾ في نتيجة الدعوػ أو اإلجراء فعمى المحكمة أف تحيمو إلى المجنة الطبية،
شكمة وفق أحكاـ نظاـ المجاف الطبية النافذ لتقدير سنو قبل مباشرة المحاكمة وفي ىذه الحالة تعتبر المدة
الم ّ
ُ
المتعمقة بتقدير السف مف مدة المحاكمة).
المشرع األردني أناط مسألة تقدير السف بجية إدارية طبية محددة ومشكمة وفقاً لمقانوف ،ودور

المحكمة ىو اإلحالة لكف بتوافر الشروط المذكورة في المادة السابقة وىي:

 -1أف يكوف ىناؾ ادعاء بالحداثة التي تتطمب معاممة قانونية خاصة وتكييف لئلجراءات.
 -2أف يكوف ليذا االدعاء أثره في الحكـ.

تقييـ السياسة التشريعية :
بمقارنة النصوص السابقة يرػ الباحث :أف المشرع الفمسطيني كاف موفقاً أكثر مف المشرعيف:

المصرؼ ،واألردني؛ وذلؾ لآلتي:

أ .المشرع الفمسطيني في حالة عدـ وجود المستند الرسمي المحدد لسف الطفل جعل مسألة تقدير سنو مف

اء كاف األمر أثناء التحقيق االبتدائي أـ النيائي .وقد يتبادر
اختصاص الجيات القضائية مف خبلؿ خبير سو ً
لمذىف لموىمة األولى أف ىذا الخبير ليس طبيباً؛ ألف النص لـ يوضح ذلؾ فنقوؿ بأف البدييي في ىكذا مسائل

أف خبراء الطب البشرؼ ىـ مف يقرروف اإلجابات ،ولكف القصور الذؼ وقع بو المشرع ىو تحديده لمسألة
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عدد الخبراء بقولو (بواسطة خبير ، )...وكاف األولى أف يكوف تقدير السف مف لجنة خبراء حتى تقل نسبة
الخطأ

()1

وكذلؾ أف يقدـ لفع النيابة عمى المحكمة كما سبق وأشرنا.

ب .المشرع المصرؼ عدد في وسائل إثبات سف الطفل ولـ يحصرىا بوسيمة محددة بقولو " :أو أؼ مستند
رسمي آخر " مما يفتح المجاؿ أماـ تأويبلت كثيرة  ،فماذا لو ُوجدت أكثر مف وسيمة إلثبات سف الطفل مع
اختبلؼ في الفترات الزمنية ؟ ربما كانت اإلجابة أننا نأخذ بالوسيمة األولى وىذا صحيح ولكف ماذا لو كانت

الوسيمة األخيرة ىي األصمح لمطفل ولتحقيق مبدأ المصمحة الفضمى فما ىو العمل؟

أيضاً المشرع ناط سمطة البت في مسألة تقدير السف إلى جيات إدارية ،وبحيث سمب ىذا

االختصاص مف الجيات القضائية فما العمل إذا قصرت ىذه الجيات اإلدارية ىل توقف المحكمة اإلجراءات

وتحيل األمر مف جديد لمجيات االدارية؟  ،ورغـ ذلؾ وبحق يحمد لممشرع المصرؼ أف ىذه الجية والتي

ستبت في مسألة سف الطفل ىي لجنة فنية طبية متخصصة.

أما المشرع األردني فقد كاف موفقاً في جعل مسألة تقدير السف مف اختصاص لجنة طبية ،فيي

لجنة حكومية مشكمة مف أكثر مف طبيب خبير ،وبالتالي نسبة خطأىا أقل مف أرؼ خبير واحد ،والمجنة أكثر

قدرة عمى أداء ميمتيا وىي التي تصمح أف تكوف خبيرة(.)2

غير أف المشرع األردني لـ يوفق في قصره لسمطة اإلحالة عمى المحكمة فقط  ،حيث لـ يذكر النيابة

ابتداء.
وىي التي يفترض بيا أف تتنبو ليذه المسألة
ً

ويرػ الباحث أف المشرع األردني وضع عدة شروط لتطبيق ىذه المسألة ،وىي:
 -1عدـ وجود قيد لمطفل.

 -2االدعاء يتوافر الحداثة أو صغر السف.

 -3أف يكوف لذلؾ تأثير عمى مجريات الدعوػ أو الحكـ.
والشرط األخير ال حاجة لو فطالما توفرت الحداثة خضعت اإلجراءات واألحكاـ لتكييف آخر خاص
باألطفاؿ.

()1المشرع الفلسطٌنً فً مشروع لانون العموبات الموحد(  2003م)المادة ( )2/46نص على اآلتًٌ( :ثبت السن بوثٌمة
رسمٌة فإن تعذر ذلن ندبت جهة التحمٌك والمحاكمة طبٌبا ً مختصا ً لتمدٌرها بالوسابل الفنٌة.
هنا المشرع لدم التحمٌك وهً النٌابة على المحكمة لسبك اتصالها بالشكوى أو الوالعة  ،ومع ذلن ولع فً خطأ تحدٌد عدد
األطباء بطبٌب واحد وجاء متزٌدا ً فً نصه على الوسابل الفنٌة ألنها أمر مفروغ منه مما ٌنبؽً إعادة النظر فٌه.
( )2د /ثابر سعود العدوان ،العدالة الجنابٌة لؤلحداث ،ط ،1دار الثمافة عمان 2012( ،م) ،ص .203
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الفصل األوؿ
ماىية الحماية الجزائية وأساسيا القانوني

يمعب السف دو اًر رئيساً كأحد العوامل اليامة التي تجعل بعض األشخاص أكثر عرضة مف غيرىـ ؛

ليكونوا ضحايا لمجريمة ويظير ذلؾ بجبلء في سف الطفولة ،فالطفل بحكـ ما يعتريو مف صفات تتمثل في
تكوينو النفسي والجسدؼ الضعيف ،وقمة خبرتو ،وعدـ نضجو ،وعدـ إدراكو لطبيعة ما يقع عميو مف اعتداءات

بل وعدـ قدرتو عمى دفع ما يقع عميو ،ىذه الصفات تجعل منو ىدفاً مثالياً لمعديد مف االعتداءات(.)1

والخطر المحدؽ بالطفل ال يتوقف عمى المحيط الخارجي بل قد يحدث داخل األسرة ،والتي يفترض

أف تكوف واحة األماف ،والحماية ،والحراسة ،والصوف ليذا المخموؽ الضعيف ،فبل يستغرب أف نجد أف الطفل
يتعرض لئلساءة بأشكاليا كافة داخل محيطو األوؿ وعمى رأسيا االعتداءات الجنسيةوالتي أصبحت واقعاً
()2

والوطني

معاشاً ،وعمى الرغـ مف أف قضية حماية األطفاؿ بفئاتيـ المختمفة تأخذ حي اًز مف االىتماـ الدولي
خصوصاً في مجاؿ التشريعات ،إال أف النصوص القانونية في حد ذاتيا ودوف تعاضدىا مع وسائل أخرػ

المعاش،
مجتمعية رسمية أو مدنية ال تضمف تحقيق ىذه الحماية ،وتبقى الفجوة كبيرة ما بيف النص والواقع ُ

وسنتناوؿ ىذا الفصل في مبحثيف:

المبحث األوؿ :ماىية الحماية الجزائية وأنواعيا.
المبحث الثاني :األساس القانوني لمحماية الجزائية وآلياتيا.

( )1د /أحمد الفمً ،ولاٌة اإلنسان من الولوع ضحٌة للجرٌمة ،د.ط ،دار الفجر الماهرة 2003) ،م) ،ص .14
()2إن االهتمام الدولً بحماٌة الطفولة ورد فً كثٌر من اإلعبلنات والمواثٌك والتً ٌأتً فً ممدمتها االتفالٌة األممٌة للطفل
) 1989م)  ،حٌث نصت المادة ( ) 19فٌها ( -1تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر التشرٌعٌة واإلدارٌة واالجتماعٌة
والتعلٌمٌة المبلبمة لحماٌة الطفل من أشكال العنؾ كافة أو الضرر أو اإلساءة )..كذلن المادة (( )34تتعهد الدول األطراؾ
بحماٌة الطفل من جمٌع أشكال االستؽبلل الجنسً واالنتهان الجنسً )...وكذلن المادة ( )1/77من المانون الدولً اإلنسانً
اللحك البروتوكول األول اإلضافً التفالٌات جنٌؾ الرابعة (1999م) وعنوانها (حماٌة األطفال بمولهاٌ -1 :جب أن ٌكون
األطفال موضع احترام خاص وأن تكفل لهم الحماٌة )..أٌضا ً المادة الخامسة من اإلعبلن العالمً لحموق اإلنسان ( 1948م)،
ونصت على أنه (ال ٌُعرض أي إنسان للتعذٌب وال للعموبات أو المعامبلت الماسٌة أو الوحشٌة أو إهانة الكرامة) .وجاءت فً
المادة ( )15من لانون حموق اإلنسان العهد الدولً الخاص بالحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة )1966م) "من الواجب
حماٌة األطفال المراهمٌن من االستؽبلل االلتصادي واالجتماعً كما ٌجب جعل المانون ٌعالب على استخدامهم فً أي عمل
من شأنه افساد أخبللهم أو االضرار بصحتهم".
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المبحث األوؿ
ماىية الحماية الجزائية وأنواعيا

قد يستطيع الطفل في مرحمة متأخرة مف طفولتو أف يدرؾ موقفو إزاء القانوف في أفعالو ،إال أنو قد ال

يستطيع حماية نفسو ضد مف يرتكبوف الجريمة بحقو ،فمف ىـ دوف الثامنة عشر عاماً يسيل التأثير عمييـ

والتغرير بيـ مما يؤىميـ لمحاجة لحماية خاصة تضاؼ لمحماية العامة المقررة لمبالغيف ،والحماية الجزائية

لمطفل المجني عميو ذات طبيعة مزدوجة فيي مف ناحية حماية فردية أو شخصية عمى أساس أف قانوف
العقوبات يحمي الطفل بسبب ضعفو ،وىذه الحماية تعيد التوازف بيف حالة الضعف التي يعاني منيا الصغير
والقوة التي يتمتع بيا الجاني ومف ناحية أخرػ ىي حماية جماعية ،باعتبار أف قانوف العقوبات يحمي

الطفولة كفئة اجتماعية مف المحتمل أف تتعرض أكثر مف غيرىا لبلستغبلؿ(.)1

فقانوف العقوبات والقوانيف المكممة لو تجرـ األفعاؿ حماية لمصالح قدر المشرع أنيا جديرة بالحماية،

والنص القانوني يدور مع المصمحة التي يحمييا وجوداً وعدماً وتعديبلً ،فالمشرع ال يعطي الوصف الجرمي
ألؼ فعل كاف؛ ألف نظرية مف نظريات قانوف العقوبات تقتضي منو ذلؾ بل ألف مصمحة جديرة بالحماية
تقتضي منو ىذا التدخل وتطمب منو فرض العقوبة( ،)2ولتوضيح أشمل نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف:

المطمب األوؿ :المقصود بالحماية الجزائية.
المطمب الثاني :أنواع الحماية الجزائية.

المطمب األوؿ
المقصود بالحماية الجزائية

ابتداء ،فكيف لو أف يحمي نفسو وحقوقو ؟!
لما كاف الطفل ال يستطيع أف يطالب بحقوقو
ً
معضمة كبيرة لمتغمب عمييا تـ اإلقرار لمطفل بحقوؽ اإلنساف بوصفو إنساناً إلى جانب تفرده بحقوؽ

خاصة تتناسب والفئة االجتماعية والعمرية التي ينتمي إلييا وبالنتيجة تمتعو بحماية خاصة إلى جانب الحماية

العامة المقررة لجميع األفراد .والحماية المقصودة ىناىي الحماية الجزائية فبل حماية فاعمة ومؤثرة ما لـ تكف
مقترنة بجزاء رادع فيي حماية جزائية ،وفي ىذا المقاـ نقسـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فروع كما ىو آت:

( )1د /شرٌؾ سٌد كامل ،الحماٌة الجنابٌة لؤلطفال ،ط ،1دار النهضة العربٌة ،الماهرة ،2001 ،ص.8
( )2د /عبد الحكٌم ذنون الؽزال ،الحماٌة الجنابٌة للحرٌات العامة ،د.ط ،منشأة المعارؾ باإلسكندرٌة ،2007 ،ص.94
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الفرع األوؿ :المقصود بالحماية الجزائية لغة

الحماية الجزائية تتكوف مف لفظيف ىما حماية ،وجزائية.

أوالً -معنى الحماية لغة :
مصدرىا كممة حمى وليا معاني متعددة منيا المنعة والمدافعة والنصرة ،فيقاؿ حماه حماية ،نفعو

ودافع عنو( ،)1وأحميتو باأللف جعمتو حمى ال يقرب وال يتج أر عميو(.)2

ثانياً -معنى الجزائية لغة:
()3

مف الجزاء وجازيتو بذنبو عاقبتو عميو

فيي بمعنى العقاب.

الفرع الثاني :مفيوـ الحماية الجزائية اصطالحاً

الحماية الجزائية تعني (سعي المشرع الحثيث نحو توفير الحد األقصى مف الحماية لطائفة المصالح

األساسية والقيـ الجوىرية في المجتمع) ،فمكل قاعدة مف قواعد القانوف غاية تستيدفيا ومصمحة تسبغ عمييا

حمايتيا؛ ألنيا قد تعد ضرورة مف ضرورات أمنو أو مصد اًر مف مصادر تطوره وارتقائو(.)4

فيي (إ ضفاء الحماية التشريعية عمى المصالح التي يتوخاىا المشرع ويعبر عف ذلؾ بالجزاء الجزائي

أو العقوبة)( ،)5وكذلؾ ىي (مجموعة الوسائل التي يقررىا المشرع لحماية حقوؽ الطفل)(.)6

الفرع الثالث :المقصود بالحماية الجزائية فقياً
ىي (ما يكفمو القانوف الجنائي بشقيو :قانوف العقوبات  ،وقانوف اإلجراءات مف قواعد واجراءات

لحماية مختمف حقوؽ اإلنساف عف طريق ما يقرره مف عقوبات في حالة وقوع اعتداء أو انتياؾ عمييا)(.)7

ومف جميع ما سبق يرػ الباحث أف المقصود بالحماية الجزائية المقررة لؤلطفاؿ وفقاً ليذه الدراسة
تعني جميع التدابير واإلجراءات والعقوبات المنصوص عمييا في القانوف الجزائي والقوانيف المكممة لو والتي
تحمي عرض الطفل وأخبلقو.

( )1جمال الدٌن بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،المجلد  ،14ط ،1دار صادر بٌروت ،بدون سنة نشر ،ص.197
( )2أحمد بن دمحم بن علً الفٌومً الممرئ ،المصباح المنٌر ،باب كتاب الحاء ،د.ط ،مكتبة لبنان .بٌروت 1987 ،م  ،ص.59
( )3أحمد بن دمحم بن علً الفٌومً الممرئ ،المرجع السابك ،ص .39
( )4د /دمحم زكً عامر ،الحماٌة االجرابٌة للموظؾ العام فً التشرٌع المصري ،د.ط ،الدار الفنٌة للطباعة والنشر ،اإلسكندرٌة،
 1985م  ،ص.8 - 7
( )5أسامة بن عمر ،الحماٌة الجنابٌة لسر المهنة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والموانٌن الوصفٌة ،جامعة ناٌؾ للعلوم األمنٌة ،رسالة
ماجستٌر  2004م  ،ص . 29انظر فً نفس الموضوع خالد دمحم الحمٌري ،الحماٌة الجنابٌة للعرض ،جامعة ناٌؾ للعلوم
األمنٌة ،رسالة ماجستٌر ،الرٌاض 2008 ،م ،ص .35
( )6د /شرٌؾ سٌد كامل ،الحماٌة الجنابٌة لؤلطفال ،مرجع سابك ،ص .8
( )7د /أحمد عبد الحمٌد الدسولً ،الحماٌة الموضوعٌة واالجرابٌة لحموق اإلنسان فً مرحلة ما لبل المحاكمة ،ط ،1دار
النهضة العربٌة ،الماهرة 2007 ،م  ،ص.96
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المطمب الثاني
صور وأنواع الحماية الجزائية

تتخذ الدوؿ التدابير المناسبة لحماية حقوؽ ومصالح األطفاؿ ضحايا الممارسات المحظورة في جميع

مراحل اإلجراءات القضائية الجزائية  ،والعمل عمى سبلمتيـ والحفاظ عمى أمنيـ  ،واتخاذ اإلجراءات القانونية

والقضائية لحمايتيـ السيما عف طريق االعتراؼ بضعف األطفاؿ الضحايا وتكييف اإلجراءات لجعميا تعترؼ

باحتياجاتيـ الخاصة(.)1

ويرجع فضل االىتماـ بالضحايا وضرورة الوقوؼ إلى جانبيـ واضفاء الحماية القانونية عمييـ إلى

ظيور اتجاه جديد مف العموـ اإلنسانية وىو عمـ الضحية (.)2

والطفل ىنا ىو مناط الحماية وموضوع الحق المعتدؼ عميو ،لذلؾ أحاطو المشرع بالحماية

الموضوعية واالجرائية ،والتي نوضحيا مف خبلؿ الفرعيف التالييف:

الفرع األوؿ :صور الحماية الجزائية
لمحماية الجزائية صورتاف:
-1حماية جزائية عامة وىي تمؾ الحماية المقررة لئلنساف وحقوقو  ،حيث نصت المادة ( )1/10مف القانوف
األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ (حقوؽ اإلنساف وحمايتو ممزمة وواجبة االحتراـ )...والطفل كونو

إنساف يتمتع بيذه الحماية مف حيث األصل.
-2حماية جزائية خاصة وىي تمؾ الحماية التي تختص بيا فئة معينة كاألطفاؿ أو ذوؼ االحتياجات الخاصة
أو غيرىـ ،وتظير مف خبلؿ النص عمى تمتع الطفل بحقوؽ خاصة تممييا ظروفو الخاصة والمتمثمة في

ضعف مداركو وحاجتو لغيره ،ومف ذلؾ ما جاء في المادة (  )29مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ

حوؿ حق األطفاؿ في الحماية والرعاية الشاممة وكذلؾ ما جاء بو قانوف الطفل والقوانيف ذات العبلقة(.)3
الفرع الثاني :أنواع الحماية الجزائية

إف المرحمة العمرية التي ينتمي إلييا األطفاؿ تشجع الجناة عمى تنفيذ جرائميـ المختمفة ؛ مما يوجب
اء مف داخل محيط األسرة أو مف المحيط
عمى المشرع تخصيص أحكاـ لحمايتيـ وردع المتربصيف بيـ سو ً
الخارجي ليا.

( )1د /عروبة جبار الخزرجً ،حموق الطفل بٌن النظرٌة والتطبٌك ،ط ،1دار الثمافة ،عمان 2009 ،م ،ص .135
( )2د /عبد المادر صابر جرادة ،الجرٌمة تأصٌبلً ومكافحةً ،ط ،2بدون دار نشر2011 ،م  ،عدد الناصرة ،ص .258
( )3أنظر لانون الطفل الفلسطٌنً رلم ( )2004/7المواد ( )8 ،7 ،4 ،2وكذلن أنظر لانون العمل الفلسطٌنً رلم
( )2000/7المواد ( )95 ،93وأٌضا ً لانون الصحة العامة رلم ( )2004/20المواد (.)5 ،4
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ويعتبر القانوف الجنائي أكثر التشريعات عناية وحماية لئلنساف عموماً ولؤلطفاؿ عمى وجو

الخصوص ،ويمحق بو القوانيف المكممة لو والخاصة  ،مثل  :قوانيف األحداث واألطفاؿ وغيرىا.
أوالً -الحماية الجزائية الموضوعية:

ويقصد بالحماية الجزائية الموضوعية تمؾ الحماية التي تستيدؼ تتبع األنشطة ذات العبلقة

عنصر تكوينيا في التجريـ أو جعميا ظرفاً مشدداً(.)1
ا
بالمصمحة المراد حمايتيا ،وذلؾ بجعل صفة الطفولة

واذا كاف ىذاف األثراف مظيريف الحماية الجزائية التي تتبادر إلى الذىف لموىمة األولى ؛ فإنو يتصور

أف يكوف ليا مظاىر أخرػ عمى النقيض مف المظيريف السابقيف ،إذ يتصور أف تكوف سبباً لئلعفاء مف
العقاب ،كما يتصور أف تكوف سبباً لئلباحة ،أو سبباً النتفاء المسئولية متى رأػ الشارع أف ذلؾ يستيدؼ
تحقيق حماية الطفل جزائياً(.)2

مما سبق يرػ الباحث أف الحماية الجزائية الموضوعية تتعمق بالتجريـ والعقاب ،أو باإلعفاء

واإلباحة ،أو عدـ المسئولية طالما كاف ذلؾ يحقق ويقرر الحماية لمطفل.
ثانياً -الحماية الجزائية االجرائية:

إف اليدؼ مف الحماية الجزائية لمطفل ىو المحافظة عميو وحمايتو مف كل اعتداء ،وحتى يكوف
الصغير في منعة مف أمره البد لمدولة مف تشريع قوانيف صارمة لتجريـ كل ما يمس الطفل أو يشكل خط اًر
عميو  ،باإلضافة إلى تقرير الوسائل واإلجراءات التي تؤدؼ إلى استيفاء الطفل والمجتمع لحقو مف الجاني.

والحماية الجزائية اإلجرائية تعني تقرير ميزة إجرائية تأخذ شكل استثناء عمى انطباؽ كل أو بعض

القواعد اإلجرائية العامة في حاالت خاصة ،تستمزـ تحقيق المصمحة فييا تقرير تمؾ الميزة وذلؾ إما باستبداؿ

قاعدة إجرائية بأخرػ ،أو بتعميق انطباؽ القاعدة اإلجرائية عمى قيد أو شرط ،واما أخي اًر بتعديل مضموف

القاعدة اإلجرائية(.)3

وكذلؾ تتعمق الحماية الجزائية اإلجرائية بتنظيـ كيفية اقتضاء حق الدولة في العقاب مف الجاني،

وذلؾ بتبييف الجيات القضائية واختصاصيا وكشف الجريمة إلثبات وقوعيا والقبض عمى مرتكبيا( ،)4فيذه

( )1د /محمود أحمد طه ،الحماٌة الجنابٌة للطفل المجنً علٌه ،د.ط ،أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض 1999 ،م،
ص.10
( )2د /محمود أحمد طه ،الحماٌة الجنابٌة للعبللة الزوجٌة ،ط ،1أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض  2002م،
ص.7
( )3د /محمود أحمد طه ،الحماٌة الجنابٌة للطفل المجنً علٌه ،مرجع سابك ،ص .20
( )4فوزٌة هامل ،الحماٌة الجنابٌة لؤلعضاء البشرٌة ،جامعة الحاج خٌضر ،رسالة ماجستٌر  2012م  ،الجزابر ،ص .23
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الميزة التي تقررىا الحماية الجزائية اإلجرائية يكوف محميا األساليب والوسائل التي تستعمميا الدولة في

المطالبة بحقيا في العقاب(.)1

نخمص مما سبق إلى أف الحماية الجزائية بشقييا  :الموضوعي  ،واإلجرائي تعني أف المشرع وجد أف

خطر
مصالح معينة جديرة بالحماية فتصدؼ لمدفاع عنيا مف كل ما مف شأنو أف يمحق ضر اًر أو يشكل
اً

بتجريـ ىذه األفعاؿ وتقرير الجزاءات المناسبة والمستحقة عمى مرتكبييا.

والطفل كونو إنساناً بالدرجة األولى وألنو ينتمي لفئة تتميز بالضعف والعجز ،فإف المشرع نظر إليو
والى حقوقو كافة عمى أنيا مصمحة جديرة بالحماية الجزائية  ،ومف ثـ جاء القانوف الجنائي والقوانيف الخاصة
ذات العبلقة تدافع عنو وعف مصالحو  ،فمضموف الحماية الجزائية يكمف في القانوف الجنائي الذؼ يحمي

حقوقاً وقيماً ومصالح تتفوؽ في أىميتيا عمى الحماية المقررة في القوانيف األخرػ.

( )1زٌنة عبد المالن ،الحماٌة الجنابٌة لؤلحداث فً التشرٌع الجزابري ،جامعة دمحم خٌضر ،رسالة ماجستٌر  2014م،
الجزابر ،ص .8
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المبحث الثاني
األساس القانوني لمحماية الجزائية وآلياتيا

بسبب ضعف الطفل وسيولة التأثير فيو جاءت التشريعات الجزائية والقوانيف المكممة ليا مقررة حماية

جزائية خاصة ليذا المخموؽ ومتميزة عف تمؾ الحماية المقررة لمبالغيف.

وىذه الحماية يسوغيا الحالة العامة التي تقتضييا مرحمة الطفولة  ،وقد يأتي الطفل الفعل وال يدرؼ

ماىيتو ،وقد يقع عميو االعتداء دوف أف يرفضو مع مبلحظة أنو ال وجود لمرضاء ؛ألف الرضا في ىذه الحالة
معدوـ وقد يقع االعتداء ممف ليـ عميو سمطة أياً كانت صورتيا فيغـ عميو األمر.

وألف التشريعات ىي انعكاس لمحاجات االجتماعية لؤلفراد والمصالح والقيـ أيقف المشرع أف الطفل ىو

قيمة ومصمحة تتطمب إقرار حماية جزائية خاصة  ،ويقتضي الحديث عف ذلؾ تقسيـ ىذا المبحث إلى

مطمبيف:

المطمب األوؿ :اإلطار القانوني لحماية الطفولة.
المطمب الثاني :آليات الحماية.

المطمب األوؿ

اإلطار القانوني لحماية الطفولة

سبق وذكرنا أف حماية األطفاؿ و بصورىا كافة أصبحت ذات بعد دولي ،وأصبحت الدوؿ ترتب

أوضاعيا التشريعية وفقاً لذلؾ لتعمق التزاميا بحقوؽ اإلنساف أوالً وحقوؽ الطفل ثانياً.

واتفاقية الطفل الدولية أصبحت اليوـ ىي المرجع لمتشريعات التي ترنو نحو إظيار االىتماـ

بالطفولة ،ومف بيف تمؾ التشريعات التشريعات الفمسطينية حيث جاء تعديل قانوف الطفل رقـ ()2004/7
بالقرار بقانوف رقـ ( )2012/19مساي اًر ليذا االتجاه  ،وكذلؾ إصدار القرار بقانوف بشأف حماية األحداث رقـ

(.)2016/4

أما المشرع المصرؼ فقد أصدر القانوف رقـ ( )2008/126معدالً لقانوف الطفل رقـ (.)1996/12
وفي األردف صدر حديثاً قانوف األحداث رقـ (.)2014/32
والقانوف الجنائي بشقيو :العقابي  ،واإلجرائي والقوانيف المكممة لو كميا نصت عمى تجريـ المساس

بالطفولة واف تباينت درجات التجريـ والعقاب مف تشريع آلخر ،وما كل ذلؾ إال إلدراؾ الكل بقيمة ىذا النشء
ألمتو وألف حمايتو أقل كمفة مف معالجة آثار تركو ببل حماية ،ونقسـ ىذا المطمب لفروع أربعة كما يمي:
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الفرع األوؿ :المبادئ الدستورية المتعمقة بالطفولة

يعد النص الدستورؼ ىو السند والمرتكز لمحقوؽ كافة والواجبات ،فيو القاعدة األسمى وكل ما خالفو

يكوف مشوباً بعدـ الدستورية.

أوالً -القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ:
إف حقوؽ الطفل وحمايتيا تجد ليا ظيي اًر وأساساً في المادة ( ،)10والمادة ( )29مف الباب الثاني مف
ىذا القانوف وعنوانو الحقوؽ والحريات.
نص المادة ( -1( )10حقوؽ اإلنساف وحمايتو ممزمة وواجبة االحتراـ -2 .تعمل السمطة الوطنية

الفمسطينية دوف إبطاء عمى االنضماـ إلى اإلعبلنات والمواثيق اإلقميمية والدولية التي تحمي حقوؽ اإلنساف).

ىذا النص بحسب ما يرػ الباحث يجعل مف حقوؽ اإلنساف إق ار اًر وحماية أم اًر ممزماً لمسمطات بل

ويحضيا عمى تبني كل ما يصدر عف األسرة الدولية بيذا الشأف ،والطفل مشموؿ بيذا النص؛ ألنو إنساف

ابتداء وقبل كل شيء.
ً

وفي ذات السياؽ ولكف بوضوح مباشر جاء نص المادة ( )29بأف( :رعاية األمومة والطفولة واجب

وطني ولؤلطفاؿ الحق في -1 :الحماية والرعاية الشاممة -2 .أف ال يستغموا ألؼ غرض كاف وال يسمح ليـ
بالقياـ بعمل يمحق ضر اًر بسبلمتيـ ،أو بصحتيـ ،أو بتعميميـ -3 .الحماية مف اإليذاء والمعاممة القاسية.
 -4يحرـ القانوف تعريض األطفاؿ لمضرب والمعاممة القاسيتيف مف قبل ذوييـ -5 .أف يفصموا إذا حكـ عمييـ
بعقوبة سالبة لمحرية عف البالغيف وأف يعامموا بطريقة تستيدؼ إصبلحيـ وتتناسب مع أعمارىـ).

ىذا النص يمثل األساس العاـ لمحماية والرعاية الشاممة لحقوؽ وحريات الطفل بصورىا كافة ،فمطمع

اء الجيات الرسمية
المادة جعل مف ىذا األمر واجباً وطنياً ،بمعنى أف تحقيق ىذا اليدؼ مطموب مف الكل سو ً
وكل عمى حده ،وقد بدأ النص برعاية األمومة والتي بدونيا ما جاء الطفل ،فالمشرع
أو الشعبية أو األفرادٌ ،
كاف حريصاً عمى الطفل قبل وجوده مف خبلؿ رعاية وعائو.

وىذه المادة جعمت الحماية والرعاية مستغرقة لشئوف الطفل وأحوالو كافة ،واف كاف لنا مف مبلحظة

ىنا فيي أف األمر جاء بصيغة (لؤلطفاؿ الحق في )...وكاف األجدر استخداـ صيغة إلزامية أكثر ،مثل:

"وتمتزـ الدولة بالحماية والرعاية الشاممة " ،ذلؾ أف الحق ىو السمطة أو القدرة التي يمنحيا القانوف لشخص ما

فيل الطفل لديو ىذه السمطة أو القدرة ؟ اإلجابة قطعاً ىي النفي(.)1

ويحمد لممشرع في ىذا النص أنو لـ يحصر أوجو الحماية والرعاية  ،وانما عدد أمثمو ليا مثل حماية

األطفاؿ العامميف وعمى ىدؼ تمؾ المادة جاءت نصوص قانوف العمل رقـ ( )2000/7المتعمقة باألطفاؿ،
( )1د /هشام الماسم ،المدخل إلى علم المانون ،ط ،4منشورات جامعة دمشك 1995 ،م  ،ص .252
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وكذلؾ ما جاء في الفقرة الثالثة  ،حيث لـ يحصر المشرع أنواع اإليذاء ومف ثـ فاإليذاء ىنا يشمل اإليذاء
اء المفظي ،أو البدني ،أو الجنسي ،والفقرة الخامسة وصفت البوصمة لمتعامل مع األطفاؿ في
بأنواعو  :سو ً
خبلؼ مع القانوف.
ثانياً -الدستور المصري :
جاءت نصوص الحماية والرعاية المتعمقة بالطفل متناثرة في الدستور المصرؼ الجديد لمعاـ 2014ـ

دوف ترتيب  ،فقد جاء في المادة العاشرة (األسرة أساس المجتمع قواميا الديف واألخبلؽ الوطنية ،وتحرص
الدولة عمى تماسكيا. )...

وجاء في المادة ( )11بأف الدولة تمتزـ بتوفير الرعاية والحماية لؤلمومة والطفولة ،ونص المادة ()10

يكرس فكرة أف األسرة ىي المبنة األساس في المجتمع ،فمتى كانت ممتزمة بالقيـ والديف جاء نتاجيا وغراسيا
صحيحاً عفيفاً ،وىذا النص يحمي المحيط األوؿ لمطفل الذؼ يمثل جدار حماية متقدـ.
لكف المادة ( )80مف الدستور جاءت متضمنة لمغالب مما يخص الطفل ويؤسس لمراحل رعائية

وحمائية أخرػ ،حيث جاءت معرفة لمطفل ولحقو في أسرة سواء بديمة أو أصيمة ،ورعاية صحية واجتماعية

وجزائية فمـ تغفل حتى احتياجات األطفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة  ،وأشارت في مجاؿ الحماية الجزائية
إلى االستغبلؿ الجنسي بشكل واضح  ،وألزمت الدولة بتخصيص نظاـ قضائي لؤلطفاؿ المجنى عمييـ

والشيود  ،وأوضحت أسس معاممة مف ىـ في خبلؼ مع القانوف جزائياً وجعمت العنواف واليدؼ في كل ذلؾ
تحقيق المصمحة الفضمى لمطفل(.)1

ثالثاً -الدستور األردني  1952ـ وتعديالتو حتى العاـ 2011ـ :
نصت المادة ( )4/6بقوليا (األسرة أساس المجتمع قواميا الديف واألخبلؽ وحب الوطف يحفع القانوف

كيانيا الشرعي ويقوؼ أواصرىا وقيميا).

أما الفقرة الخامسة مف ذات المادة فجاء نصيا بالقوؿ (يحمي القانوف األمومة والطفولة والشيخوخة

ويرعي النشء وذوؼ اإلعاقات ويحمييـ مف اإلساءة واالستغبلؿ).

( )1تنص المادة ( )80من الدستور المصري 2014م (ٌعد طفبلً كل من لم ٌبلػ الثامنة عشرة من عمره ،ولكل طفل الحك فً
اسم وأوراق ثبوتٌة وتطعٌم إجباري مجانً ورعاٌة صحٌة وأسرٌة أو بدٌلة وتؽذٌة أساسٌة ومأوى آمن وتربٌة دٌنٌة وتنمٌة
وجدانٌة ومعرفٌة ،وتكفل الدولة حموق األطفال ذوي اإلعالة وتأهٌلهم واندماجهم فً المجتمع ،وتلتزم الدولة برعاٌة الطفل
وحماٌته من جمٌع أشكال العنؾ واإلساءة وسوء المعاملة واالستؽبلل الجنسً والتجاري ،ولكل طفل الحك فً التعلٌم المبكر
فً مركز للطفولة حتى السادسة من عمره ،وٌحظر تشؽٌل الطفل لبل تجاوز سن إتمام التعلٌم األساسً كما ٌحظر تشؽٌله فً
األعمال التً تعرضه للخطر ،كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام لضابً خاص باألطفال المجنى علٌهم والشهود وال ٌجوز مسابلة
الطفل جنابٌا ً أو احتجازه إال وفما ً للمانون وللمدة المحددة فٌه وتوفر له المساعدة المانونٌة وٌكون احتجازه فً أماكن مناسبة
ومنفصل ة عن أماكن احتجاز البالؽٌن ،وتعمل الدولة على تحمٌك المصلحة الفضلى للطفل فً اإلجراءات التً تُتخذ حٌاله
كافة).
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ويرػ الباحث أف النص الدستورؼ األردني جاء عاماً  ،حيث ألقى ميمة تحقيق الحماية والرعاية عمى

ابتداء ليذا األمر الذؼ عمى أساسو تصدر القوانيف.
القانوف بالدرجة األولى ،ولـ يجعل الدولة ممتزمة وضامنة
ً
رابعاً -تقييـ النص الدستوري :

بمقارنة النصوص السابقة نجد أف أوفقيا كاف النص الدستورؼ المصرؼ ؛ لما تضمنو مف أسس
ِ
وتأكيده عمى أىمية األسرة التي قواميا الديف
واضحة ،وحقوؽ ثابتة ،وواجبات تقع عمى السمطة تجاه الطفل ،
واألخبلؽ وأساس األسرة ىو الزواج وأساس المجتمع ىو األسرة ،ومف ثـ يحض النص عمى أف تكوف األسرة
ثمرة عبلقة شرعية.

القانوف.

كذلؾ جاء النص الفمسطيني موفقاً حيث أسس لمحماية والرعاية الشاممة لمطفل ضحية أو في نزاع مع

أما النص األردني فجاء مقتضباً وعاماً  ،وحدد الفئات التي تتطمب الحماية دوف خوضو في أوجو
الحماية ،ولـ يجزـ بالتزاـ الدولة بيذه الواجبات وانما ترؾ األمر لمقانوف.
ومف المنصف القوؿ ىنا أف الدستور ميمتو وضع األسس وليس التفصيبلت ،ولكف يرػ الباحث أف
ورود بعض التفصيبلت في بعض المواضيع ال يعيب الدستور ،وانما يؤكد حاجة ىذه الموضوعات الىتماـ

إضافي دوف ترؾ الباب مفتوحاً الجتيادات وتأويبلت مخالفة لصريح النص معنى ومبنى.
ً
الفرع الثاني :الحماية الجزائية في قوانيف الطفولة

الطفل بحاجة لقانوف يجمع بيف دفتيو كل ما يتعمق بالطفل مف قواعد وأحكاـ موضوعية واجرائية.

ووجود قانوف لمطفل يعكس مدػ اىتماـ الدولة بيذا الصغير خصوصاً بما يتضمنو مف حقوؽ وحريات

ووسائل تنفيذ وتفعيل وحماية جزائية ليا.
أوالً -قانوف الطفل الفمسطيني :

في العاـ (2004ـ ) تـ اعتماد قانوف الطفل الفمسطيني رقـ ( )2004/7وتـ إعداد الخطة الوطنية

لحقوؽ الطفل الفمسطيني مف قبل سكرتارية الخطة الوطنية لحقوؽ الطفل والتي كانت جزءاً مف و ازرة التخطيط
في حينو ،وفي العاـ (  2009ـ ) انتقل ممف الطفل إلى و ازرة الشئوف االجتماعية والتي قامت بمتابعة
تعديبلت ىذا القانوف لضماف اإللزامية والمسئولية ومز ٍيد مف التوافق واالنسجاـ مع اتفاقية الطفل(.)1
وفي العاـ (2013ـ) تـ المصادقة عمى تعديبلت قانوف الطفل ،ويتـ العمل اآلف عمى إعداد لوائح

تنفيذية لو  ،وتتمثل في الئحة إجراءات الحماية ومنح الحقوؽ والئحة األسر البديمة(.)2

( )1والع حموق الطفل الفلسطٌنً ،صادر عن الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً ،رام هللا  2013م ،ص .17
( )2والع حموق الطفل الفلسطٌنً ،المرجع السابك 2013 ،م ،ص .36
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وقانوف الطفل الفمسطيني مكوف مف ثبلث عشرة فصبلً و( )75مادة  ،تبدأ مادتو األولى بتعريف

الطفل  ،وجاء الفصل الثامف بعنواف" الحق في الحماية" حيث جاء في المادة ( )42منو -1( :لمطفل الحق

في الحماية مف أشكاؿ العنف  ،أو اإلساءة البدنية ،أو المعنوية  ،أو الجنسية ،أو اإلىماؿ  ،أو التقصير ،أو

التشرد أو غير ذلؾ مف أشكاؿ إساءة المعاممة أو االستغبلؿ -2 .تتخذ الدولة التدابير التشريعية ،واإلدارية

،واالجتماعية ،والتربوية ،والوقائية كافة البلزمة لتأميف الحق المذكور).

وىذا النص جاء متسقاً مع نص المادة ( )29مف القانوف األساسي مع زيادة التفصيبلت حوؿ أنواع

العنف واإلساءة التي قد يتعرض ليا الطفل وخصوصاً االعتداءات الجنسية أو الماسة بالعرض ،والتي ىي
مثار بحثنا تحقيقاً لحماية عرض الطفل.

وكذلؾ جاء في المادة ( )36النص عمى حظر نشر أو تداوؿ أو عرض أو حيازة المواد البذيئة أو ما
()1

ُيطمق عمييا بالمواد اإلباحية  ،وفي ذلؾ حماية ضد جرائـ إفساد األخبلؽ
الغرامة في المادة ( )73مكرر فقرة  .)2(2وكل ذلؾ سيأتي تفصيبلً إف شاء هللا.

،وخصص المشرع ليا عقوبة

أيضاً مف المواد التي تبرز الحماية لمطفل المادة ( )67معدلة ،حيث كانت قبل تعديميا تحدد سف

عدـ المسائمة الجزائية بعدـ إتماـ الطفل لتسع سنوات ،وقد ُعدلت برفع سف عدـ المسائمة إلى حيف بموغ
الطفل الثانية عشر(.)3
ويرػ الباحث أف ذلؾ يوفر مزيداً مف الحماية الجزائية خصوصاً لمطفل الذؼ ُيقدـ عمى أفعاؿ مجرمة
كوف مداركو لـ تصل إلى درجة الوعي واإلدراؾ الكامل لطبيعة ىذه األفعاؿ ،وفي تعزيز وتأكيد عمى براءة
الطفل وما يتطمبو مبدأ المصمحة الفضمى ،ذلؾ أف صغر السف ىو قرينة قاطعة عمى انعداـ المسئولية ال

تقبل إثبات العكس.
ثانياً -قانوف الطفل المصري :
جاء كمثيمو الفمسطيني ونص في المادة (/3أ) عمى حماية الطفل مف أشكاؿ العنف واإلساءة كافة

ومف بينيا اإلساءة الجنسية ،وجعل تكييف الق اررات واإلجراءات لصالح الطفل متى كاف في ذلؾ تحقيق لمزيد

مف الحماية لو(.)4

( )1انظر المادة ( )36من لانون الطفل المعدل رلم (.)2004/7
( )2تنص المادة ( )73مكررٌُ -2( 2 /عالب من ٌخالؾ أحكام المادة ( )36من المانون األصلً بؽرامة ال تمل عن خمسمابة
دٌنار وال تزٌد عن ألؾ دٌنار) وهذا كله بالطبع مع عدم اإلخبلل بأي عموبة أشد ،والمادة ( /179عموبات 1936م) عالبت
على ذات الفعل بالحبس  3شهور أو الؽرامة ،وفً ذات المضمون المادة ( / 319عموبات .)1960/ 16
( )3انظر المادة ( )67من لانون الطفل المعدل رلم (.)2004/7
( )4انظر المادة (/3أ) من لانون الطفل المصري رلم ( )1996 / 12وتعدٌبلته.
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ونصت المادة ( )1/6مكرر عمى مضاعفة العقوبة في حدىا األدنى ألؼ جريمة ترتكب مف قبل بالغ
عمى ٍ
طفل سواء كاف أحد والديو أو مف لو سمطة قانونية أو فعمية عميو(.)1
وكذلؾ جاءت المادة ( )1/6مكرر أيضاً لتعاقب عمى مف يتعامل بالمواد البذيئة اإلباحية  ،حيث

جعمتيا جنحة وقررت ليا عقوبة الحبس والغرامة ،والمشرع لـ يترؾ لمقاضي خيا اًر في تمؾ العقوبة بل قيده،

وانما جعل سمطتو تقديرية في ما ىو زيادة عمى تمؾ العقوبة ال في ما ىو أقل وىو مسمؾ يوفر مزيداً مف

الحماية الجزائية لمطفولة(.)2

ثالثاً -قانوف الطفل األردني :

()4

سبقت اإلشارة إلى أف األردف ال يوجد فيو قانوف طفل يضـ بيف دفيتو كل ما يتعمق بالطفل  ،وانما

ىناؾ عدد مف القوانيف الناظمة لموضوعات تخص الطفل.

لكف ىناؾ مشروع قانوف الطفل األردني والذؼ لـ يقر حتى اآلف  ،وقد أحالتو ازرة التنمية االجتماعية

لمجمس الوزراء(.)3

وقد جاء في المادة ( )28منو النص عمى حماية الطفل مف أشكاؿ العنف واإلساءة كافة بما فييا

الجنسية ،ومما يمفت االنتباه ما جاء في المادة ( )43مف ىذا المشروع حيث قررت ىذه المادة حرماف أؼ
بالغ يعتدؼ جنسياً عمى طفل مف أسباب تخفيف العقوبة ،واف تـ ذلؾ حسب رؤية المحكمة فشرط إعمالو أف

ينصب لتحقيق المصمحة الفضمى لمطفل(.)4

ويرػ الباحث ىنا أف المشروع إنما خص االعتداءات الجنسية أو جرائـ العرض بيذه المادة كوف أف

االعتداء الجنسي ال يترؾ أث اًر مادياً فقط بل ييدـ الكياف والبنياف المعنوؼ لمطفل ،وىو أمر ُيحمد ليذا
المشروع الذؼ ينبغي اإلسراع في تنقيحو واق ارره.

( )1نصت المادة ( )116من لانون الطفل المصري بمولهاٌ" :زداد بممدار المثل الحد األدنً للعموبة الممررة ألي جرٌمة إذا
ولعت من بالػ على طفل  ،أو إذا ارتكبها أحد والدٌه أو من له الوالٌة أو الوصاٌا علٌه أو المسبول عنه مبلحظته ،أو تربٌته
أو من له سلطةً علٌه أو كان خادما ً عند من تعدد ذكرهم".
( )2المادة ( )116مكرر من لانون الطفل المصري رلم ( )1996/12وتعدٌبلته نصت بمولها ٌُ " :عالب بالحبس مدة ال تمل
عن سنتٌن وبؽرامة ال تمل عن عشرة آالؾ جنٌه وال تجاوز خمسٌن ألؾ جنٌه كل من استورد أو صدرا أو اتٌح أو أعد أو
عرض أو طبع أو زوج أو صار أو بث أي اعمال اباحٌة ٌشارن فٌها أطفال أو تتعلك باالستؽبلل الجنسً للطفل"..
( )4للمزٌد انظر المولع االلكترونً زاد األردن االخباري ،تارٌخ الزٌارة وساعتها ،12/11/2015 ،16:00
www.jordanzad.com
()3للزٌادة فً التوضٌح انظر ص 9من الرسالة.
( )4تنص المادة ( )43من مشروع لانون الطفل األردنً بالمول " :ال ٌجوز للمحكمة األخذ باألعذار أو األسباب المخففة
التمدٌرٌة الممررة للعموبة إذا ولع أي فعل فٌه اعتداء جنسً على الطفل وكان مرتكب الفعل من ؼٌر األطفال ...وإذا رأت
المحكمة ؼٌر ذلن ٌتوجب أخذ المصالح الفضلى للطفل بعٌن االعتبار".
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()1

الفرع الثالث :حماية األطفاؿ في القوانيف العقابية

ف
اء مف كاف في خبلؼ مع
قانو العقوبات ينص عمى الكثير مف أوجو الحماية الجزائية لمطفل سو ً
القانوف ،أـ كاف ضحية النتياؾ القانوف ،أو معرض لخطر االنحراؼ ،ومف أمثمة ذلؾ نص المادة ()165
عقوبات (( )1936/74كل مف كاف معيود إليو المحافظة عمى ولد يتراوح عمره بيف السنتيف والست عشرة
سنة أو العناية بذلؾ الولد وسمح لو باإلقامة في بيت بغاء أو التردد عميو يعتبر أنو ارتكب جنحة.)...
كذلؾ نصت المادة ( )253التي تحدثت عف خطف مف ىـ دوف الرابعة عشر مف عيدة ولييـ

الشرعي وجعمتيا جناية ،كذلؾ المادة ( )186التي جرمت التخمي عف األوالد دوف الثانية عشر وجعمتيا جنحة
()2

واألمثمة كثيرة

لكننا نكتفي في ىذا المقاـ بإيراد جريمة نبذ األوالد فقط ،والتركيز عمى الحماية الجزائية

المقررة في ىذا السياؽ ،ذلؾ أف دراستنا تتركز حوؿ جرائـ العرض وافساد األخبلؽ التي سنتعرض ليا تباعاً.
أوالً -موقف القانوف العقابي الفمسطيني :
وقد تعرض قانوف العقوبات الفمسطيني لجريمة نبذ األوالد سواء في قانوف العقوبات رقـ ()1936/74

والسارؼ في قطاع غزة أو في قانوف العقوبات رقـ ( )1960/16السارؼ في الضفة الغربية.

حيث نصت المادة ( )184مف قانوف العقوبات رقـ ( )1936/74بما ىو آت (كل مف ىجر أو نبذ

ولداً دوف السنتيف مف عمره ىج اًر أو نبذاً غير مشروع بصورة تؤدؼ إلى تعريض حياتو لمخطر أو عمى وجو

يحتمل أف يسبب ضر اًر مستديماً لصحتو يعتبر أنو ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات) ،وجاء
نص المادة ( )289مف قانوف العقوبات رقـ ( )1960/16كاآلتي (كل مف ترؾ ولداً دوف السنتيف مف عمره

دوف سبب مشروع أو معقوؿ بصورة تؤدؼ إلى تعريض حياتو لمخطر أو عمى وجو يحتمل أف يسبب ضر اًر
مستديماً لصحتو يعاقب بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنوات).

فكبل القانونيف جرـ نبذ األطفاؿ مع االختبلؼ في درجة الجريمة وعقوبتيا ،حيث إف قانوف

( )1936/74جعميا جناية بينما قانوف ( )1960/16جعميا جنحة فجاءت العقوبة بسيطة  ،ويعد ذلؾ قصو اًر
في الحماية ينبغي تبلفيو وتوحيد النص وكذلؾ رفع سف الحماية.

( )1إن الرعاٌة التً تولٌها الموانٌن الجنابٌة لؤلحداث ال تمتصر على ولاٌتهم من خطر االنحراؾ أو مكافحة جنوحهم ،إذ ٌتعٌن
اتخاذ تدابٌر حماٌة لفابدة الحدث من أن ٌمع ضحٌة جنحة او جناٌة ٌرتكبها أحد ألاربه أو شخص أجنبً عنه سواء استهدفت
الجرٌمة الذات البشرٌة للحدث أو كانت ذات طابع أخبللً  ،فاألحداث ال ٌملكون رد االعتداء الموجه ضدهم كالكبار مما ٌدعو
إلى تخصٌص أحكام لهم فً هذا المجال ..للمزٌد حول ذلن انظر د /رضا المرؼنً ،رعاٌة األحداث فً الموانٌن والتشرٌعات
العربٌة ،ط ،1جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض1990 ،م ،ص .126
( )2انظر لانون العموبات الفلسطٌنً رلم ( )1936/74المواد (/193 ،188 ،185ب .)229 ،كذلن انظر لانون العموبات
األردنً رلم ( )1960/16المواد ( )330 ،314 ،290 ،288 ،287وانظر أٌضا ً لانون العموبات المصري المواد (،283
.)288 ،286
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ثانياً -قانوف العقوبات المصري رقـ ( )2003/95المعدؿ :
القانوف المصرؼ لـ يتضمف نصاً حوؿ جريمة نبذ األطفاؿ لكنو نص عمى جريمة تعريض الطفل

لمخطر وفقاً لممادة ( )285بقوليا( :كل مف عرض لمخطر طفبلً لـ يبمغ سنو سبع سنوات كاممة وتركو في
محل ٍ
خاؿ مف اآلدمييف أو حمل غيره عمى ذلؾ يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف).
ثالثاً -قانوف العقوبات األردني رقـ ( )1960/16المعدؿ :
نصت المادة ( )289عمى جريمة نبذ األوالد ولكف تحت مسمى الترؾ كاآلتي (-1كل مف ترؾ

قاص اًر لـ يكمل الخامسة عشرة مف عمره دوف سبب مشروع أو معقوؿ ويؤدؼ إلى تعريض حياتو لمخطر أو
عمى وجو يحتمل أف يسبب ضر اًر مستديماً لصحتو يعاقب بالحبس مف ثبلثة أشير إلى سنة-2 .وتكوف
العقوبة الحبس إلى ثبلث سنوات إذا كاف القاصر لـ يكمل الثانية عشرة مف عمره).

ويتميز المشرع األردني برفعو لسف الحماية عف المشرعيف :المصرؼ  ،والفمسطيني وىو ما يتماشى

مع المنطق والصواب ،حيث إف الطفل ال يستطيع تدبير أموره أو إعالة نفسو خصوصاً في مراحل طفولتو

األولى(.)1

الفرع الرابع :حماية األطفاؿ في قانوف العمل
وقد تناولنا بالدراسة بعض مواده لتعمقيا بحماية عمالة األطفاؿ.
أوال -قانوف العمل الفمسطيني رقـ (:)2000/7
نظـ المشرع عمالة األطفاؿ في الباب السادس  ،ومف أىـ ما قرره بخصوص حمايتيـ نص عمى
حظر تشغيميـ قبل بموغيـ سف الخامسة عشر وفقا لممادة ( ،)93وىو نص معموؿ بو في أغمب الدوؿ وذلؾ

لحماية الطفل مف االستغبلؿ االقتصادؼ في ىذه السف الغضة ؛ ألف الطفل في ىذه السف ال يعمل لصالح

نفسو في الغالب وانما يعمل لصالح ولفائدة غيره  ،وكذلؾ عممو في ىذه الفترة العمرية يتعارض مع إلزامية

التعميـ األساسي التي تشمل مرحمتي :االبتدائي  ،واإلعدادؼ وفقا لمنص الوارد في القانوف األساسي المادة

(.)24

كذلؾ حظرت المادة ( )95تشغيل األحداث في الصناعات الخطيرة التي تضر بصحتيـ ،وكذلؾ

حظرت العمل الميمي وفي األماكف النائية.

ومما يؤخذ عمى ىذه القانوف أنو جاء بنص يستثني األحداث الذيف يعمموف لدػ أقاربيـ مف الدرجة

األولى مف أحكاـ ىذا الباب  ،وىو استثناء غير مبرر ذلؾ أف المحيط األوؿ لمطفل قد يكوف المحيط األكثر
()1راجع المادة ( )289عموبات أردنً رلم ( )1960/16والمعدل بمانون (.)2011/6
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ساءة لو( ،)1كذلؾ جاءت العقوبات بسيطة في صورة غرامة ال تقل عف ( ) 200دينار وال تزيد
استغبلالً وا ً
عف ( )500دينار ،وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة وفقاً لممادة (.)134
ثانياً -قانوف العمل المصري رقـ ()2003/12

()2

:

أفرد المشرع المصرؼ الفصل الثالث ألحكاـ تشغيل األطفاؿ ،ونص عمى حظر تشغيميـ قبل بموغيـ

سف إتماـ التعميـ األساسي أو(  ) 14سنة أييما أكبر وفقا لمادة ( ، )98أما المادة( )101فحظرت عمييـ
العمل الميمي كمثيمو الفمسطيني.
وفي المادة ( )103جاء استثناء إعماؿ أحكاـ ىذا الفصل عمى األطفاؿ الذيف يعمموف في األعماؿ
الزراعية وىو استثناء في غير محمو ،حيث كاف األوجب بالمشرع أف يشمميـ بيذه األحكاـ الحمائية ؛ ذلؾ أف

أعماؿ الزراعة قد تكوف مضنية أكثر مف غيرىا مف األعماؿ وقد تضطر الطفل لبلنتقاؿ إلى خارج العمراف
والى أماكف نائية ؛ مما يجعمو عرضة لمخطر أيا كاف نوعو ومصدره وذلؾ وفقاً لما يراه الباحث.
ثالثاً -قانوف العمل األردني رقـ ( )1996/8والمعدؿ بالقانوف رقـ (: )2010/26
صدر في العاـ )2011ـ) عف وزير العمل قرار خاص باألعماؿ الخطرة ،أو المرىقة ،أو المضرة

بالصحة لؤلحداث بمقتضى المادة ( )74مف قانوف العمل المذكور.

المادة الثالثة مف ىذا القرار نصت عمى( :مع مراعاة أحكاـ المادة ( )73مف قانوف العمل ال يجوز

تشغيل الحدث الذؼ لـ يكمل الثامنة عشرة مف عمره في األعماؿ التي تنطوؼ عمى المخاطر التالية:
األعماؿ ذات المخاطر األخبلقية وتشمل:

 أؼ عمل يستغل أو يستفيد مف الجسد ألغراض جنسية أو ما شابو. -األعماؿ في الفنادؽ وفي أماكف الترفيو ،والنوادؼ ،والمقاىي ،ومقاىي اإلنترنت.

 -أؼ عمل يشتمل عمى بيع وتقديـ التبغ واألراجيل ،وكل ما ىو ممنوع تحت سف ( )18بموجب قوانيف

أخرػ.

 األعماؿ التي تتطمب وجود الحدث منفردا(.)3أما المادة ( )73مف قانوف العمل فقد نصت بقوليا( :مع مراعاة األحكاـ المتعمقة بالتدريب الميني ال

يجوز بأؼ حاؿ تشغيل الحدث الذؼ لـ يكمل السادسة عشرة مف عمره بأؼ صورة مف الصور).

( )1انظر المادة ( )99من لانون العمل الفلسطٌنً.
( )2للمزٌد انظر المواد من ( )103 – 98من لانون العمل المصري.
( )3انظر المادة ( )3من المرار الصادر عن وزٌر العمل األردنً عام  2011م.
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ومف خبلؿ ىذه النصوص يبرز مدػ اىتماـ المشرع األردني بالطفل العامل  ،حيث تـ حظر عمل
األطفاؿ قبل بموغيـ سف ) (16سنة سواء كاف العمل خط اًر أـ بسيطاً ،بينما حظرت األعماؿ الخطرة أو

المرىقة أو المضرة بالصحة عمى كل مف لـ يكمل سف الثامنة عشرة  ،فينا الحماية مضاعفة فإف كاف الحظر
عمى عمالة األطفاؿ ىو مف سف ) )16فإف الحظر عمى األعماؿ التي تشكل خط ار أو ضر ار تمتد لتشمل

عموـ مرحمة الطفولة.

خامساً :تقييـ السياسة التشريعية
أوالً -قانوف الطفل :
أظير المشرع الفمسطيني اىتمامو بالطفل مف خبلؿ ىذا القانوف وما أدخمو عميو مف تعديبلت تتماشى
مع المعايير الدولية  ،ومف أىميا رفع سف انعداـ المسئولية الجزائية إلى اثنتي عشر سنة  ،وعمى ذات النيج

سار المشرع المصرؼ مع تميز األخير بالجمع بيف القواعد الموضوعية واإلج ارئية لمطفل في قانوف واحد وىو
ما نراه أوجب تحقيقا لمصمحة الطفل.
كذلؾ المشرع األردني رفع سف المسئولية الجزائية وفقا لقانوف األحداث رقـ ( ،)2014/32لكف ىذا

القانوف تميز بمنحو حق تقديـ الشكوػ لمطفل في المادة ( ،)12بينما قانوف اإلجراءات الفمسطيني رقـ

( ،)2001/3وقانوف اإلجراءات المصرؼ رقـ ( )1950/150وتعديبلتو  ،وقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية
األردني كميا لـ تعط لمطفل الحق في تقديـ شكواه بنفسو طالما لـ يكمل ( )15عاما مف عمره ،وانما أعطت
ىذا الحق لذويو أو لمف لو حق الوالية عميو إال في حاؿ تعارض مصمحة الطفل مع مف يمثمو أو لـ يكف لو

مف يمثمو فتمثمو النيابة(.)1

فأىمية الشكوػ ىي ببموغ المجني عميو ) )15عاما ،والعبرة بسف أىمية الشكوػ ىي بتوافر ىذه األىمية
وقت تقديميا وليس وقت ارتكاب الجريمة والتعارض في المصمحة فيتحقق إذا ما وقعت الجريمة مف ممثل

المجني عميو ذاتو(.)2

ويرػ الباحث أف المشرع األردني فطف في المادة ( )12إلى أف االعتداء قد يقع عمى الطفل ممف ليـ

سمطة عميو كوالديو  ،فمـ يجعل الحق في تقديـ الشكوػ متوقفاً عمى إرادتيـ أو حك اًر عمييـ كما ورد في قانوف
اإلجراءات الفمسطيني والمصرؼ المذيف أعطيا ىذا الحق لمنيابة متى تعارضت مصمحة الطفل مع مصمحة
ممثمو.
ثانياً -قانوف العقوبات :
( )1انظر المواد ( )6إجراءات فلسطٌنً والمادة ( )5إجراءات مصري ،والمادة ( )2/3أصول جزابٌة أردنً.
( )2د /أشرؾ توفٌك شمس الدٌن ،شرح لانون اإلجراءات الجنابٌة ،المصري ،الجزء األول ،بدون دار نشر 2012 ،م،
ص.53
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بخصوص جريمة نبذ األطفاؿ مسمؾ المشرع األردني كاف أكثر توفيقاً  ،حيث كرس الحماية لمطفل
مف ىذه الجريمة حتى بموغو سف ) )15عاماً ،وىو ما يتوافق مع القوانيف االجتماعية كقانوف العمل الذؼ

يمنع تشغيل األطفاؿ دوف (  (15عاما فالطفل خبلؿ ىذه المرحمة بحاجة إلعالة واعانة الكبار ،بينما المشرع
الفمسطيني قصر حمايتو عمى مف ىـ دوف السنتيف مف العمر ،أما المشرع المصرؼ فمـ ِ
يأت عمى ذكر ليذه

الجريمة وانما جرـ تعريض األطفاؿ لمخطر مف الفئة العمرية دوف سف السبع سنوات ،وبذلؾ يتضح القصور

في الحماية المقررة لمطفل مف ىذه الجريمة مما يوجب تعديل النصوص لتحقيق حماية جزائية لمطفل في كنف
أسرتو.
ثالثاً -قانوف العمل :
التشريع المصرؼ والفمسطيني حظ ار عمل األطفاؿ دوف سف التعميـ األساسي ،بينما المشرع األردني

كاف أكثر إنصافاً لمطفل وذلؾ بحظره عمل األطفاؿ الذيف لـ يكمموا ( )16عاماً كأصل لكل األعماؿ وحظر

عمميـ األعماؿ الخطرة ،أو الضارة ،أو المرىقة طالما لـ يكمموا ( (18عاماً.

ويؤخذ عمى المشرع الفمسطيني استثناء عمالة األطفاؿ لدػ أقاربيـ مف الدرجة األولى مف األحكاـ

التي تنظـ عمميـ  ،وكذلؾ المشرع المصرؼ استثنى عمالة األطفاؿ لدػ األقارب مف الدرجة األولى ،ولكف
وتحديداً في األعماؿ الزراعية ،وكاف األجدر عدـ استثناء عمل األطفاؿ لدػ أقاربيـ مف الدرجة األولى في

أعماؿ الزراعة أو غيرىا؛ ألف الطفل إف وقع عميو اعتداء أو استغبلؿ لدػ مشغمو مف غير األقارب فإف

الخشية تسيطر عميو فما بالنا بعممو لدػ األقارب.

اء المشرع الفمسطيني ،أو المصرؼ ،أو األردني كميا انصبت
ونبلحع أف العقوبات التي قررىا سو ً
عمى الغرامة مع اختبلؼ المبمغ ،وىو أمر ال يتوافق مع األفعاؿ المجرمة مما يتطمب إعادة النظر في ىذه
العقوبات لتحقيق درجة متقدمة مف الحماية.
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المطمب الثاني
آليػػات الحماية

()1

مرحمة الطفولة عند اإلنساف طويمة إذا ما ُقورنت بمرحمة الطفولة لدػ الكائنات األخرػ  ،وبالتالي
فيو بحاجة لمرعاية فترة أطوؿ  ،وكل مجتمع يتطمع لمنيوض بحياتو أو يحاوؿ الخروج مف دائرة التخمف
والتأخر يجب عميو كشرط الزـ أف يضع قضية العناية بالطفل والطفولة في المقاـ األوؿ مف اىتماماتو(.)2

وما ُيميز مرحمة الطفولة ىو الضعف مصداقاً لقولو –عز وجل" :-هللا الذؼ خمقكـ مف ضعف ثـ
ٍ
قوة ،ثـ جعل مف بعد قوٍة ضعفاً وشيبو يخمق ما يشاء وىو العميـ القدير"( )3فاإلنساف
جعل مف بعد ضعف ً
يتنقل في أطوار الخمق حاالً بعد حاؿ ويكوف اإلنساف في المبتدأ ضعيفاً واىف القوػ( ،)4وىذا الضعف وىذه

الحداثة في السف تجعل الطفل أكثر عرضة مف غيره لمعنف واإلساءة واالستغبلؿ بأنواعو كافة وخصوصاً
االعتداءات الجنسية المختمفة أو جرائـ العرض( ،)5والتي يمكف أف يتعرض ليا الصغير في أسرتو ،أو في

المجتمع المحمي ،أو المدرسة ،أو عمى اإلنترنت.

لذلؾ جاءت التشريعات المختمفة مقررة آلليات ووسائل ليذه الحماية وأشركت في تحقيقيا المؤسسات
ذات العبلقة كافة.

()1أول عمل لانونً تم وضعه لحماٌة األطفال من العنؾ كان عام 1874م من لبل الجمعٌة األمرٌكٌة لحماٌة الحٌوانات ،حٌث
أسٌبت معاملة الطفلة ماري وٌلسون وعمرها ) )10سنوات من لبل أمها التً كانت تربطها فً السرٌر وتعذبها بشدة ولم
ٌستطع أحد التدخل لحماٌتها لعدم وجود لانون ٌبرر هذا التدخل ولعدم وجود إجراءات شرعٌة أو لانونٌة للتعامل مع المعتدٌن
على األطفال ،ولهذا لجأ العاملون فً جمعٌة حماٌة الحٌوان إلى ضم الطفلة لهم على أساس أنها عضو فً المملكة الحٌوانٌة
بوصفها حٌوانا ً صؽٌرا ً عاجزا ً عن الدفاع عن حموله ،وكانت هذه أول حالة رسمٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة اتخذت
لحماٌة طفل من سوء المعاملة فً نٌوٌورن وترتب على ذلن ظهور أول منظمة مجتمعٌة لحماٌة وولاٌة الطفل من اإلساءة.
للمزٌد انظر د /طه عبد العظٌم حسٌن ،اساءة معاملة األطفال النظرٌة والعبلج ،ط ،1دار الفكر ،عمان2008 ،م ،ص .38
( )2د /عبد العزٌز خزاعلة ،أمن الطفل العربً ،ط ،1أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض1998 ،م ،ص.9
( )3لرآن كرٌم ،الجزء  ،21سورة الروم ،آٌة .54
( )4للمزٌد فً تفسٌر هذه اآلٌة انظر تفسٌر ابن كثٌر للمرآن العظٌم ألبً الفداء اسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً ،الدمشمً،
الجزء السادس ،ط ،1دار طٌبة للنشر والتوزٌع ،الرٌاض1997 ،م ،ص  ،327حٌث ٌمول "ٌُخرج اإلنسان من بطن أمه
ضعٌفا ً نحٌفا ً واهن الموى ثم ٌشب للٌبلً حتى ٌكون صؽٌرا ً ثم حدثا ثم مراهما ً ثم شابا ً وهو الموة بعد الضعؾ ثم ٌشرع فً
النمص فٌكتهل ثم ٌشٌخ ثم ٌهرم" ،كذلن انظر تفسٌر المرطبً الجامع ألحكام المرآن ألبً عبد هللا دمحم بن احمد االنصاري
المرطبً ،الجزء الرابع عشر ،د.ط ،دار احٌاء التراث العربً ،بٌروت1966 ،م ،ص.46
(ٌ )5عتبر الكشؾ عن االعتداءات الجنسٌة من المحرمات فً مجتمعاتنا العربٌة مما ٌمنع وجود احصاءات دلٌمة حول حجم هذه
الظاهرة ومع ذلن وفما ً لدراسات فردٌة تعتبر المؽرب فً ممدمة الدول العربٌة من حٌث حاالت العنؾ الجنسً التً تتجاوز
)، ) %40وأن ( )%65من الجرابم التً ترتكب ضد الطفولة فً مصر أسرٌة ،وتبلػ نسبة االعتداء الجنسً فٌها )،)%18
وأن حاالت اؼتصاب األطفال فً األردن أكثر انتشارا ً من اؼتصاب النساء  ،وأن )) %80من االعتداءات التً تحدث
لؤلطفال فً السودان ٌتم التكتم علٌها و (ٌ )%20تم اإلببلغ عنها .للمزٌد انظر ممال بعنوان (العنؾ ضد األطفال – سوسن
حسن الصنو – على المولع اإللكترونً  www.alnilin.comزمن الزٌارة  ،22:00بتارٌخ  .7/11/2015أما فً فلسطٌن
فمد كشؾ مركز الدٌممراطٌة وحل النزاعات فً ؼزة أن ما ٌمارب ) )700طفل لد تعرض للتحرش الجنسً خبلل العامٌن
 2015،2014م وأن نسبة التحرش فً تزاٌد .للمزٌد انظر المولع االلكترونً لصحٌفة المدس  www.alquds.comزمن
الزٌارة  ،3:15بتارٌخ .18/12/2015
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وشريعتنا الغراء ليا السبق في إقرار آليات حماية جزائية ضد كل ما يمس اإلنساف سواء كاف طفبلً

أو كبي اًر ،فوضعت الحدود حماية لؤلعراض ووضعت التعزيرات حماية لؤلخبلؽ العامة والسموؾ القويـ(.)1
حيث يقوؿ –عز وجل–" :إنما حرـ ربي الفواحش ما ظير منيا وما بطف"(.)2
ّ

والمؤسسات الرسمية المعنية بالتخطيط لحماية الطفل في فمسطيف ىي و ازرة التنمية االجتماعية
()3

والمجمس الوطني لمطفل

 ،وفي مصر و ازرة األسرة والسكاف والمجمس القومي لمطفولة واألمومة ،وفي

األردف و ازرة التنمية االجتماعية والمجمس الوطني لشئوف األسرة

()4

 ،وآليات حماية الطفل تشمل وحدات

اء كاف الطفل في
الحماية ،ومرشدوىا وشرطة األطفاؿ والخط الساخف وشبكات الحماية ومراكز اإليواء ،وسو ً
نزاع مع القانوف أو كاف شاىداً أو مجنياً عميو فمف األىمية بمكاف وجود نظاـ يقرر ويحمي حقوؽ ىذا الطفل
أياً كاف سبب اتصالو بالقانوف ،فسبلمة ورفاىية الطفل يجب أف تكوف في االعتبار األوؿ في كل األوقات،
ويجب العمل عمى حمايتو مف خبلؿ تعاوف جميع المؤسسات المعنية( ،)5ولتوضيح أكثر نقسـ ىذا المطمب

إلى أربعة فروع:
()6

الفرع األوؿ :دائرة حماية الطفولة ومرشدي الحماية

نصت المادة ( )50مف قانوف الطفل الفمسطيني المعدؿ بقوليا  (:تنشأ بو ازرة الشئوف االجتماعية

دائرة تسمى دائرة حماية الطفولة تضـ عدداً مف مرشدؼ حماية الطفولة) .ىذا النص يقرر وجود دائرة
مختصة بحماية الطفولة تقوـ بميمتيا مف خبلؿ عدد مف الموظفيف الذيف أسماىـ القانوف مرشدؼ حماية
الطفولة.
وقد منحيـ قانوف الطفل صفة الضبطية القضائية ذات االختصاص الخاص  ،وجعل القانوف ميمتيـ
وقائية وعبلجية في آف واحد متى توافرت إحدػ الحاالت التي تيدد سبلمة وصحة الطفل ،والتي مف بينيا

استغبللو جنسياً أو المساس بعرضو بمعنى آخر ،أو أف يكوف في محيط يؤدؼ إلى فساد أخبلقو(.)7

( )1د /أسامة بن ؼانم العبٌدي ،جرٌمة االستؽبلل الجنسً لؤلطفال عبر اإلنترنت ،مجلة الشرٌعة والمانون ،جامعة اإلمارات،
العدد  ،53السنة 2013م ،ص .21
( )2لرآن كرٌم ،الجزء  ،8سورة األعراؾ ،آٌة .33
( )3انظر المواد ( )1/50والمادة ( )70معدلة من لانون الطفل الفلسطٌنً رلم ( )2004/7المعدل.
( )4التمرٌر العربً الممارن لمدى أ عمال توصٌات دراسة األمٌن العام لؤلمم المتحدة لولؾ العنؾ ضد األطفال ،صدر عن
المؤتمر العربً رفٌع المستوى لحموق الطفل ،مراكش ،المؽرب2010 ،م ،ص.32 - 31
((5
Judith E، timms, children: s Represntation Apractitioners guide, sweet and max well
1995, P396.
( )6اختلفت التشرٌعات العربٌة فً تسمٌة من أوكل لهم مهمة حماٌة الطفل فمانون الطفل التونسً أو ما ٌطلك علٌه مجلة حماٌة
الطفل عدد ( ، )1995/92أتى بمسمى مندوب الحماٌة ونص فً المادة ( )28على لزوم وجود مندوب حماٌة فً كل والٌة
وأعطاه صفة الضابطة المضابٌة ذات االختصاص الخاص وفما ً للمادة ( )36وجعل مهمته ولابٌة وفما ً للمادة ( ،)30أما لانون
الطفل السودانً (2010م) فمد جاء بمسمى المرالب االجتماعً ولصر مهمته على من هم فً نواع مع المانون وفما ً للمادة
( )2/78والمادة ( ،)82أما لانون الطفل الكوٌتً رلم ( )2015/21فمد نص على مراكز حماٌة الطفولة فً المادة ( )26وأن
تكون فً كل محافظة وفما ً للمادة ( )77وأن مهمتها حماٌة الطفل الضحٌة والمعرض للخطر وفما ً للمادة (.)78
( )7راجع المواد ( )52 ،51من لانون الطفل الفلسطٌنً.
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وتظير صورة الحماية مف خبلؿ ما نصت عميو المادة ( )1/53بقوليا (عمى كل شخص إببلغ مرشد
حماية الطفولة كمماً تبيف لو أف ىناؾ ما ييدد سبلمة الطفل أو صحتو البدنية أو النفسية).
فالقانوف في ىذه المادة جاء بصيغة إلزامية وليس اختيارية وذلؾ بعد أف تـ تعديل ىذا النص حيث

كاف النص قبل التعديل (لكل شخص إببلغ  )..حيث كاف األمر جوازياً  ،ويرػ الباحث أف المشرع أحسف
في ىذا التعديل وذلؾ كي تتحقق الغاية مف ىذا النص فااللتزاـ ىنا يكوف تحت طائمة المسئولية ،ولكف ما
يؤخذ عمى ىذه المادة أنيا لـ تشتمل عمى عقوبة في حاؿ اإلخبلؿ بيا وعدـ اإلببلغ رغـ العمـ  ،وانما جعمت

العقوبة مستحقة عمى مف تعيد ليـ بوجو خاص وقاية الطفل وحمايتو مف مربيف وأطباء وأخصائييف

اجتماعييف( ،)1ويرػ الباحث أنو يمكف اإلحالة ىنا لممادة ( )142مف عقوبات  1936المتعمقة بمخالفة

الواجب القانوني(.)2

أما في مصر فقد جاء النص في قانوف الطفل عمى إنشاء لجنة عامة لحماية الطفل في كل محافظة

تكوف عضويتيا مشتركة بيف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية  ،وتقوـ برسـ السياسة العامة لحماية الطفولة
،ورصد جميع حاالت التعرض لمخطر ،والتدخل الوقائي والعبلج ،وتكويف لجاف فرعية في كل قسـ شرطة
لحماية الطفولة(.)3

أما بخصوص مرشدؼ الحماية فمـ ينص قانوف الطفل المصرؼ عمى مرشدؼ الحماية ،وانما جاء

النص عمى مسمى المراقبيف االجتماعييف في المادة ( ، )118وجعل ميمتيـ تتركز عمى األطفاؿ الذيف ىـ

في نزاع أو خبلؼ مع القانوف وفقاً لممادة ( )135وأعطاىـ القانوف صفة الضبطية القضائية.

وبالنسبة لؤلردف فقد نص قانوف الحماية مف العنف األسرؼ رقـ ( )2008/6في المادة الثامنة منو
عمى إدارة حماية األسرة بالقوؿ ( :ىي اإلدارة المنشأة في مديرية األمف العاـ والمختصة بحماية األسرة).

وبالتأكيد إف حماية األسرة تشمل حماية الطفل الذؼ ىو أحد عناصر بناء األسرة ،وأكثرىـ حاجة لمحماية
وجعمت ىذه اإلدارة تبعاً لجياز األمف العاـ كونو المناط بو قانوناً حماية أرواح وأعراض وسبلمة أبداف

المواطنيف(.)4

أما قانوف األحداث األردني رقـ ( )2014/32فقد جاء النص فيو عمى م ارقب السموؾ في المادة

اء كاف ضحية أو في خبلؼ مع القانوف ،وأوجب عميو تبميغ
(/36ج) ،وكمف بحماية الحدث أو الطفل سو ً
الشرطة أو أقرب مركز أمني طالما وجد الطفل في إحدػ الحاالت الواردة في المادة ( )33مف ىذا القانوف

( )1راجع المادة ( )2/53من لانون الطفل الفلسطٌنً.
( )2تنص المادة ( )142من لانون العموبات رلم ( )1936/74أن (كل من خالؾ لصداً أي تشرٌع من التشرٌعات بإتٌانه فعبلً
ٌحظر علٌه ذلن التشرٌع أن ٌموم به أو بإؼفاله المٌام بفعل ٌمضً علٌه ذلن التشرٌع أن ٌموم به وكان ذلن الفعل أو الترن
ٌتعلك بالجمهور أو بأي فبة منه ٌعتبر أنه ارتكب جنحة.)...
( )3راجع المواد ( )135 ،117 ،97 ،96من لانون الطفل المصري.
( )4الرابد مخلد ابراهٌم الزعبً ،حموق المواطن ،ط ،1دار الثمافة عمان 2005 ،م ،ص .312
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وىي الحاالت التي متي توافرت إحداىا اعتبر الطفل محتاجاً لمحماية أو الرعاية كوجود الطفل في كنف

شخص غير مؤىل لمرعاية النحبلؿ أخبلقو ،أو لقياـ الطفل بأعماؿ تتعمق بالدعارة ،أو لـ يكف لو سكف

محدد ،أو كاف معرضاً لمخطر إذا ما بقى في أسرتو(.)1

ونستخمص مما سبق أف دائرة حماية الطفولة ومرشدؼ الحماية تـ النص عمييـ في التشريع

اء كاف الطفل في نزاع مع القانوف أو
الفمسطيني  ،مع تحديد واضح لمياميـ مع شمولية في االختصاص سو ً
ضحية انتياؾ القانوف ومنحيـ القانوف صفة الضبطية القضائية فكاف موفقاً في ذلؾ.
وجاء التشريع األردني مختمفاً في األسماء والتبعية دوف اختبلؼ في المياـ ،بينما جاء التشريع

المصرؼ مخالفاً في التسمية رغـ أف ىذا االختبلؼ ليس ذا أىمية طالما كانت الميمة واحدة  ،ولكنو قصر
ميمة لجنة حماية الطفل والمراقب االجتماعي عمى األطفاؿ الذيف ىـ في خبلؼ مع القانوف.
ويرػ الباحث أف مرشد الحماية  -أو أياً كاف المصطمح الذؼ يطمق عميو  -يتوجب أف تكوف ميمتو

وقائية وعبلجية شاممة لمطفل في جميع أحوالو االجتماعية والقانونية ،فيو مف جانب يكشف عف الحاالت

التي يح تاج الطفل فييا لمحماية والرعاية ويد أر مف خبلليا وقوع الطفل في ميالؾ الخطر أو التعرض لو أو

لبلنحراؼ ،ومف جانب آخر يراعي الظروؼ المحيطة بالطفل والتي جعمتو في نزاع مع القانوف كوف أف ما
يرتكبو األطفاؿ ىو مكتسب وليس فطرؼ ،بمعنى أنو ال ينبع مف نوازع شخصية بقدر ما ينبع وينتج عف

ظروؼ بيئية محيطة ؛ لذلؾ يتوجب أف تكوف ميمة واختصاص مرشد الحماية شاممة ألوضاع الطفل أياً كاف
سبب اتصالو بالقانوف حتى تتحقق الحماية المتكاممة.
الفرع الثاني :وحدة حماية األسرة والطفل الشرطية
الشرطة جياز األمف األوؿ في كل دولة ،وميمتيا وقاية اإلنساف مف الجريمة وما ييدد أمنو
واستق ارره ،وتسعى الشرطة إلى القضاء عمى أسباب الجريمة قبل وقوعيا فيما يعرؼ بالدور الوقائي ،والكشف

عف الفاعل بعد وقوع الجريمة و تقديمو لمعدالة والمساىمة في تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكـ ،فالشرطة ليا

دور وقائي  ،وقضائي ،وتنفيذؼ( ،)2وألف األمف مسئولية الجميع ظير دور غير نمطي لمشرطة وىو ما يعرؼ
بالشرطة المجتمعية.

وىذا الدور يقوـ عمى أساس شراكة جديدة بيف الشرطة و المجتمع المحمي لمعمل معا عمى منع
()3

الجريمة  ،وذلؾ باتخاذ كل السبل واإلجراءات االجتماعية

 ،فسمات التعقيد المتزايد في المجتمعات

( )1راجع المادة ( )33من لانون األحداث األردنً رلم (.)2014/32
( )2د /معجب معدي الحوٌمل وآخرون ،الشرطة وحموق اإلنسان ،ط ،1أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض،
 ،2001ص .69
( )3الفرٌك د /عباس أبو شامة وآخرون ،الشرطة المجتمعٌة ،ط ،1أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم االمنٌة ،الرٌاض2001 ،م،
ص.5
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المصاحبة لعممية التحضر والتقدـ التقني وحركة التنقل أدت إلى زيادة الحاجة إلى القوانيف والى توفير حماية

شرطية كفؤة( ،)1ونتناوؿ في ىذا الفرع تباعاً ىذه الوحدة أو الدائرة في كل مف فمسطيف ومصر واألردف.

وقد تـ استحداث ىذه الدائرة في العاـ (2008ـ) في الشرطة الفمسطينية( ،)2حيث تقوـ الدائرة ومف
خبلؿ كادر مؤىل وميني باستقباؿ المعنفات مف النساء واألطفاؿ متى كاف المعتدؼ مف داخل األسرة ،و
تختص بقضايا االعتداءات الجنسية بغض النظر عف الفاعل إف كاف مف داخل أو خارج األسرة ،وتقوـ

بتدويف اإلفادات والتحقيق مع المعتديف واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقيـ في سرية تامة( ،)3والتخصص في

ىكذا قضايا بنظرنا يعطي ميزة لمعمل التحقيقي والنتيجة واف كاف األفضل أف تكوف ىذه الدائرة خارج أقساـ

الشرطة والزؼ الرسمي ؛ وذلؾ لتشجيع الضحايا ومنحيـ الثقة والدافع لتقديـ شكواىـ وىو ما يتـ التخطيط لو
()4

مف قبل المعنييف حاليا .

وفي األردف تـ استحداث دائرة حماية األسرة ىذه اإلدارة في نياية العاـ )1997ـ)  ،وتعتبر أوؿ إدارة

شرطية متخصصة في الشرؽ األوسط لمعالجة قضايا األسرة

()5

 ،وتقوـ ىذه اإلدارة بتمقي اإلخبارات والشكاوػ

عف قضايا االعتداءات الجنسية سواء كاف الفاعل داخل األسرة أـ خارجيا والتحقيق فييا مع مراعاة السرية

والخصوصية ،ويمكف القوؿ إف ليذه اإلدارة اختصاص نوعي يتمثل في:
 -1قضايا اإليذاء الجسدؼ أو اإلىماؿ التي تقع عمى األطفاؿ متى كاف الفاعل مف داخل األسرة.
 -2قضايا االعتداءات الجنسية أو الشروع فييا بغض النظر عف الفاعل مف داخل أو خارج األسرة
 -3قضايا الحض عمى الفجور(.)6

أما في مصر فنصت المادة ( )97مف قانوف الطفل المصرؼ بما يمي (مع مراعاة أحكاـ المادة

( )144مف ىذا القانوف ينشأ بالمجمس القومي لمطفولة واألمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ،تختص بتمقي
الشكاوػ مف األطفاؿ والبالغيف ومعالجتيا بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل مف كل عنف أو خطر أو إىماؿ).

( )1د /أكرم عبد الرزاق المشهدانً ولواء /نشأت بهجت البكري ،موسوعة علم الجرٌمة والبحث اإلحصابً الجنابً فً
المضاء والشرطة والسجون ،ط ،1دار الثمافة ،عمان2009 ،م ،ص .77 – 76
()2نشٌر هنا إلى أنه فً العام 2012م تم إنشاء برنامج شكاوى و مرالبة حموق الطفل ضمن هٌكلٌة الهٌبة المستملة لحموق
اإلنسان لٌتم رصد االنتهاكات لحموق الطفل و للمزٌد انظر /والع حموق األطفال فً فلسطٌن ،صادر عن الجهاز المركزي
لئلحصاء الفلسطٌنً ،رام هللا ،2013 ،ص ،25كذلن تم إنشاء دابرة نٌابة حماٌة األسرة من العنؾ بتارٌخ ،7/2/2016
وتختص بمبلحمة المته مٌن فً لضاٌا العنؾ األسري والجرابم ذات الطابع الجنسً المرتكبة ضد الفبات الضعٌفة فً داخل
األسرة كاألطفال والنساء ،للمزٌد انظر المولع اإللكترونً لمعا اإلخبارٌة ،تارٌخ الزٌارة  ،3/3/2016الساعة ،13:20
www.maannews.net
( )3للمزٌد انظر المولع اإللكترونً للشرطة الفلسطٌنٌة ،تارٌخ الزٌارة  ،12/12/2015الساعة ،23:00
www.palpolice.ps
( )4انظر التمرٌر السنوي حول عدالة األطفال فً ظل السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة صادر عن الحركة العالمٌة للدفاع عن
األطفال ،فلسطٌن 2011 ،م ،ص.67
( )5للمزٌد انظر التمرٌر األردنً الثالث لحموق الطفل 2012م صادر عن المجلس الوطنً لشبون األسرة بالتعاون مع
الٌونٌسٌؾ ص .54
( )6رابد محسن ابراهٌم الزعبً ،حموق المواطن ،مرجع سابك ،ص .315 – 314
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فمف ىذا النص يتضح لنا أف ىذه اإلدارة تتبع المجمس القومي لمطفولة واألمومة  ،وميمة ىذه اإلدارة

تمقي الشكاوػ مف األطفاؿ ومف أؼ بالغ يتقدـ بشكوػ تتعمق بسوء معاممة طفل ،أو تعريضو لخطر  ،أو

إىماؿ ثـ الطمب مف السمطات المختصة التحقيق فييا(.)1

مف جماع ما سبق يتضح لنا أف إدارة حماية األسرة والطفل تكاد تتطابق في اختصاصيا النوعي في

فمسطيف واألردف وليا اختصاصات نوعية محددة وواضحة  ،بينما ال نجد ذلؾ في مصر حيث نجد

االختصاصات غير محددة  ،وتتمخص ميمة إدارة النجدة في تمقي الببلغات والشكاوػ ورفعيا لمجيات

التحقيقية لمتابعتيا  ،لذلؾ فإف عمل واختصاص ىذه الدائرة وفقا لبلتجاه الفمسطيني واألردني ىو ما يحقق
حماية الطفولة إلى جانب وجود شرطة األحداث(.)2

ويثار سؤاؿ ىنا ماذا لو كاف المعتدؼ مف أصحاب السمطة عمى ىذا الطفل فما السبيل كي يقوـ
الطفل بتقديـ شكواه؟
إجابة ىذا التساؤؿ تقودنا إلى الحديث عف الخط الساخف.
()3

الفرع الثالث :خط حماية الطفل

قد ال يتمكف الطفل الضحية مف الوصوؿ إلى وحدة الحماية لؤلسرة والطفل ،وقد ال يتمكف مف إببلغ
مرشدؼ الحماية أو المراقب االجتماعي أو أؼ شخص آخر ،وفي الغالب أف مف لو سمطة قانونية أو فعمية
عمى الطفل لف يأذف لو بالشكوػ إما ألنو الجاني ،أو خوفا مف الفضيحة خصوصا في حاالت االعتداءات

الجنسية  ،ولتفادؼ كل ىذه المعيقات والموانع ،ولكسر حاجز الصمت بيف الضحية والمجتمع  ،ولتحقيق
ال تواصل المباشر بالجية المختصة تأتي أىمية ىذه الوسيمة والتي تعمل عمى مدار الساعة وبسرية مطمقة
ومجانية.

( )1راجع المادة ( )97من لانون الطفل المصري.
(ٌ )2وجد فً الشرطة الفلسطٌنٌة دابرة لشرطة األحداث ضمن دابرة حماٌة األسرة والطفل لكن اختصاصها ٌنصب على
األطفال فً نزاع مع المانون من الجنسٌن.
وفً األردن توجد شرطة أحداث وعملها ٌتعلك بتحمٌك العدالة الجنابٌة لؤلحداث من منظور كونهم أحداث جانحٌن فمط وفماللمادة ( )3من لانون األحداث األردنً رلم (.)32/2014
 وفً مصر توجد شرطة احداث تتخصص بحماٌة األحداث من االنحراؾ وتمدٌم الرعاٌة للمنحرفٌن وتنفٌذ األحكام الصادرةبحمهم ومرالبة سلوكهم وتمدٌم تمارٌر دورٌة لمحكمة األحداث.
للمزٌد انظر على التوالً:
 www.palpolice.psتارٌخ الزٌارة  ،14/9/2015ساعة الزٌارة .11:00
 www.psd.gov.joتارٌخ الزٌارة  ،14/9/2015ساعة الزٌارة .11:05
 www.moi.gov.gaتارٌخ الزٌارة  ،14/9/2015ساعة الزٌارة .11:07
()3ما ٌمارب من ( ) 150دولة على مستوى العالم تطبك نموذج خط نجدة الطفل وتضم معظم الدول العربٌة مثل :السعودٌة،
اإلمارات ،السودان ،لطر ،البحرٌن  ،تونس ،الجزابر ،الٌمن ،لبنان ،سورٌا ،األردن.
وخط نجدة الطفل أو ما ٌطلك علٌه () child helpline internationalو ٌرمز لها (:) CHIهً منظمة ؼٌر حكومٌة
تأسست عام  2003م وممرها امستردام ،هوالندا وٌعتبر خط مساندة الطفل الواجهة األمامٌة للحرب على اإلساءة لؤلطفال،
انظر على التوالً:
 www.masress.comتارٌخ الزٌارة  ،15/12/2015ساعة الزٌارة 13:00
 www.gulfkids.comتارٌخ الزٌارة  ،15/12/2015ساعة الزٌارة 13:05
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في العاـ (2004ـ) تـ تأسيس برنامج خط حماية الطفل الفمسطيني ورقمو ()121؛ بيدؼ تقديـ

المساندة واإلرشاد والدعـ لؤلطفاؿ الذيف يتعرضوف ألؼ شكل مف أشكاؿ العنف أو اإلساءة او اإلىماؿ ،وفي

العاـ )2006ـ) وفرت شركة االتصاالت الفمسطينية الخط المجاني والبداية الفعمية كانت عاـ ( 2007ـ) ،
وىذا الخط يغطي األراضي الفمسطينية كافة وعمى مدار األسبوع مف الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية

عشر صباحاً( ،)1والحكومة الفمسطينية في نيتيا عمل خط ساخف أو آلية وطنية في المدارس والمراكز
المجتمعية بحيث يتوافر لؤلطفاؿ منفذ سيل لتقديـ الشكاوػ( ،)2وقد نصت المادة ( )1/53معدلة مف قانوف
الطفل الفمسطيني عمى وجوب إببلغ مرشد الحماية طالما توفر ما ييدد سبلمة الطفل البدنية والنفسية(.)3

وجاءت المادة ( )55مكرر مف قانوف الطفل في الفقرة الثانية لتجعل اإلببلغ ممكنا بأؼ وسيمة متاحة

بقوليا ( -2لغايات تطبيق األحكاـ الواردة في ىذا الفصل يكوف اإلببلغ بأية وسيمة ممكنة)  ،وىو ما ينطبق
عمى الخط الساخف مف حيث استعمالو كوسيمة لئلببلغ عف اإلساءة لمطفل ،أو المساس بو  ،أو تعريضو

لمخطر مما يحقق حماية جزائية فاعمة.
وفي مصر أنشئ خط حماية الطفل أو ما يسمى بالخط الساخف( )4لنجدة الطفل المصرؼ بعد مؤتمر

العنف ضد الطفل عاـ )2005ـ)  ،والذؼ كاف مف ضمف آليات المؤتمر لمحد مف العنف ،وىذه اآللية تتبع

المجمس القومي لمطفولة واألمومة ويحمل ىذا الخط الرقـ ( (16000ويعمل عمى مدار ( (24ساعة يوميا
ويتعامل مع جميع مشكبلت األطفاؿ(.)5

ويرػ الباحث أف خط نجدة الطفل في مصر يجد أساسو القانوني أو ينطوؼ تحت نص المادة ()97

مف قانوف الطفل ،التي نصت عمى إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل ميمتيا تمقي الشكاوؼ مف األطفاؿ(.)6

( )1للمزٌد حول هذا الموضوع انظر خط حماٌة الطفل الفلسطٌنً والع و تحدٌات 2011م ،مركز سوا رام هللا ص.7 ،6 ،5
( )2تمرٌر حول تنفٌذ السلطة الوطنٌة التفالٌة الطفل صادر عن الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً 2010 ،م ،رام هللا،
فلسطٌن  ،ص.2
( )3راجع المادة ( )1/53معدلة من لانون الطفل الفلسطٌنً رلم (.)2004/7
( )4فً دراسة مشتركة بٌن الٌونٌسٌؾ و المجلس المومً لؤلمومة و الطفولة المصري صدرت فً ٌناٌر  2015م أوضحت أن
( ) %10من اآلباء واألمهات فً الماهرة كانوا على علم بوجود خط نجدة الطفل فً مصر.
انظر فً ذلن ،العنؾ ضد األطفال فً مصر ،استطبلع كمً و دراسة كٌفٌة ،صادر عن المجلس المومً لؤلمومة والطفولة
والٌونٌسٌؾٌ ،ناٌر2015م ،ص 3وص .44وجاء فً تمرٌر حاالت العنؾ ضد األطفال لشهر فبراٌر 2015م الصادر عن
محافظة االسماعٌلٌة من خبلل متابعة الببلؼات على خط ) )16000ثم رصد ( (135حالة عنؾ ضد األطفال )%76( ،كان
الضحٌة بها ذكر وعدد ( )%59كانت الضحٌة انثى و جاء فً المرتبة األولى األطفال من عمر ( )6سنوات بوالع ( )48حالة
وفً المرتبة الثانٌة جاء األطفال من عمر ( )18 -13بوالع ) )46حالة و فً المرتبة الثالثة األطفال بأن عمر(  12 -7سنة)
بعدد) )41حالة ،للمزٌد انظر المولع اإللكترونً لمحافظة االسماعٌلٌة  www.ismailia.govegتارٌخ الزٌارة
 ،5/5/2015الساعة .10:00
( )5انظر المولع اإللكترونً لها أونبلٌن من  www.lahaonline.comساعة الزٌارة  ،9:00تارٌخها 24/8/2015
وكذلن انظر التمرٌر العربً الممارن لمدة إعمال توصٌات دراسة األمن العام لؤلمم المتحدة لولؾ العنؾ ضد األطفال،
الصادر عن المؤتمر العربً الرابع رفٌع المستوى لحموق األطفال ،مراكش المؽرب 2010 ،م ،ص.40
( )6انظر المادة ( )97من لانون الطفل المصري رلم ( )1996/ 12والمعدل بمانون رلم (.)2008/126
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كذلؾ يوجد في األردف خط ساخف لحماية الطفل يتبع إدارة حماية األسرة ورقمو ( ، )111كذلؾ يوجد

خط آخر يتبع مؤسسة نير األردف ورقمو ( (110وىي مؤسسة إليداع األطفاؿ المساء إلييـ ممف ال مأوػ ليـ

أو أسرة( ،)1وتجد ىذه اآللية سندىا في المادة (/8أ) مف قانوف الحماية مف العنف األسرؼ رقـ ()2008/6
حيث نصت بما يمي( :عمى أؼ مف مقدمي الخدمات الطبية ،أو االجتماعية ،أو التعميمية مف القطاعيف:

العاـ  ،أو الخاص إببلغ الجيات المختصة حاؿ عممو أو مشاىدتو آثار عنف واشعاره أنيا ناجمة عف عنف
أسرؼ) ،عمما أف إدارة حماية األسرة تختص نوعيا بقضايا االعتداء الجسدؼ واإلىماؿ التي تقع عمى األطفاؿ

داخل األسرة ،وقضايا االعتداءات الجنسية بغض النظر عف الفاعل مف داخل أو خارج األسرة.
يتضح مما سبق أف خط حماية الطفل أو خط النجدة أو الخط الساخف أيا كانت التسمية ىو آلية

وطنية مستحدثة  ،وىي جزء مف نظاـ حماية الطفل يوفر خدمة لمحماية واالستشارة ويتمتع بسرية ومجانية

ويكوف عمى مدار الساعة.

الفرع الرابع :المجالس الوطنية لمطفولة و شبكات الحماية
المجالس الوطنية لمطفولة أو األسرة تعتبر الواجية الحكومية لرسـ السياسات التشريعية لحماية األسرة

والطفل مف خبلؿ الشركاء الحكومييف وغير الحكومييف  ،وتتكوف مف شبكات حماية الطفولة التي تقدـ

الحماية عبر رعاية األطفاؿ وتوفير مراكز إيوائية لحاالت خاصة.

وقد نص قانوف الطفل الفمسطيني في المادة ( )70عمى إنشاء المجمس الوطني لمطفل ووضحت

المادة ( )71اختصاصاتو بقوليا( :يختص المجمس بمتابعة الجيود البلزمة لرعاية األمومة والطفولة
وحمايتيا).

ولغاية كتابة ىذه الدراسة لـ يتـ تشكيل ىذا المجمس( ،)2وىذا يشكل عائقا في تفعيل نظاـ حماية

الطفل الفمسطيني كوف أف ىذا المجمس ىو المحدد التجاىات الحماية .وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف النص عمى
ىذا المجمس يأتي تنفيذاً وانسجاما لمقررات خطة العمل العربية الثانية لمطفولة التي تمتد مف (2004-

.)3((2015

( )1انظر المولع اإللكترونً لجرٌدة الدستور األردنٌة  www.addustour.comالساعة 24/8/2014 /9:15
( )2انظر وكالة األنباء والمعلومات الفلسطٌنٌة وفا المولع اإللكترونً  www.wafa.psالساعة  15:00بتارٌخ
 1/11/2015انظر البٌان الصحفً للحركة العالمٌة للدفاع عن األطفال فً فلسطٌن والتً طالبت بتشكٌل المجلس على
المولع اإللكترونً لوكالة األنباء و المعلومات وفا  1/1/2016 /15:00 www.wafa.psكذلن لرر مجلس الوزراء
الفلسطٌنً فً جلسة  21/6/2016التً كانت بعنوان أجندة السٌاسات الوطنٌة لؤلعوام  2022،2017م إحالة مشروع نظام
المجلس الوطنً للطفل إلى الوزراء للدراسة تمهٌدا التخاذ الممتضى المانونً المناسب .انظر فً ذلن المولع اإللكترونً
اإلخباري صدى 22/6/2016 / 18:00 www.sadaa.ps
( )3مراجعة خطة العمل العربٌة الثانٌة للطفولة  ،2015 -2004المؤتمر العربً الثالث رفٌع المستوى ،تونسٌ ،ناٌر2004
ص.44
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ويرػ الباحث أف تعطيل إصدار نظاـ لممجمس واقرار تشكيمتو لغاية اآلف  ،باإلضافة إلى عدـ

إصدار لوائح تنفيذية لقانوف الطفل كميا أمور تؤدؼ إلى تثبيط وتعطيل تفعيل قانوف الطفل ،فالمجمس الوطني
لمطفل يضمف الرقابة عمى تنفيذ قانوف الطفل ويضمف حقوقو.

أما بخصوص شبكات حماية الطفولة فقد ظيرت فعميا عاـ )2007ـ)  ،وو ازرة الشئوف االجتماعية

ىي المنسق الحالي لشبكات الحماية مف خبلؿ مرشد حماية الطفولة  ،وتضـ ىذه الشبكة مؤسسات حكومية

وأىمية عاممة في مجاؿ حماية الطفولة(.)1

وجاء في المادة ( )144مف قانوف الطفل المصرؼ (ينشأ مجمس يسمى المجمس القومي لمطفولة

واألمومة) والدور الموكوؿ ليذا المجمس ىو توفير الحماية والرعاية والوقاية لمطفل  ،وقد أطمق المجمس عدداً
مف آليات الرصد بداخمو ؛ لرصد وقائع العنف ضد األطفاؿ والعمل عمى توفير التدخبلت المناسبة تجاه كل

حالة مف خبلؿ شبكة الشركاء المعنييف حكومييف ومجتمع مدني( ،)2وىو ما يشكل مف وجية نظر الباحث

شبكة حماية لمطفولة ؛ ألف وجود مؤسسة حكومية معنية بالطفل ال يعني عدـ التعاوف مع شركاء حكومييف

أو مف المجتمع المدني  ،حيث إف التخصص في مجاؿ ال يتعارض مع التنسيق مع ذوؼ العبلقة أو
الميتميف بل يؤدؼ في نياية المطاؼ إلى تحقيق اليدؼ المنشود وىو حماية الطفل.

وتأسس المجمس الوطني لشئوف األسرة في األردف بموجب القانوف رقـ ( ، )2001/27وترأسو الممكة

(رانيا العبد هللا) ،ويعمل كمظمة دائمة لتنسيق وتسيير عمل الشركاء مف المؤسسات الوطنية الحكومية وغير
الحكومية العاممة في مجاؿ األسرة( ،)3ويعني كذلؾ بحقوؽ األطفاؿ وآليات حمايتيا

(، )4

فيذا المجمس ىو

المسئوؿ عف السياسات والتشريعات المتعمقة باألطفاؿ وىو المنسق لممؤسسات العاممة في ىذا المجاؿ  ،ومف

خبلؿ ىذه المؤسسات تتشكل شبكة الحماية ،حيث إف تعاوف الجيد الحكومي مع الجيد الخاص يؤدؼ إلى
إضفاء مزيد مف الحماية وتوسيع دائرتيا بشكل أفقي وعمودؼ.
( )1شبكة حماٌة الطفولة تهدؾ للعمل بشكل متكامل بٌن مختلؾ المؤسسات المعنٌة بالطفولة بصفة لانونٌة ،واجتماعٌة ،ونفسٌة
والمؤسسات التً ٌكون العمل مع األطفال ضمن مسبولٌتها للوصول إلى حماٌة أفضل لؤلطفال ضحاٌا العنؾ المجتمعً
بأشكاله من خبلل التنسٌك والتشبٌن بٌن هذه المؤسسات لتأخذ كل مؤسسة الدور المنوط بها حسب نوع اإلساءة التً تعرض
لها الطفل وفك نظام تحوٌل متفك علٌه بٌن هذه المؤسسات وتتكون شبكة الحماٌة من المؤسسات التالٌة:
(-1وزارة التنمٌة االجتماعٌة ربٌسا-2 .وزارة التربٌة و التعلٌم العالً-3 .وزارة الصحة-4 .وزارة الداخلٌة ممثلة بالشرطة.
-5وزارة العدل ممثلة بالنٌابة-6 .مؤسسات المجتمع المدنً-7 .وكالة الؽوث-8 .الهبلل األحمر الفلسطٌنً-9 .الٌونٌسٌؾ
مرالب) .للمزٌد انظر التمرٌر السنوي حول عدال ة األطفال فً ظل السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ،الحركة العالمٌة للدفاع عن
األطفال2011 ،م ،ص  68وما بعدها ،وكذلن انظر فً ذات الموضوع الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً ،والع حموق
الطفل الفلسطٌنً ،2014إبرٌل 2015م ،رام هللا ،فلسطٌن ،ص.62
( )2انظر المولع اإللكترونً لمحافظة اإلسماعٌلٌة  www.ismailia.gov.egولد أنشا هذا المجلس بمرار جمهوري رلم
( )1988/54وعدل بالمرار الجمهوري رلم ( )1989/273انظر وٌكٌبٌدٌا المعلومات  www.wikipedia.orgساعة
الزٌارة 15/12/2015 /23:30
( )3انظر المولع اإللكترونً للمجلس الوطنً لشبون األسرة  ،15/12/2015 /22:00 ،www.Ncfa.orgكذلن انظر
التمرٌر السنوي للمجلس الوطنً لشبون األسرة للعام  2012م على ذات المولع.
( )4للمزٌد انظر الخطة الوطنٌة الشاملة لحموق اإلنسان فً المملكة األردنٌة لؤلعوام  2025 -2016م ،ص ،68على المولع
اإللكترونً ،www.moj.gov.jo /تارٌخ الزٌارة  ،27/4/2016الساعة .22:00
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فشبكة الحماية تؤدؼ الدور األكبر في الحماية والرعاية لمحاالت التي تحجـ عف المجوء لمحكومة

وخاصة حاالت التعرض لبلعتداءات الجنسية؛ ألف المجوء إلى ىذه المؤسسات يكوف أقل حرجا وأكثر

طمأنينة مع تأكيدنا عمى أف النذر اليسير مف ىذه الحاالت مف يكشف عف ىكذا اعتداءات ؛ بسبب طبيعة
المجتمعات العربية التي تنظر إلى ىذه القضايا باعتبارىا مف المحرمات والمجتمع الفمسطيني يتقاطع معيا

في ىذه النظرة.

خبلصة ما سبق تؤدؼ إلى القوؿ بأف مجالس األسرة ىي التي ترسـ السياسات وتنسق الجيود في

مجاؿ حماية الطفل واألسرة عمى الصعيديف  :الحكومي  ،والمجتمع المدني وىي مجالس فاعمة في مصر

واألردف ،أما في فمسطيف فمـ يتشكل المجمس الوطني لمطفل رسميا لغاية اآلف إال أف و ازرة الشئوف االجتماعية
تقوـ بيذا الدور كونيا ترأس شبكة حماية الطفولة مع شركائيا المعنييف.

ونختـ ىذا الفصل بالقوؿ أف ىذه اآلليات قد تختمف في مسمياتيا لكنيا تتوحد في اليدؼ وىو تحقيق

الحماية الشاممة لمطفل ضد أشكاؿ العنف واإلساءة كافة  ،وخاصة جرائـ االعتداء عمى العرض واألخبلؽ
واآلداب أو ما يسمى بالعنف الجنسي والذؼ إف وقع ترؾ ندوبا ال يمحوىا الزمف.

ويرػ الباحث أنو ينبغي أف تتوافر ثبلث صفات في ىذه اآلليات كي تتحقق الغاية المنشودة:
 -1أف تكوف ىذه اآلليات متوفرة عمى مدار الساعة.
 -2أف تكوف سيمة الوصوؿ ومعروفة.

 -3أف تكوف صديقة لمطفل بمعنى أف ال يكوف السف حائبل بينيا وبيف استخداـ الطفل واستعانتو بيا.

وكل ما ذكر مف آليات ال يغني عف وجود نصوص تجريمية لكل مساس بالطفل بشكل عاـ وكل

مساس بطيارتو ونقائو الجنسي ومناعتو األدبية بشكل خاص ،وىذا ما سنتناولو تفصيبل في الفصميف التالييف
مف ىذه الدراسة.
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الفصل الثاني
الجرائـ الماسة بالعرض

العرض ىو أغمى ما يممكو اإلنساف؛ ألنو يمثل الطيارة والشرؼ ،ولذلؾ فالجرائـ الماسة بالعرض ىي

الجرائـ الموجية ضد األشخاص وتزداد خطورتيا وتبعاتيا عندما يكوف ضحيتيا ىـ األطفاؿ .فيذه الجرائـ ال

يتوقف أثرىا عند تدنيس طفولتيـ النقية في جانبيا المادؼ بل يمتد أثرىا ويعمق إلى الجانب المعنوؼ والروحي

تاركة ندوباً قد ال تشفى فتؤثر عمى الطفولة في بعدييا  :الذاتي  ،والعبلئقي.

وىذه الجرائـ تنطوؼ تحت عدد مف المسميات كجرائـ الرذيمة ،أو االعتداءات الجنسية  ،أو اإلساءة

الجنسية ،أو جرائـ العرض والقاسـ المشترؾ بيف كل ىذه المسميات أنيا تجمع بيف مفيوميف لبلعتداء الواقع

عمى الضحية :المفيوـ األوؿ :انو اعتداء مادؼ محمو جسد الطفل ،والمفيوـ الثاني :أنو اعتداء معنوؼ محمو

كرامة وسمعة الضحية وتشمل  :االغتصاب  ،والمواط  ،وىتؾ العرض  ،والفعل الفاحش وغيرىا مف الجرائـ

المماثمة.

()1

ويمكننا بكل ثقة القوؿ أنو ال يوجد مجتمع يخمو مف وجودىا واف اختمفت النسبة مف مجتمع آلخر

وذلؾ يرجع لتوافر عوامل معينة في مجتمع ما أكثر مف غيره سواء كانت قيمية أو تشريعية ،غير أف

اإل حصائيات بشكل عاـ مخيفة رغـ أنيا ال تمثل العدد الحقيقي في مطمق األحواؿ حيث تبقى الحقيقة مستترة
والرقـ مخفياً.

ومف أجل التعريف بيذه الجرائـ وأسبابيا والمعالجة التشريعية ليا سوؼ نقسـ ىذا الفصل إلى مبحثيف

كما يمي:

المبحث األ وؿ /ماىية العرض.
المبحث الثاني /جرائـ العرض.

()1فً دراسة هً األولى من نوعها فً فلسطٌن عام 2001م عن حجم وآثار مشكلة اإلساءة الجنسٌة لؤلطفال فً فلسطٌن تبٌن
أن هذه المشكلة لابمة فً المجتمع الفلسطٌنً وبدرجات وبحجم ال ٌمل خطورة عما هو لابم فً المجتمعات األخرى ،للمزٌد
حول هذه الدراسة انظر د /دمحم الحاج ٌحٌى ،اتجاهات المرشدٌن التربوٌٌن حول سوء معاملة األطفال ،دراسة مٌدانٌة فً
مدارس السلطة الوطنٌة ،صادرة عن الحركة العالمٌة للدفاع عن األطفال ،رام هللا ،فلسطٌن2006 ،م ،ص .20
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المبحث األوؿ
ماىية العرض

العرض كما سبق ىو أغمى ما يممؾ اآلدمي؛ ألنو عنواف الكرامة والحياء ،ورغـ ذلؾ فإف مفيوـ

العرض يختمف في محدداتو مف مجتمع آلخر وفقاً لممخزوف الديني والثقافي والقيمي والذؼ ينعكس بدوره عمى

التنظيـ القانوني ليذا الموضوع.

والقانوف السماوؼ يختمف في تنظيمو ونظرتو لمعرض عف القوانيف الوضعية؛ ألنو يعني باألخبلؽ

بعكس القوانيف الوضعية التي قد تتفق مع األخبلؽ في أمور ولكنيما يختمفاف في أمور أخرػ ،ليذا حرص

واضعو القوانيف الحديثة عمى عدـ التعرض بالعقاب لمجرائـ األخبلقية إال في حدود معينة فمـ يعاقبوا عمى

الرذائل لذاتيا بل لما يترتب عمييا مف ضرر باآلخريف أو بالمصمحة العامة( ،)1كوف أف ىذه الجرائـ تمثل

حاالت اعتداء عمى التنظيـ االجتماعي لمحياة الجنسية التي يحمييا القانوف( ،)2والتشريعات تشير لمضموف
ودالالت العرض مف خبلؿ النصوص المتعمقة بجرائمو تاركة تعريفو لمفقو والقضاء.
ولزيادة التفصيل نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف:
المطمب األوؿ :مفيوـ العرض.
المطمب الثاني :جرائـ العرض وخصائصيا.

المطمب األوؿ

مفيوـ العرض

تتحدد جرائـ االعتداء عمى العرض مف حيث الحق الذؼ تنالو بالعدواف إذ ىو العرض أو في تعبير
آخر الحق في نقاء العرض ،ومف ثـ كاف استظيار ىذا الحق وتحديد عناصره ومعالمو سبيبلً إلى استخبلص
مجموعة مف القواعد تشترؾ ىذه الجرائـ في الخضوع ليا(.)3

ولتسميط الضوء أكثر عمى تعريف العرض ومفيومو نقسـ ىذا المطمب إلى أربعة فروع:

( )1د /أحمد دمحم بدوي ،جرابم العرض ،د.ط ،مطبعة سعد سمن بالماهرة1999 ،م ،ص  9وما بعدها.
( )2د /فخري عبد الرازق الحدٌثً ،ود /خالد حمٌد الزعبً ،شرح لانون العموبات األردنً المسم الخاص ،الجرابم الوالعة على
األشخاص ،ط ،1دار الثمافة عمان 2009 ،م ،ص .179
( )3د /محمود نجٌب حسنً ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،د.ط ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة1988 ،م ،ص .525
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الفرع األوؿ :تعريف العرض
لئلحاطة بتعريف العرض ينبغي التعرض لو لغ ًة واصطبلحاً وقانوناً كما يمي:
أوالً -معنى العرض لغة:
ِ
العرض لغة بكسر العيف يعني رائحة الجسد وغيره طيبة كانت أو خبيثة ،ويقاؿ فبلف طيب العرض،

وفسق العرض ،والعرض أيضاً الجسد وكذلؾ النفس ،يقاؿ أكرمت عنو عرضي أؼ صنت عنو نفسي ،وفبلف
نقي العرض أؼ برغ مف أف يشتـ أو ُيعاب وقد قيل عرض الرجل حسبو(.)1
وجاء أيضاً ِ
العرض بالكسر الجسد وجانب الرجل الذؼ يصونو مف نفسو وحسبو أف ينتقص أو يثمب

سواء كاف في نفسو أو سمفو أو مف يمزمو أمره أو موضع الذـ والمدح فيو(.)2
فالمفيوـ المغوؼ لمعرض يعني الجسد.
ثانياً -مفيوـ ِ
العرض اصطالحاً :

ِ
العرض اصطبلحاً يعني (الطيارة الجنسية أؼ التزاـ الشخص سموكاً جنسياً يبعد بو عف أف يوجو إليو
لوـ اجتماعي) ،ومف ثـ يعد مساساً بالعرض وفقاً ليذا المدلوؿ كل فعل مخل بيذه الطيارة ،ويتحدد ِ
العرض
بذلؾ وفقاً لمجموعة مف القيـ االجتماعية ذات مصدر ديني وأخبلقي غالب  ،وىذه القيـ تحصر السموؾ

الجنسي المشرع اجتماعياً في نطاؽ الصمة بيف الزوجيف ،وتبعاً لذلؾ كل فعل جنسي في غير ىذا النطاؽ يعد
ماساً بالعرض ولو صدر عف مرتكبو باختياره(.)3

وتتعدد األفعاؿ التي تشكل انتياكاً ِ
لمعرض  ،إال أنو يجمع بينيا جميعاً صفة مشتركة وىي الصفة

الجنسية لمفعل وىذه الصفة ذات مدلوؿ واسع تستوعبو جميع الممارسات واألفعاؿ الجنسية الطبيعية وغير

الطبيعية التي تيدؼ لئلشباع الجنسي الكامل أو المميدة لبلتصاؿ الجنسي(.)4

( )1أبً نصر اسماعٌل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة ،د.ط ،دار الحدٌث الماهرة2009 ،م،
ص.758
( )2مجد الدٌن بن ٌعموب الفٌروز آبادي ،الماموس المحٌط ،د.ط ،دار الحدٌث الماهرة2008 ،م ،ص .1074
( )3معوض عبد التواب ،الموسوعة الشاملة فً الجرابم المخلة باآلداب العامة وجرابم هتن العرض ،د.ط ،دار المطبوعات
الجامعٌة1985 ،م ،ص ،299وانظر أٌضا ً فً ذات المعنى د /محمود نجٌب حسنً ،شرح لانون العموبات ،المسم الخاص،
مرجع سابك ،ص .525
( )4د /محمود أحمد طه ،الحماٌة الجنابٌة للطفل المجنً علٌه ،أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض1999 ،م،
ص.119
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ثالثاًِ -
العرض قانوناً:
العرض لمفقو والقضاء ،وقد عرؼ ِ
قمنا سابقاً إف التشريعات تركت أمر تعريف ِ
العرض قانوناً بأف
ُ
مقصوده ىو حرية المعاشرة الجنسية ،بمعنى حماية الجسد مف كل ممارسة جنسية غير إرادية ،لذلؾ فإف كل

اعتداء عمى العرض(.)1
فعل يتضمف مساساً بيذه الحرية أو خروجاً عمى الحدود الموضوعة ليا يعتبر
ً

ومف ثـ فالعرض قانوناً يعني (الحرية الجنسية المحمية ضد صور االعتداء الجنسي المتنوعة كافة

سواء التي تصل إلى حد الممارسة الجنسية التامة كجريمة االغتصاب ،أو التي ال تبمغ ىذا الحد كجرائـ

الفعل المخل بالحياء والحض عمى الفجور)(.)2

فالعرض قانوناً ال يرادؼ الفضيمة االجتماعية  ،وانما يعني الحرية الجنسية فالمصمحة المحمية ىنا

ىي الحرية الجنسية.

والمعنى القانوني لمعرض يقودنا لمحديث عف المفيوـ األخبلقي والمفيوـ االجتماعي لمعرض مع

تبياف مسمؾ المشرع بيذا الخصوص  ،وىل تبنى حماية العرض لذاتو أـ تبنى مفيوـ حماية الحرية الجنسية ؟
الفرع الثاني :المفيوـ األخالقي والمفيوـ االجتماعي ِ
لمعرض

كانت الشرائع والقوانيف القديمة تعني بتجريـ الرذيمة في مظاىرىا وأشكاليا كافة وتنزؿ العقاب

بمرتكبيا حرصاً عمى األخبلؽ العامة وصيانة لمفضيمة ،ولكف المتأخريف مف عمماء القانوف أروا في ذلؾ

تجاو اًز لحدود التشريع الوضعي ،لذلؾ حرص واضعو القوانيف الحديثة عمى عدـ التعرض بالعقاب لمجرائـ
األخبلقية إال في حدود ضيقة فمـ يعاقبوا عمى الرذائل واآلثاـ لذاتيا بل لما يترتب عمييا مف ضرر باألفراد أو

المصمحة العامة(.)3

فالجرائـ األخبلقية والجرائـ الجنسية التي تقع انتياكاً لؤلخبلؽ كانت تتأرجح بيف معنييف :تصور

أخبلقي  ،وتصور اجتماعي ،فالتصور األخبلقي ينطمق مف فكرة أف الزواج شيء مقدس والخطيئة األخبلقية

والجرائـ الجنسية شيء واحد معاقب عميو ،أما وفقاً لمتصور االجتماعي فما يعتبر خطيئة في القانوف
األخبلقي أو الديني ال يجب بالضرورة أف يكوف جريمة جزائية(.)4
( )1د /علً رشٌد أبو حجٌلة ،الحماٌة الجزابٌة للعرض فً المانون الوضعً والشرٌعة اإلسبلمٌة ،ط ،1دار الثمافة عمان،
2011م ،ص  ،24كذلن انظر ممال للدكتور /أحمد بران  -النابب العام الفلسطٌنً -على صفحته اإللكترونٌة فً نفس
الموضوع بتارٌخ  .19/1/2015ساعة الزٌارة  . www.Ahmadbarak.com 27/6/2015 ،18:00وانظر أٌضا ً فً
ذات المعنى د /دمحم صبحً نجم ،الجرابم الوالعة على األشخاص ،دار الثمافة عمان 1994م ،ص  ،184وكذلن د /محمود
نجٌب حسنً ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،مرجع سابك ،ص .523
( )2د /دمحم أحمد المشهدانً ،شرح لانون العموبات المسم الخاص فً المانون الوضعً والشرٌعة اإلسبلمٌة ،ط ،1الدار العلمٌة
الدولٌة للنشر والتوزٌع ،عمان2001 ،م ،ص .133
( )3أحمد بن أمٌن ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،مطبعة االتحاد ،مصر شارع حسن األكبر1922 ،م ،ص،177
.178
( )4د /هبللً عبد هللا احمد ،الحماٌة الجنابٌة لؤلخبلق من ظاهرة االنحراؾ الجنسً ،د.ط ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة،
1996م ،ص .176
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وعمى ذلؾ فإف المفيوـ األخبلقي لمعرض يقوـ عمى مبدأ أف نقاء العرض ليس حقاً لصاحبو فقط في

مواجية غيره  ،وانما ىو واجب عميو تجاه نفسو أيضاً عف طريق صيانة الجسد عف كل ممارسة غير

مشروعة لمجنس ،أما المفيوـ االجتماعي لمعرض فيعني أف العرض يعتبر حقاً يجوز لصاحبو أف يتصرؼ بو
بالرضا الصحيح الصادر ممف يممكو ،بمعنى حماية الجسد مف كل ممارسة غير إرادية لمجنس ،فيو يقوـ
عمى مبدأ الحرية الجنسية أو حرية التصرؼ في ِ
العرض باإلرادة المعتبرة قانوناً(.)1
بناء عمى ما سبق أف المفيوـ األخبلقي لمعرض يوسع مف دائرة التجريـ ويحصر
ويرػ الباحث ً
ويحدد مجاؿ العبلقة الجنسية في الزواج فقط ،فيو يقوـ عمى مشروعية العبلقة أو الممارسة الجنسية ،بينما
المفيوـ االجتماعي لمعرض يضيق مف دائرة التجريـ ويفتح المجاؿ لمعبلقة الجنسية طالما تمت بالرضائية

واإلرادة المعتبرة ؛ ألنو يقوـ عمى مبدأ الحرية الجنسية لذلؾ ييتـ بأطراؼ العبلقة بالنظر إلى توافر اإلرادة
والرضا وال يعنيو المساس بالعرض ذاتو.

الفرع الثالث :السياسة التشريعية بخصوص جرائـ االعتداء عمى العرض
يتنازع ىذه السياسة اتجاىاف:
اتجاه يحظر أؼ ممارسة لمجنس تخرج عف الممارسة المشرعة لو وىي الزواج ،واتجاه آخر يسمح

بأؼ ممارسة طالما تمت بإرادة معتبرة.

أما االتجاه األوؿ فيو ما يعبر عنو بالمفيوـ األخبلقي لمعرض ،ووفقاً لو يجرـ كل فعل يتصل

بالحياة الجنسية عمى أؼ نحو ويتضمف إخبلالً بالناموس األخبلقي أو الديني الذؼ يحكميا أؼ أف الشارع

يجرـ الرذيمة الجنسية لذاتيا ،ويتسع تبعاً لذلؾ نظاـ جرائـ االعتداء عمى العرض ،والشريعة اإلسبلمية مثاؿ

واضح لتبني ىذه الوجية(.)2

ذلؾ أف العمة في اىتماـ الشريعة بحماية األخبلؽ التي تحيط العرض بسياج متيف ىو أف الشريعة

تقوـ عمى الديف ،والديف يأمر بمحاسف األخبلؽ يحث عمى الفضائل بينما العمة في استيانة القوانيف الوضعية

بحماية ىذه األخبلؽ أنيا ال تقوـ عمى أساس الديف وانما تقوـ عمى أساس الواقع وما تعارؼ عميو الناس(.)3

أما االتجاه الثاني وىو ما يعبر عنو بالمفيوـ االجتماعي لمعرض فيو كما سبق يقوـ عمى مبدأ

الحرية الجنسية مما يعني اعتبار ممارسة ىذه الحرية نشاطاً مشروعاً دوف تقييد ذلؾ باشتراط صمة قانونية،

( )1د /علً رشٌد أبو حجٌلة ،الحماٌة الجزابٌة للعرض ،مرجع سابك ،ص .26 – 25
( )2معوض عبد التواب ،الموسوعة الشاملة فً الجرابم المخلة باآلداب العامة وهتن العرض ،مرجع سابك ،ص .292
( )3ابراهٌم بن صالح اللحٌدان ،احكام جرٌمة اؼتصاب العرض فً الفمه اإلسبلمً ،رسالة ماجستٌر ،جامعة ناٌؾ العربٌة
للعلوم األمنٌة ،الرٌاض 2004 ،م ،ص .29
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فالتجريـ ينحصر في أفعاؿ االعتداء عمى الحرية الجنسية( ،)1فاالعتبار ىنا لئلرادة في ىذه الممارسة وليس
لصيانة ِ
العرض وطيارتو.
والسؤاؿ ىنا ما ىو موقف القوانيف المقارنة ىل تجنح نحو تبني المفيوـ األخبلقي لمعرض أـ المفيوـ

االجتماعي؟

أوالً -موقف المشرع الفمسطيني :
المشرع الفمسطيني لـ يجرـ أفعاؿ االعتداء عمى العرض لذاتيا وانما جرميا ؛ ألنيا تشكل اعتداء

عمى الحرية الجنسية واإلرادة المعتبرة في ىذا الخصوص فطالما توافرت الرضائية واإلرادة فالممارسة

اعتداء عمى الحرية الجنسية
مشروعة ،أما إف تمت الممارسة أو الفعل الجنسي دوف رضا وارادة ،اُعتبر الفعل
ً
واستوجب العقاب ،وبذلؾ المشرع الفمسطيني أخذ بالمفيوـ االجتماعي لمعرض ،ومف ذلؾ نص المادة

( )1/52عقوبات رقـ ( )1936/74بقوليا :كل مف  /أ .واقع أنثى مواقعة غير مشروعة بدوف رضاىا)...

ب .الط بشخص بدوف رضاه)..

ويأتي في ذات السياؽ قانوف العقوبات رقـ ( )960/16السارؼ في الضفة ،وكذلؾ مشروع قانوف

العقوبات الفمسطيني الموحد.

ومع ذلؾ فالباحث يرػ أف القانوف الفمسطيني أخذ بالمفيوـ األخبلقي لمعرض وذلؾ في نص المادة

( )2/152مف قانوف العقوبات رقـ ( )1936/74الذؼ جاء كما يمي( :كل مف :أ /واقع شخص آخر خبلفاً
لنواميس الطبيعة أو ب /واقع حيواناً أو ج /سمح أو سمحت لذكر ،بمواقعتو أو مواقعتيا خبلفاً لنواميس

ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات).
الطبيعة يعتبر أنو ارتكب جناية ُ

فالنص ىنا جاء مطمقاً سواء تمت الممارسة أو المواقعة غير الطبيعية بالرضا أو بدونو ،وسواء أثرت

عمى المنظومة األخبلقية لممجتمع أـ لـ تؤثر فيي تشكل جريمة معاقب عمييا.

ومف ثـ فخبلصة القوؿ في شأف مشرعنا الفمسطيني أنو يأخذ بالمفيوـ االجتماعي ِ
لمعرض رغـ أنو

جنح لممفيوـ األخبلقي في المادة السابقة ،وكاف األوجب أف يتبنى المشرع لدينا المفيوـ األخبلقي؛ ألف
العرض في ذاتو وصيانة النقاء وتحقيق العفة الجنسية بما يحمي ِ
مناطو حماية ِ
العرض واألخبلؽ.
ثانياً -موقف المشرع المصري :

المشرع المصرؼ تبنى المفيوـ االجتماعي ِ
لمعرض أؼ يحمى الحرية الجنسية ضد أؼ ممارسة تتـ

دوف رضاً أو إرادة معتبرة وال يكترث لحماية العرض في ذاتو ،وباستقراء نصوص قانوف العقوبات المصرؼ
( )1روضة دمحم بن ٌاسٌن ،منهج المرآن فً حماٌة المجتمع من الجرٌمة ،الجزء األول ،د.ط ،المركز العربً للدراسات األمنٌة
والتدرٌب ،الرٌاض1993 ،م ،ص .61
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والقوانيف المكممة لو يتبيف أف األصل في المباشرة الجنسية ىو اإلباحة ماداـ قد حصل التوافق والرضا بيف
بناء عمى عبلقة زواج أـ تمت عف طريق آخر ،فالقاعدة أف
اء كانت ىذه المباشرة ً
طرفي ىذه المباشرة سو ً
األفعاؿ الشخصية المحضة ال ُيعاقب عمييا إال إذا امتدت إلى لغيره باإليذاء  ،فإذ كانت بطبيعتيا متعدية

لغيره فإف الرضا يمنع مف تحقق الجريمة إال إذا انطوػ الفعل عمى انتياؾ لحق يرعاه القانوف أو كاف مخبلً
باآلداب العامة( ،)1وفقاً لمقانوف أيضاً(.)2
ثالثاً -موقف المشرع األردني :
سمؾ المشرع األردني ذات الوجية بحيث ال ُيعاقب عمى المساس بالعرض لذاتو ،وانما يعاقب عمى
اعتداء عمى الحرية الجنسية باعتبار أف العرض حق فردؼ قابل لمتصرؼ فيو طالما توافر
األفعاؿ التي تشكل
ً

الرضا واإلرادة ممف يممكيما( ،)3غير أنو أخذ بالمفيوـ األخبلقي في تنظيمو لجريمة الزنا في المادة ()282
وفقاً لمقانوف رقـ ( )2011/8المعدؿ لقانوف العقوبات.

ومف خبلؿ ما عرضنا نجد التشريعات السابقة قد أخذت بالمفيوـ االجتماعي لمعرض ،مف خبلؿ عدـ

النص عمى تجريـ الممارسة الجنسية اإلرادية  ،واالكتفاء بتجريـ كل ما يقع ضد الحرية الجنسية مع استثناء
حداثة السف مف ىذا األمر؛ ألف حداثة السف أو الطفولة يكوف الرضا فييا منعدماً ومف ثـ ال مجاؿ لمتذرع
بمبدأ الحرية الجنسية في ىذه الحالة؛ ألف الحرية الجنسية تقوـ عمى عنصرؼ :الرضا  ،واإلرادة المعتبرة وىما

مفقوداف في مرحمة الطفولة ومف ثـ فالعقاب وفقاً ليذا االتجاه يكوف عمى األفعاؿ المرتكبة بغير رضا أطرفيا

أو التي ترتكب عمى مف ليس أىبلً لمرضا.

الفرع الرابع :اعتبارات تجريـ االعتداء عمى العرض

تدور جرائـ ِ
العرض في نطاؽ العبلقات الجنسية ،ويفترض بالضرورة خرقاً لمتنظيـ القانوني ليا ومف

ثـ فإنيا تفترض فعبلً جنسياً مخالفاً ليذا التنظيـ  ،وال تقتصر األفعاؿ الجنسية عمى العبلقة الجنسية الطبيعية
بل إنيا تمتد لتشمل صور إشباع الرغبة الجنسية كافة ،وتتسع ىذه الفكرة لتشمل كل فعل يعتبر وفقاً لممجرػ

العادؼ لؤلمور مجرد مقدمات لمصمة الجنسية(.)4

وبالنظر إلى اآلثار الوخيمة والخطيرة التي تنتج عف جرائـ االعتداء عمى العرض أياً كاف المعتدػ

عميو بشكل عاـ واآلثار الممتدة عندما يقع االعتداء عمى عرض األطفاؿ نجد أف الحكمة مف تجريميا تتركز
في االعتبارات اآلتية:

( )1د /هبللً عبد هللا أحمد ،الحماٌة الجنابٌة لؤلخبلق من ظاهرة االنحراؾ الجنسً ،مرجع سابك ،ص .268
( )2انظر المواد ( )269 ،268 ،267حول االؼتصاب وهتن العرض وكذلن المادة ( )278حول الفعل الفاضح العلنً من
لانون العموبات المصري.
( )3انظر المادة ( )292من لانون العموبات األردنً.
( )4د /مجدي محمود حافظ ،موسوعة الجرابم المخلة باآلداب العامة وجرابم ال ِعرض ،الجزء الثالث جرابم العرض ،ط ،2دار
العدالة ،الماهرة2007 ،م ،ص .1023
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أوالً -االعتبار الديني :
احش
إف الديف يدعو لؤلخبلؽ ويحرـ الفاحشة والرذيمة ،وفي ذلؾ قولو تعالى" :قل إنما حرـ ربي الفو َ
ما ظير منيا وما بطف.)1("...
وكذلؾ قولو تعالى" :إف الذيف يحبوف أف تشيع الفاحشة في الذيف آمنوا ليـ عذاب أليـ في الدنيا

واآلخرة ،)2("...فيذه نصوص ال تقبل التأويل وحجة دامغة عمى تحريـ وتجريـ ىذه األفعاؿ ،وما مف أمر
شرعو اإلسبلـ بالكتاب والسنة إال كانت فيو مصمحة حقيقية وىذه المصالح ترجع إلى أمور خمسة ،وىي:
أ .حفع الديف

ب .حفع النفس

ج .حفع العقل د .حفع النسل ىػ .حفع الماؿ

ألف الدنيا التي يعيش فييا اإلنساف تقوـ عمى ىذه المعاني ،والمحافظة عمى النسل ىي المحافظة
عمى النوع وقد كاف لتحقيق مصمحة المحافظة عمى النسل أف حرمت الشريعة اإلسبلمية استخداـ الغريزة
الجنسية في غير ما خمقت لو( ،)3وفي ذلؾ تتجمى أعظـ صور الحفاظ عمى ِ
العرض.
ُ
ثانياً -االعتبار الصحي:
تجريـ العبلقات الجنسية غير المشرعة ييدؼ لممحافظة عمى الصحة العامة ،ومنع األضرار التي

تنتج غالباً عف االتصاؿ غير المشرع ،وما يترتب عمى ذلؾ مف أمراض تناسمية تضر ضر اًر مباش اًر بالناتج
البشرؼ مما يمحق الضرر في النياية بالدولة والمجتمع( ،)4وخاصة إف تـ االعتداء عمى األطفاؿ الذيف
يشكموف رافعة لمجتمعاتيـ في المستقبل.

ثالثاً -االعتبار االقتصادي:
إف تفشي العبلقات الجنسية غير المشروعة يؤدؼ إلى االنغماس في إشباع الرغبات والمذات
المنحرفة؛ مما يؤدؼ إلى خموؿ المجتمع وتوقف التنمية االقتصادية وتيالؾ المجتمع ،كذلؾ معالجة ىذه
النتائج فييا كمفة اقتصادية ال يمكف تحديد سقفيا ،فالجرائـ الواقعة عمى ِعرض الطفل تتطمب كمفة صحية
واجتماعية وقضائية وأمنية.

رابعاً -االعتبار األمني:
إف عدـ ضبط الفعل الجنسي يقودنا إلى ارتفاع في معدالت الجريمة األخبلقية والجنسية وباألشكاؿ

كافة ،وذلؾ يؤدؼ في النتيجة إلى فقداف األمف الشخصي والمجتمعي ومف ثـ فقداف األمف بمفيومو الجمعي
( )1لرآن كرٌم ،الجزء الثامن ،سورة األعراؾ ،آٌة .33
( )2لرآن كرٌم ،الجزء الثامن عشر ،سورة النور ،آٌة .19
( )3دمحم أحمد عابدٌن ،ودمحم حامد لمحاوي ،جرابم اآلداب العامة ،د.ط ،بدون دار نشر1985 ،م ،ص .17
( )4معوض عبد التواب الموسوعة الشاملة فً الجرابم المخلة باآلداب العامة ،مرجع سابك ،ص .13
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الشامل ،وفي المقابل يؤدؼ إلى زيادة في أعباء المؤسسات المسئولة عف األمف مما يوفر فرصة لمثغرات في
التغطية االمنية والحماية.
وأساس التجريـ في ىذه الجرائـ وفقاً لمتشريعات التي تأخذ بالمفيوـ االجتماعي لمعرض :إما لمساس

الفعل بحق اإلنساف في الحرية الجنسية ،أو لمساس الفعل بالحياء العاـ الرتكابو عبلنية ذلؾ ألف الفعل في

الصورتيف ُيعد بييمياً( ،)1والتجريـ في كبل الحالتيف الزـ.

فالمشرع بجانب الجرائـ الجنسية المعروفة كاالغتصاب وىتؾ العرض جرـ بعض األفعاؿ ذات الصمة
بالمسائل الجنسية باعتبار أنيا تجرح الحياء العاـ وتثير فكرة الجنس ،بمعناه الواسع في نفس المجني عميو

مثل  :الفعل المخل بالحياء العمني  ،وغير العمني(.)2

طموب وضرورٌؼ حماي ًة ألعراضنا عامة وألعراض
أمر م ٌ
وبذلؾ يتضح لنا أف تجريـ ىذه األفعاؿ ٌ
فمذات أكبادنا خاصة؛ ألف المساس بيا إنما يعبر عف خطورة إجرامية لدػ الجاني وآثار ممتدة وعميقة تعمق
بالضحية.

المطمب الثاني
جرائـ ِ
العرض وخصائصيا

تمثل جرائـ ِ
العرض خمبلً في بناء المجتمع ووظائفو ؛ألنيا أوالً اعتداء عمى اإلنساف في ذاتو وىو

الطفل في ىذا المقاـ وثانياً ألنيا تمثل تيديداً ألمف المجتمع وسبلمتو(.)3

ورغـ تنوع األفعاؿ التي تقوـ بيا كل جريمة مف ىذه الجرائـ وىو ما يتيح التمييز بينيا والقوؿ بأف

بعضيا أشد خطورة مف بعض؛ فإف ىذه األفعاؿ تجتمع في فكرة عامة يمكف التعبير عنيا بنظرية الفعل
الجنسي ،وأساس ىذه النظرية أف جرائـ االعتداء عمى ِ
العرض ىي في حقيقتيا جرائـ جنسية أؼ تدور
أحكاميا في نطاؽ العبلقات الجنسية وتفترض خرقاً لمتنظيـ القانوني ليا(.)4

اء سميت ىذه الجرائـ جرائـ عرض ،أو جرائـ جنسية ،أو استغبلالً جنسياً فإنو يكاد ال يخمو
وسو ً
مجتمع منيا ومف أسبابيا وآثارىا وذلؾ ما تدؿ عميو اإلحصائيات رغـ أف الرقـ اإلحصائي الحقيقي ليذه

الجرائـ يبقى معتماً()5؛ ألف ما يصل لمجيات الرسمية ال يمثل الحقيقة بسبب ما يرافق ىذه الجرائـ مف شعور

( )1د /رمسٌس بهنام ،لانون العموبات ،جرابم المسم الخاص ،د.ط ،منشأة المعارؾ ،اإلسكندرٌة1999 ،م ،ص.971 ،970
( )2د /فخري عبد الرازق الحدٌنً ،ود /خالد حمدي الزعبً ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،ط ،1دار الثمافة ،عمان،
2009م ،ص .182
( )3د /علً الحوات ،الجرابم الجنسٌة ،ط ،1أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض1997 ،م ،ص .11
( )4معوض عبد التواب ،الموسوعة الشاملة فً الجرابم المخلة باآلداب ،مرجع سابك ،ص .295
( )5الرلم المعتم هو المصطلح الذي اتفك علماء الجرٌمة واالجتماع فً العالم على استخدامه للتعبٌر عن الفجوة بٌن الحجم
الحمٌمً للجرٌمة فً المجتمع وذلن الذي ترصده بٌانات األجهزة المعنٌة ،للمزٌد انظر مجلة السجل األردنٌة ،تصدر عن
شركة المدى ،عمان األردن ،العدد  ،32لسنة 2008م ،ص .7
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العار والفضيحة( ،)1والستجبلء مفيوـ ىذه الجرائـ وخصائصيا وأسبابيا وعدـ دقة االحصائيات وأثارىا ،نقسـ
ىذا المطمب لخمسة فروع كما يمي:
()2

الفرع األوؿ :ماىية جرائـ العرض

جرائـ االعتداء عمى العرض ىي حاالت االعتداء عمى التنظيـ االجتماعي لمحياة الجنسية التي

يجرميا القانوف ،فالحياة الجنسية موضوع لتنظيـ اجتماعي وقانوني يتمثل في قيود مفروضة عمى الحرية

الجنسية وخرؽ ىذه القيود في حاالتو الخطيرة التي يعينيا القانوف تقوـ بو جرائـ االعتداء عمى العرض،
وييدؼ ىذا التنظيـ إلى غرضيف :توجيو الحياة الجنسية إلى غرضيا االجتماعي كباعث عمى الزواج،

والغرض الثاني ىو تفادؼ أف تكوف الفوضى في العبلقات الجنسية سبيبلً إلى الفساد األخبلقي( ،)3وبالتالي
أداء أو فعبلً جنسياً وينبغي أف يكوف ىذا الفعل الجنسي غير مشروع بحيث يشكل
فجرائـ العرض تفترض ً
اعتداء أو خرقاً لتنظيـ اجتماعي وقانوني.
ً

( )1جاء فً التمرٌر الصادر عن منظمة الٌونٌسٌؾ بعنوان ،محجوب عن األنظار ،حول العنؾ الجنسً ضد األطفال أن نحو
) )120ملٌون فتاة تحت سن العشرٌن أي فتاة واحدة من بٌن كل ( ) 10فتٌات اضطرت لممارسة االتصال الجنسً المصري
وٌواجه األوالد نفس الخطر ،وأظهرت الدراسة أن فبة األطفال فً سوٌسرا عام  2009م ما بٌن سن  17 -15عام تعرضت
الفتٌات بما نسبته ) )%22والصبٌان بما نسبته ) )%8لحادث واحد على األلل من العنؾ الجنسً ،للمزٌد انظر التمرٌر على
مولع منظمة الٌونٌسٌؾ.
 ،Hidden in plain sight statistical analysis suvnmary 8/8/2015 – 1030 ،www.unicef.orgأما
فً أمرٌكا فإن حوالً ( )%34ممن هم ألل من  9سنوات لد تعرضوا لئلساءة الجنسٌة وأن حوالً ملٌون وثمانٌة آالؾ تمرٌبا ً
(Raising
من المراهمٌن كانوا ضحاٌا العتداءات جنسٌة ،للمزٌد انظر الولع اإللكترونً www.sopw.gov
) awarenees about sexual abuseتارٌخ الزٌارة  ،9/8/2015الساعة .9:00
 كذلن تؤكد تمارٌر المجلس المومً للطفولة واألمومة الحكومً فً مصر ازدٌاد االعتداءات الجنسٌة ضد األطفال بنسبة) )%55فً العام  2014م ممارنة باألعوام الثبلثة السابمة ،انظر المولع اإللكترونً 9/8/2015 ،www.elloalad.com
.10:00 ،
ً
 أما فً األردن فاالعتداءات الجنسٌة منتشرة وخصوصا اؼتصاب األطفال الذي تفوق نسبته اؼتصاب اإلناث حٌث تسجلسنوٌا ً () 700حالة اعتداء جنسً على األطفال ما بٌن اؼتصاب وهتن عرض ،انظر المولع www.musanadah.com
.8:30 ،9/8/2015
 أما فً فلسطٌن ففً دراسة أعدها المركز الفلسطٌنً للدٌممراطٌة وحل النزاعات حول موضوع تحسٌن البٌبة الحامٌةلؤلطفال من التحرش الجنسً جاء فٌها أن ( )9700طفل فً المطاع تعرضوا للتحرش خبلل عامً (2015 -2014م )
وكان العدد ( (1017حالة فً العام  2013م ووصل بعض الحاالت حد االؼتصاب وأوضحت الدراسة أن نسبة التحرش
باألطفال الذكور أكبر من نسبة التحرش باألطفال اإلناث وأن نسبة التحرش تزداد فً المرحلة العمرٌة من  12 -7سنة.
للمزٌد حول هذه الدراسة انظر مولع سما اإلخباري اإللكترونً  www.samanews.comتارٌخ الزٌارة
 ،17/12/2015الساعة .11:00
ولد ورد فً مسح مٌدانً سابك أجري عام  2006م من لبل المركز الفلسطٌنً للدٌممراطٌة وحل النزاعات على مستوى
الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة حول العنؾ ضد األطفال على عٌنة مكونة من () 3000طفل  ،حٌث تبٌن فٌما ٌتعلك باالعتداء
الجنسً أن ما نسبته ( )%6من األطفال تعرضوا للكشؾ عن أعضابهم التناسلٌة وأن ( )%6.5تعرضوا للمس أعضابهم
التناسلٌة وأن ( )%8.1من األطفال دفعوا لعمل أشٌاء مشٌنة كالتلفظ بألفاظ سٌبة وأن ( )%3.2تعرضوا لبلؼتصاب وأن
( )%30-20من األطفال ٌرون أن االعتداء تم علٌهم فً البٌت .للمزٌد أنظر والع االعتداء الجنسً على األطفال فً
محافظات ؼزة -من إصدارات المركز الفلسطٌنً للدٌممراطٌة وحل النزاعات عام 2009م ،ص.16
()2جرابم االعتداء على العرض تسمى فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة باالعتداء الجنسً والذي ٌجمع بٌن كل الجرابم الجنسٌة
فً جرٌمة واحدة فً كثٌر من األحٌان ولو من درجات مختلفة
– which canbines all sexual offenses into one crime often with various degrees. PH
D.Prank sch malleger – criminal law today pearson prentice hall. new jersey – third
edition. 2006, P.348 et seq.
( )3د /محمود نجٌب حسنً ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،مرجع سابك ،ص .525
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والفعل الجنسي ىو (كل فعل يتصل بالحياة الجنسية سواء اتخذ صورة الممارسة الجنسية بمفيوميا

الطبيعي أو غير الطبيعي كالمواط أو في صورة ال تبمغ ىذ الحد كما في الفعل الفاضح)( ،)1أما إف كاف الفعل

الجنسي مشروعاً لـ تقـ بو جريمة  ،وأوضح مثاؿ لذلؾ ىو الزواج والذؼ يعتبر نظاماً اجتماعياً وقانونياً مق اًر
ومعترفاً بو.

والى جانب ذلؾ فإف الفعل الجنسي يكتسب شرعيتو في المدلوؿ الجزائي حيف يقع برضاء صحيح

ممف يممؾ اإلرادة المعتبرة والرضا المعترؼ بو( .)2وذلؾ يتطابق مع ما ذكرناه آنفاً بشأف تبني القوانيف

المعاصرة لممفيوـ االجتماعي لمعرض والذؼ يحمي الحرية الجنسية وليس العرض في ذاتو كما فعمت الشريعة

اإلسبلمية .وبالرجوع لمختمف النصوص القانونية المنظمة لمجرائـ الجنسية أو األخبلقية عامة ال نجد تعريفاً
واضحاً ،بل إف المشرع اكتفى بتحديد الجرائـ التي تدخل في إطارىا ،والجرائـ الجنسية أو جرائـ العرض
المرتكبة ضد األطفاؿ ال تختمف في األركاف المكونة ليا عف الجرائـ الجنسية األخرػ ،ولكف الفرؽ األساسي
الوحيد بينيا ىو الضحية والذؼ يجب أف يكوف طفبلً أؼ شخصاً دوف الثامنة عشر وبذلؾ يكوف العنصر
المميز ليذه الجرائـ ىو باألساس سف الضحية(.)3

والتشريع الفمسطيني والمصرؼ واألردني يعتمد في تجريمو ليذه األفعاؿ عمى عدـ توافر الرضا أو أف

يكوف مف ارتكبت بحقو ىذه الجرائـ في سف ال تؤىمو لمرضا كاألطفاؿ.

الفرع الثاني :خصائص جرائـ العرض

()4

تتفرد الجرائـ الجنسية أو جرائـ االعتداء عمى العرض بنمط خاص يميزىا عف باقي الجرائـ كالقتل،

والضرب  ،والسرقة وتتمثل عناصر ىذا االختبلؼ فيما يمي:

 -1أف الجرائـ الجنسية تنصب أساساً عمى العرض ومشاعر الحياء  ،فيي تمثل االعتداء عمى الكياف
المعنوؼ لئلنساف فيما يتعمق بشرفو واعتباره والذؼ ال يمكف تعويضو أو جبره إذا اُعتدؼ عميو.
 -2أف جرائـ القتل ،أو الضرب  ،أو تقييد الحرية ،أو انتزاع الماؿ فكما أنيا تقع بفعل جزائي مف قبل األفراد

كعمل إجرامي فإنيا يمكف أف تكوف محبلً لعقوبة جزائية مشروعة مف قبل الدولة كالقتل قصاصاً أو اإلعداـ
أو تكوف مقيدة لمحرية كالسجف أو بنزع الماؿ كما في المصادرة ،أما أفعاؿ ىتؾ العرض أو كشف العورات

فبل يتصور بأؼ حاؿ أف تكوف عقوبة جزائية مشروعة فمف ييتؾ عرضاً ال ُيعاقب بيتؾ عرضو

( )1د /فخري عبد الرازق الحدٌثً ،د /خالد حمٌدي الزعبً ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،مرجع سابك ،ص181
( )2معوض عبد التواب – الموسوعة الشاملة ،مرجع سابك ص .298
( )3د /منٌر علً هلٌل – الحماٌة المانونٌة الدولٌة لؤلطفال من االستؽبلل الجنسً ،مجلة رعاٌة وتنمٌة الطفولة – جامعة
المنصورة ،العدد الثامن لسنة 2010م ،ص .66
( )4اللواء أبو بكر عبد اللطٌؾ عزمً – الجرابم الجنسٌة وإثباتها – دار المرٌخ ،الرٌاض بدون طبعة ،ص .75 ،74
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 -3نسبية الجرائـ الجنسية:
لـ تتعرض نوعيات الجرائـ لبلختبلؼ والتبايف في تقرير تجريميا في التشريعات الجزائية كما تعرضت ىذه

الجرائـ ،فعناصر وأركاف الجرائـ األخرػ كالقتل والسرقة وغيرىا تكاد تتماثل في معظـ التشريعات  ،كما أف

تأثيـ ىذه الجرائـ يكاد يكوف أم اًر متفقاً عميو ،فبل يوجد قانوف يبيح القتل أو السرقة أما في الجرائـ الجنسية فما

يعد جريمة جنسية في مجتمع قد يعد فعبلً مباحاً في مجتمع آخر ،فالممارسات الجنسية مف حيث التجريـ ىي
نسبية حيث تختمف باختبلؼ المكاف والزماف مف مجتمع آلخر ومف حقبة زمنية ألخرػ في المجتمع

الواحد(.)1

غير أف المجاؿ الوحيد الذؼ نجد فيو أغمب التشريعات الجزائية تجرـ ىذه األفعاؿ ىو الممارسة

الجنسية باإلكراه أو التي تقع عمى األطفاؿ.

 -4مدػ المساس المباشر أو غير المباشر بالجسـ:
تنقسـ الجرائـ بصفة عامة مف الناحية الموضوعية إلى جرائـ تقع عمى النفس كالقتل والخطف ،أو

عمى االعتبار كالقذؼ ،أو عمى الدولة كالتجسس ،أما الجرائـ الجنسية فتتميز بأف شط اًر منيا قد يقع مباشرة
عمى الجسـ بفعل يمس العرض كاالغتصاب ،وشطر منيا ال يتطمب المساس بالجسـ وانما يتناوؿ الجانب

المعنوؼ في اإلنساف بجرح مشاعر الحياء العرضي لديو ككشف العورة أماـ المارة.
 -5الجرائـ الجنسية والخطأ:

الركف المعنوؼ في الجريمة العمدية يعني توافر القصد الجزائي أؼ ارتكاب الفعل المادؼ لمجريمة مع

العمـ بماىيتو وتجريـ المشرع لو.

ولقد عرفت محكمة النقض المصرؼ القصد الجزائي بقوليا" :القصد الجزائي في الجرائـ العمدية

يقتضي تعمد اقتراؼ الفعل المادؼ ويقتضي فوؽ ذلؾ تعمد النتيجة المترتبة عمى ىذا الفعل"(.)2

أما الخطأ غير العمدؼ فيقوـ عمى عدـ إرادة النتيجة اإلجرامية وأنيا تتحقق رغـ إرادة الجاني ،فالعبرة

ىي باإلرادة التي لـ تتجو إلى إحداث النتيجة حتى لو توقعتيا شريطة أف ال تكوف قبمتيا ورضيت بيا(.)3

والجرائـ التي تقع عمى العرض ال تدخل بأؼ حاؿ في عداد أو جرائـ الخطأ حيث ال تجرـ التشريعات

عامة النتيجة الماسة بالعرض أو التي تجرح الحياء إذا حدثت بحسف نية بدوف قصد جزائي ،فيي إما أفعاؿ
مؤثمة إذا توافر ىذا القصد أو أفعاؿ مباحة فبل يوجد جريمة اغتصاب خطأ أو فعل فاضح عمني خطأ.
( )1انظر الموسوعة العربٌة مولع إلكترونً  ، ency.com،www.arabالساعة  ،23:00بتارٌخ .12/12/2015
( )2نمض جنابً مصري  5/1/1995مجموعة أحكام محكمة النمض المصرٌة الستة المضابٌة  26رلم  2ص .5
( )3د /ساهر ابراهٌم الولٌد ،األحكام العامة فً لانون العموبات الفلسطٌنً ،الجزء األول ،ط ،2مطبعة الطالب ،ؼزة2013 ،م،
ص .384
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الفرع الثالث :العالقة بيف الشذوذ الجنسي وجرائـ العرض

()1

إف تبني مفاىيـ الحرية الجنسية وحمايتيا مف خبلؿ التشريعات والقوانيف والمغاالة في تقديس الحريات

الفردية كاف وباالً عمى المجتمعات التي ابتغتيا( ،)2وأدػ ذلؾ إلى ظيور أشكاؿ مف االنحراؼ والشذوذ

الجنسي ،فالغريزة الجنسية ىي فطرة بشرية وضرورة مف ضروريات الحياة ال جداؿ في ذلؾ لكف ينبغي أف
يكوف ليا طريقاً واحداً لئلشباع يقره المجتمع والقانوف أال وىو الزواج كما جاء في شرعنا.

()3
والشذوذ يعني الخروج عف المألوؼ والطبيعي  ،أما مف ناحية الفعل الجنسي نجده سموكاً جنسياً

اء مف الناحية الدينية،
ينكره ويعاقب عميو المجتمع ؛ألنو يمثل انتياكاً لممعايير والضوابط الحاكمة لممجتمع سو ً
أو األخبلقية ،أو الثقافية فيو سموؾ يعتبر مضاداُ لممجتمع(.)4
والشذوذ الجنسي بشكل عاـ ىو مف أخطر ما يمس األعراض بصوره المختمفة مف اغتصاب ،أو

لواط ،أو استع ارئية وغيرىا مف ضروب الفجور والفسوؽ ،فما بالنا بممارسة ىذا الشذوذ عمى األطفاؿ،
فالشذوذ يتجمى في ىذه الحالة بأبشع صوره ،فالشاذ جنسياً ال يتورع عف المساس بأعراض الكبار أو الصغار
واف كانت فرصتو لممساس بالصغار أكبر ،فالشذوذ يؤدؼ إلى زيادة في جرائـ العرض ،فيذه الجرائـ ينتجيا

شذوذ الغريزة( ،)5ومف ثـ فالعبلقة مباشرة وتصاعدية بيف الشذوذ وجرائـ العرض.

وموقف القوانيف الوضعية ومنيا التشريع الفمسطيني ،والمصرؼ  ،واألردني مف الشذوذ واالنحراؼ
الجنسي أنيا تجرمو مف باب حماية الحرية الجنسية أؼ متى تمت الممارسة الجنسية باإلكراه أو عمى عديمي

اإلرادة مف الصغار أو بشكل عمني يخل بالحياء( ،)6فيذه التشريعات ال تعتبر كل شذوذ جريمة تمس بالعرض

بمعنى أنو ال يعد كل انحراؼ في الممارسة الجنسية جريمة وانما فقط ما تـ دوف رضا أو ما تـ عبلنية أو

وقع عمي الصغار فيو جريمة وما دوف ذلؾ فيو يقع ضمف مفيوـ الحرية الجنسية .بينما الشريعة اإلسبلمية

فمجاؿ التجريـ الجزائي فييا يمتد ليشمل صور الشذوذ واالنحراؼ الجنسي كافة ؛ألنيا تمثل عنواف الفضيمة

(ٌ)1نظر للجرابم الجنسٌة من الناحٌة النفسٌة باعتبارها سلوكا ً منحرفا ً ال باعتبارها سلوكا ً مجرما ً؛ ذلن ألن السلون السوي هو
الذي تكون ؼاٌته تحمٌك االتصال الجنسً بهدؾ التناسل بٌن ذكر وأنثى برضا  ،وتصنؾ االنحرافات الجنسٌة إما بإرجاعها
إلى اختٌار موضوع الممارسة الجنسٌة مثل :ممارسة الجنس مع الصؽار والجنسٌة المثلٌة أو اختٌار وسابل لئلشباع مثل
:االؼتصاب واالتصال الجنسً تحت التهدٌد ...للمزٌد انظر د /علً الحوات ،الجرابم الجنسٌة ،مرجع سابك ص  ،27أما من
الناحٌة االجتماعٌة فٌنظر علم االجتماع إلى الشذوذ الجنسً والجرابم الجنسٌة بأنه فشل المجتمع فً تروٌض النزعات
الؽرٌزٌة البدابٌة لدى اإلنسان فً طفولته بمعنى فشل مؤسسات التنشبة االجتماعٌة كاألسرة والمدرسة ،للمزٌد انظر عبد
المنعم توفٌك ،سٌكولوجٌة االؼتصاب ،د.ط ،دار الفكر الجامعً ،اإلسكـندرٌة1994 ،م ،ص .54
( )2العمٌد ضاحً خلفان تمٌم ،الشرطة وحموق اإلنسان من المنظور الوطنً ،ط ،1أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة،
الرٌاض2001 ،م ،ص .150
( )3أبً نصر اسماعٌل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة ،مرجع سابك ،ص .158
( )4د /عبد الرحمن دمحم العٌسوي ،الجنوح وأطفال الشوارع ،د.ط ،دار الفكر الجامعً ،اإلسكندرٌة2011 ،م ،ص158.
( )5د /رمسٌس بهنام ،المجرم تكونٌا ً وتموٌماً ،د.ط ،منشأة المعارؾ ،اإلسكندرٌة1983 ،م ،ص .170
( )6راجع ذلن المواد من ( )168 ،151من لانون العموبات النافذ فً لطاع ؼزة رلم ( ،)1936/74وكذلن راجع المواد من
( )306 – 292من لانون العموبات النافذ فً الضفة الؽربٌة رلم ( ،)1960/16ومثله األردنً وكذلن المواد من (-267
 )279من لانون العموبات المصري رلم (.)2003/95
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ولـ تجز مف أفعاؿ الممارسة الجنسية إال ما كاف في ظل عبلقة زوجية أو ممؾ يميف وما عداىا فإنو يدخل

في دائرة التجريـ والتحريـ(.)1

الفرع الرابع :أسباب جرائـ العرض وآثارىا
إف جرائـ العرض المرتكبة بحق األطفاؿ كما قمنا تعتبر ظاىرة مشتركة في المجتمعات كافة واف

اختمفت النسبة مف مجتمع آلخر ،إال أنيا تبقى في مجتمعاتنا العربية ظاىرة مستترة نظ اًر لمتقاليد والعادات

والمفاىيـ السائدة.

وىي ظاىرة تيدد حياة األطفاؿ ومستقبميـ مما يحتـ عمينا السعي لسبر أغوارىا مف خبلؿ التعرؼ
عمى األسباب واآلثار:
أوالً -أسباب جرائـ العرض :
 -1ضعف الوازع الديني و غياب القيـ األخالقية.
إف مف أىـ وأقوػ األسباب التي تدفع الرتكاب ىذه الجرائـ ىو البعد عف الديف وتدىور األخبلؽ الذؼ

تعيشو المجتمعات المعاصرة ،وىو أصل المشكمة ليذه الظاىرة قاؿ تعالى" :قل لممؤمنيف يغضوا مف أبصارىـ
ويحفظوا فروجيـ ذلؾ أزكى ليـ ،)2("...وما يساعد عمى استفحاؿ ىذا األمر ىو تبني القوانيف لممفيوـ
االجتماعي لمعرض ال األخبلقي و الذؼ يقوـ عمى حماية الحرية الجنسية ال الطيارة الجنسية ،ورغـ تسميمنا

أف لمقوانيف دائرة غير دائرة االخبلؽ؛ ألف عمـ األخبلؽ يصح أف يكوف مرشداً في جميع أحوالو( ،)3إال أف

األخذ بالمفيوـ األخبلقي لمعرض يؤدؼ إلى معالجة المشكمة وليس الظاىرة ألف المفيوـ األخبلقي يحمي

العرض لذاتو ،وىناؾ فرؽ بيف المشكمة والظاىرة كالفرؽ بيف المرض واألعراض  ،واف ظاىرة االنحراؼ
الجنسي بصورىا المختمفة ماىي إال عرض لمرض أخطر ىو تدىور األخبلؽ(.)4

( )1اللواء أبو بكر عزمً ،الجرابم الجنسٌة وإثباتها ،مرجع سابك ،ص .69 ،68
( )2لرآن كرٌم ،الجزء  ،18سورة النور ،آٌة 30
( )3أستاذ أحمد بن أمٌن ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،مرجع سابك ،ص .178
( )4د /هبللً عبد هللا أحمد ،الحماٌة الجنابٌة لؤلخبلق ،مرجع سابك ،ص .34
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 -2الحالة االجتماعية (التصدع األسري والعنف العائمي)(:)1
ال يختمف اثناف عمى ما لؤلسرة مف أىمية في التنشئة االجتماعية( )2فيي منبع األماف ومصدر إشباع

حاجات الطفل(.)3

واألسرة ىي المبنة األولى لممجتمع ،والطفل ىو نواة األسرة فإذا كاف المناخ األسرؼ غير مستقر فإف

ذلؾ سيؤثر عمى الناشئة نفسياً وعاطفياً وجسدياً وبالمحصمة سموكياً ،وىذا األمر سيخمق أطفاالً ميزوزؼ الثقة
بأنفسيـ موسوميف بالضعف  ،وقد يدفعيـ إلى ترؾ منازليـ فيصبحوا فريسة سيمة لممنحرفيف باإلضافة إلى

مشاعرىـ الناقمة عند بموغيـ مما يؤدؼ بيـ إلى االنحراؼ بقصد أو دوف قصد ؛ وذلؾ نتيجة لمخبرة التراكمية
السمبية في تنشئتيـ ،فالتصدع األسرؼ كالطبلؽ المتزايد( ،)4وما يرافقو مف عنف عائمي لو تأثير عميق ييدد
األطفاؿ في وجودىـ ونموىـ وفي ظل ىكذا أجواء تزداد مخاطر تعرض األطفاؿ العتداءات جنسية مف

البالغيف.

 -3الحالة االقتصادية(:)5
قد يكوف لمحالة االقتصادية التي تكتنف الفرد أثر بالغ في انحراؼ سموكو ،ذلؾ أف الفقر الذؼ يعيشو
اإلنساف قد يدفع بصاحبو إلى البحث عف إشباع حاجاتو األساسية بطريق غير مشروع وىو مف أكبر الموانع

التي تحوؿ بيف الشباب والزواج مما يقد يضطر الشاب غير المتديف إلى اقتراؼ الفاحشة(.)6

()1العنؾ العابلً أو ما ٌُطلك علٌه اإلساءة أو اإلٌذاء )ٌُ :(abuseمصد به أي سلون أو عمل متعمد ومتكرر ٌصدره أحد
الوالدٌن أو كلٌهما أو اآلخرٌن المحٌطٌن بالطفل تجاه أحد األطفال فً األسرة  ،وٌتسبب فً إحداث أي نوع من األذى
والضرر سواء بدنٌا ً أو نفسٌا ً أو جنسٌا ً على الطفل ..للمزٌد حول هذا الموضوع انظر :د /منٌرة بنت عبد الرحمن آل سعود،
إٌذاء األطفال أنواعه وأسبابه ،وخصابص المتعرضٌن له ،ط ،1أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض 2005 ،م،
ص  .45ود /عبد الرحمن العسٌري وآخرون ،سوء معاملة األطفال واستؽبللهم ،ط ،1أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة،
 2001م ،ص .17 ،16
()2التنشبة االجتماعٌة  :هً عملٌة ٌتم عن طرٌمها تربٌة وتدرٌب وإعداد الطفل خاصة والشخص الكبٌر عامة؛ لكً ٌصبح
كابنا ً اجتماعٌا ً وعضوا ً صالحا ً فً المجتمع الذي ٌعٌش فٌه  ،واألسرة أول وأهم من ٌتولى تنشبة الطفل اجتماعٌا ً حٌث تعوده
السلون السلٌم وتكسبه اللؽة والدٌن وتعلمه المٌم والمعاٌٌر واألخبللٌات ...للزٌادة انظر د /عبد الرحمن دمحم العٌسوي ،الجنوح
وأطفال الشوارع ،مرجع سابك ،ص .173 ،172
( )3د /علً دمحم جعفر ،األحداث المنحرفون ،ط ،1المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر ،بٌروت1984 ،م ،ص  ،62وٌمسم
الدكتور علً التصدع األسري إلى نوعٌن  :تصدع مادي ٌعبر عنه بؽٌاب أحد الوالدٌن ،وتصدع معنوي وٌعبر عنه بسوء
التفاهم الحاصل بٌن الوالدٌن.
( )4نسبة الطبلق ارتفعت فً فلسطٌن إلى ما ٌمارب الـ ( )%20فً العام  2013م وزادت فً العام 2014م عن العام السابك
بنسبة( )%6.9م ،للزٌادة انظر التمرٌر االحصابً السنوي ألعمال المحاكم الشرعٌة ،رام هللا 2013 ،م ،ص ،5كذلن انظر
أحوال السكان الفلسطٌنٌٌن الممٌمٌن فً فلسطٌن صادر عن الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً ،رام هللا 2016 ،م ،ص
.23
()5بلؽت نسبة العاطلٌن عن العمل فً الربع األول من العام  2016م فً فلسطٌن ) )%26.6بوالع ) )%18.0فً الضفة،
و( )%42.2فً ؼزة ووصلت بٌن اإلناث ( )%42.8ممابل ))%22.3م ذكور ،للمزٌد حول الوضع االلتصادي والعمل
انظر ،أحوال السكان الفلسطٌنً الممٌمٌن فً فلسطٌن ،صادر عن الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً ،رام هللا ٌولٌو
 2016م ،ص.26
( )6روضة دمحم بن ٌاسٌن ،منهج المرآن فً حماٌة المجتمع من الجرٌمة ،الجزء األول ،د.ط ،المركز العربً للدراسات األمنٌة
والتدرٌب ،الرٌاض 1992 ،م  ،ص .207 ،206
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ويصدؽ في تأثر الحالة االقتصادية عمى الجريمة قولو تعالى" :وال تقتموا أوالدكـ مف إمبلؽ نحف

نرزقكـ واياىـ ،)1("...وقولو تعالى" :وال تقتموا أوالدكـ خشية إمبلؽ ،)2("...واإلمبلؽ الحاصل ىنا ىو الفقر(،)3

خوؼ مف أف يأتي الفقر ،فاألوضاع االقتصادية
ففي اآلية األولى فالفقر حاصل بينما في اآلية الثانية ىناؾ
ٌ
المتردية ووقت الفراغ الكبير يسبب ارتفاع معدالت البطالة كل ذلؾ يؤدؼ الى ارتفاع معدالت الجريمة بشكل
عاـ ومف ضمنيا جرائـ العرض  ،ومع ذلؾ فإننا ال نحتـ بوقوع ىذه الجرائـ مف كل مف كاف فقي اًر ،فمربما كاف

الفقر سبباً في الفضيمة والعفاؼ وكاف الغنى سبباً في الفساد واإلفساد ولكف تبقى عدـ قدرة الفرد عمى إشباع
حاجاتو األساسية بطرؽ مشروعة سبباً ودافعاً ليذه الجرائـ في ظل تراجع واضح لمنظومة القيـ في ىذا
الزمف.

ىذا مف جانب ،أما الجانب اآلخر لمحالة االقتصادية فيو عمالة األطفاؿ ،بل استغبلليـ االقتصادؼ

دوف التزاـ بالقوانيف ذات العبلقة وعمى رأسيا قانوف العمل( ،)4مما يدفع باتجاه تسييل ارتكاب ىذه الجرائـ
بحق األطفاؿ العامميف خصوصاً مف يعمموف ليبلً في أماكف بعيدة عف العمراف.
()5

 -4الحالة التقنية – التطور اإلعالمي والتكنولوجي

التطور التقني والتكنولوجي وفر لئلنساف مصادر متنوعة لمفساد ،وتمؾ المصادر تشحف المشاعر

الجنسية لدػ متابعييا وتدفعيـ الرتكاب ىذه الجرائـ واستيراد عادات وتقاليد وأخبلقيات سيئة( .)6والمشكمة

حقيقة ليست في ىذا التطور بحد ذاتو ولكف في نوع ما يقدـ ومصدره ومدػ اتفاقو مع قيـ وتقاليد المجتمع(،)7

فالجنس حاضر وبكثافة في وسائل اإلعبلـ ويقتحـ بقوة حياة أكثر األسر تحفظاً(.)8

( )1لرآن كرٌم ،الجزء  ،8سورة األنعام ،اآلٌة .151
( )2لرآن كرٌم ،الجزء  ،15سورة اإلسراء ،اآلٌة .31
( )3أبً الفداء اسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً الدمشمً ،تفسٌر المرآن العظٌم ،الجزء الثالث ،ط ،2دار طٌبة للنشر
والتوزٌع ،الرٌاض1997 ،م ،ص  ،362وانظر كذلن الجزء الخامس البن كثٌر ذات الطبعة وذات دار النشر ،ص.72
( )4انظر المواد ( )95 – 93من لانون العمل الفلسطٌنً رلم ( )2000/7وكذلن المادة ( )73من لانون العمل األردنً رلم
( )1996/8والمادة ( )99من لانون العمل المصري رلم ( .)2003/12ووفما ً للجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً فمد
بلؽت نسبة األطفال العاملٌن فً الفبة العمرٌة من  14 - 10سنة  %2.0عام  2015أما الفبة العمرٌة من  17 -15سنة ،فمد
بلؽت  % 9.0من ذات العام ،للمزٌد انظر البٌان الصحفً الصادر عن الجهاز المركزي لئلحصاء بمناسبة ٌوم الطفل
الفلسطٌنً صدر بتارٌه .5/4/2016
()5بلؽت نسبة األسر التً لدٌها حاسوب فً فلسطٌن عام  2011م )%50.9( ،ووصلت فً العام  2014م ،)%63.1( ،أما
األسر التً لدٌها خدمة انترنت فبلؽت نسبتها فً العام  2011م حوالً ( ،)%30.4وفً العام  2014بلؽت (،)%48.3
بٌنما بلؽت نسبة األفراد من ) )10سنوات وأكثر الذٌن ٌستخدمون تمنٌات المعلومات ) )%60.2للحاسوب و))%53.7
لئلنترنت ،و) )%39للبرٌد اإللكترونً ..للمزٌد انظر ملخص وأرلام حول مجتمع المعلومات الفلسطٌنً  2014م ،صادر
عن وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات ، l2015 ،رام هللا ،ص.13
( )6مجلة السعادة ،ؼزة ،فلسطٌن ،العدد  ،17لسنة  2014م ،ص.23
( )7د /زكرٌا الشربٌنً ،دٌ /سرٌة صادق ،تنشبة الطفل وسبل الوالدٌن فً معاملته ومواجهة مشكبلته ،د.ط ،دار الفكر العربً،
الماهرة 2008 ،م ،ص.143
( )8مجلة أمواج ،برنامج ؼزة للصحة النفسٌة ،العدد  ،51للسنة التاسعة  2007م ،ص .24
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وخبلصة ما سبق أف تدىور منظومة القيـ وضعف الوازع الديني ،وتردؼ الحالة االقتصادية  ،والطفرة

في عالـ التواصل واالتصاؿ ىي أسباب رئيسية باإلضافة ألسباب فرعية أخرػ يضيق المجاؿ عف ذكرىا

ولكنيا مرتبطة وناتجة عف ىذه األسباب يرػ الباحث أنيا تؤدؼ إلى ارتكاب جرائـ العرض.
ثانياً -آثار جرائـ العرض :

إف ىذه الجرائـ مف البشاعة بمكاف ومما يزيد مف فظاعتيا أنيا ترتكب بحق األطفاؿ الذيف قد ال

يدركوف ما يتعرضوف لو ومف ثـ ال يعرفوف كيفية التعاطي مع نتائجو وآثاره  ،إضافة إلى ثقافة الخشية
والعار المسيطرة مما يعدـ أؼ وسيمة لمحماية أو العبلج.

ويمكننا تقسيـ آثار ىذه الجرائـ إلى ثبلث فئات:
 -1آثار تتعمق بالطفل الضحية وتنقسـ بدورىا إلى آثار مادية وآثار نفسية:
يقصد باآلثار المادية ما ينتج عف االعتداء المادؼ عمى الطفل مف إصابات وايذاء تختمف نوعيتو

بحسب اختبلؼ نوع االعتداء ،وشدتو ،وكذلؾ باختبلؼ عمر الضحية ،فكمما كاف الطفل أصغر عم ار كاف
األثر بميغا فقد تؤدؼ الواقعة إلى الوفاة أحيانا؛ بسبب كـ العنف المستخدـ مف الجاني وعدـ التناسب بيف

الجانبيف.

أما اآلثار النفسية أو المعنوية فيي تمؾ اآلثار التي ال تنتيي بالشفاء مف اإلصابات المادية ،وانما

ىي التي غالبا ما تمتد آثارىا ومخاطرىا وتبقى طواؿ طفولة الضحية وأحيانا مراىقتو وبموغو حتى شيخوختو،

فاألطفاؿ الذيف يتعرضوف لخبرات اإلساءة الجنسية في الطفولة يعانوف الكثير مف المشكبلت النفسية في

مرحمة الرشد( ،)1ومف أىـ تمؾ المشكبلت أف يمارس الطفل الضحية الحقاً ما عانى منو سابقاً(.)2
 -2آثار تتعمق باألسرة :

عندما يقع اعتداء جنسي عمى الطفل و خاصة مف داخل األسرة أو المقربيف فإف الصدمة تكوف أشد،

وقد يترتب عمييا تفسخ في العبلقات األسرية أو ربما تمجأ األسرة إلى إخفاء ىذا األمر والتكتـ عميو وكبل

األمريف سيؤثراف عمى المحيط العبلئقي لؤلسرة القريب أو البعيد ،بمعنى أف العبلقات البينية ألفراد األسرة

ستتأثر سمبا و كذلؾ العبلقات االجتماعية األخرػ.
 -3آثار تتعمق باالقتصاد:

انتشار الجرائـ الجنسية سيؤدؼ إلى رفع الكمفة االقتصادية سواء عمى الصعيد الحمائي أو العبلجي،
فاألسرة قد ال تبمغ عف الواقعة ولكنيا تقوـ بتغيير مكاف سكناىا خوفا مف الفضيحة مما سيزيد أعباء العائمة،
( )1د /طه عبد العظٌم حسٌن ،إساءة معاملة األطفال النظرٌة والعبلج ،ط ،1دار الفكر ،عمان ،األردن 2008 ،م ،ص .166
( )2د /خلٌل ودٌع شكور ،الطفولة المنحرفة ،ط ،1الدار العربٌة للعلوم ،بٌروت 1998 ،م  ،ص.110
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وربما تحتاج الضحية لمعبلج فتزيد النفقات ىذا مف حيث الكمفة التي تتحمميا األسرة أو الضحية  ،أما عف

كمفة الدولة فيي أضعاؼ ذلؾ ألف مف يقوموف بيذه الجرائـ سيخموف باألمف االجتماعي وسيزداد الخوؼ مما
يدفع الدولة إلى خطط وبدائل إضافية سواء عمى الصعيد األمني ،أو اإلعبلمي ،أو الصحي.

باإلضافة إلى قياـ الدولة بتعويض ضحايا ىذه االعتداءات متى تعذر تعويضيـ مف الجاني ألؼ

سبب( ،)1والتكفل بعبلجيـ أحيانا.

الفرع الخامس :أسباب عدـ اإلبالغ عف جرائـ العرض

يثور تساؤؿ ىاـ حوؿ ماىية األسباب التي تمنع أو تحوؿ دوف اإلببلغ عف الجرائـ التي تمس
العرض؟ و لماذا تعتبر اإلحصائيات المتعمقة بيذه الجرائـ غير دقيقة أو بمصطمح آخر أرقاميا معتمة؟
لقد سبق وذكرنا أف المجتمع الفمسطيني يتقاطع مع المجتمعات العربية األخرػ في طريقة تعاممو مع

ىذه الجرائـ وذلؾ مف خبلؿ أسموب التكتـ والصمت ؛ ألنيا تمثل العار والفضيحة وفقا لمسائد دوف اعتبار

لمطفل الضحية وخضوعا لمعادات والتقاليد الحاكمة.

ويرػ الباحث أف ىذه األسباب يمكف تقسيميا إلى ثبلثة أنواع:
أوالً -أسباب تتعمق بالطفل الضحية :
وتبرز مف خبلؿ اآلتي:
 -1عدـ إدراؾ الطفل لماىية الفعل الواقع عميو :ىو مف األسباب المانعة لئلببلغ  ،ففي بعض الحاالت

يتعامل الطفل مع الفعل الواقع عميو عمى أساس أنو لعب ،عمماً أف ىناؾ اختبلؼ بيف المعب الجنسي
واإلساءة أو االعتداء الجنسي ،ويتمثل ىذا االختبلؼ في عدـ التوازف بيف قوة المعتدؼ وقوة الضحية مع

وجود فروؽ في العمر ،ذلؾ أف المعب الجنسي يحدث بيف أطفاؿ مف نفس السف(.)2
 -2خوؼ الطفل مف الجاني :

إف مف األسباب التي تمنع الطفل الضحية مف اإلببلغ عف الجريمة شعوره بالخوؼ مف ردة فعل
الجاني و ذلؾ بسبب تيديد الجاني لو باإلضافة إلى عدـ قدرة الطفل عمى الدفاع عف نفسو.

( )1انظر هذا المضمون دكتور عبد المادر جرادة ،الجرٌمة تأصٌبل ومكافحة ،ط ،2مكتبة آفاق ؼزة فلسطٌن 2011 ،م ،عدد
الناصرة ،ص.304
( )2د /طه عبد العظٌم حسٌن ،إساءة معاملة األطفال ،مرجع سابك ،ص .153
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 -3عبلقة الطفل بالجاني :
إف تبعية الطفل وارتباطو بالجاني وذلؾ عندما يكوف األخير أحد أفراد األسرة أو مقربا مف الطفل

كأستاذه أو رب عممو( ،)1أو جاره ىذه التبعية تمنعو مف اإلببلغ لظنو أنو لف يصدقو أحد.
 -4قصور القانوف:

وذلؾ مف ناحية جعمو الشكوػ تؤخذ مف الطفل ووالده إف كاف عمره أقل مف ( )15سنة وبحضور

والده فماذا لو كاف المعتدؼ ىو الوالد؟(.)2
ثانياً -أسباب تتعمق بأىل الضحية :

توجد عدة أسباب تمنع ذوؼ الضحية مف اإلببلغ عف الجريمة ويمكف إجماليا فيما يمي:
 -1الخوؼ مف الفضيحة :فاألسرة وحفاظا عمى سمعتيا وخصوصا إف كانت الضحية أنثى تمتنع عف
اإلببلغ خوفاً مف وصمة العار والفضيحة.
()3

 -2رغبة األسرة في األخذ بالثأر:

فعدـ إببلغيـ لمسمطات ينبع مف رغبتيـ في االنتقاـ مف الجاني قبل عمـ

السمطات  ،فذلؾ يمكنيـ مف تدبر األمر وعدـ تعرضيـ لممسائمة وفقا لتفكيرىـ.
 -3اعتماد األسرة عمى الجاني مالياً  :فعندما يكوف المعتدؼ االبف البكر أو الوالد أو أحد األقارب المتكفميف
بيذه األسرة فإف ذلؾ يعد سببا مانعاً لئلببلغ.
ثالثاً -أسباب تتعمق بالمؤسسات المعنية

()4

:

قد ال ترجع األسباب المانعة مف اإلببلغ لمضحية أو األسرة وانما ترجع ىذه األسباب إلى المؤسسات

المعنية بيذه القضايا سواء كاف مؤسسات رسمية أو غير رسمية وىذه األسباب ىي:

 -1عدـ ضماف السرية في التحقيقات و اإلجراءات.

 -2عدـ المعرفة بالمؤسسات التي يمكف المجوء إلييا لمتبميغ.
 -3عدـ وجود أماكف احتضاف لممبمغ الضحية.

 -4كذلؾ يرػ الباحث أف قمة وجود كوادر متخصصة ذكورية وأنثوية تجيد التعامل مع ىذه القضايا بمينية
وحرفية تعطي األماف والثقة لممبمغ ىو سبب لئلحجاـ عف اإلببلغ سواء مف قبل األسرة أو الضحية ذاتيا.

( )1د /عمر البورٌنً وآخرون ،الحماٌة المانونٌة لؤلسرة بٌن الوالع والطموح ،ط ،1دار ومكتبة الحامد ،عمان 2012 ،م،
ص.214
( )2انظر المادة ( )5من لانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رلم ( )2001/3المعدل والمادة ( )5اجراءات مصري رلم
( )1998/174والمادة ( )3/2أصول محاكمات جزابٌة أردنً لسنة  1961وتعدٌبلته رلم ( )1998/74وتعدٌبلته.
( )3د /دمحم دمحم شفٌك ،الجرٌمة والمجتمع ،د.ط ،المكتب الجامعً الحدٌث ،االسكندرٌة 2002 ،م ،ص .30
( )4للمزٌد حول هذه األسباب انظر ،العنؾ األسري فً األردن ،دراسة صادرة عن المجلس الوطنً لشبون األسرة عام
 ،2008ص .69 ،68
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 -5العقوبات غير الرادعة وغير الكافية التي تصدر عف القضاء(.)1
مف خبلؿ ما عرضناه مف أسباب لعدـ اإلببلغ نتوصل إلى نتيجة منطقية وحتمية وىي عدـ دقة

اإلحصائيات المتعمقة بيذه الجرائـ ،وبذلؾ تتضح إجابة التساؤؿ الذؼ طرحناه حوؿ كوف ىذه اإلحصائيات ال
تمثل الواقع حيث إف الفجوة كبيرة بيف ما يقع مف ىذه الجرائـ وبيف المبمغ عنيا ،فالتقديرات لحجـ ىذه الظاىرة

ال تبرز الحجـ الحقيقي ليا مما ال يساعد عمى االستعداد لمواجيتيا أو التصدؼ ليا( ،)2وذلؾ بسبب النمط
االجتماعي في التعامل مع ىذه الجرائـ وىو عدـ التبميغ عنيا( ،)3فيي ثقافة الخوؼ مف الفضيحة ولذلؾ

اإلحصائيات تكوف قاصرة في ىذا المجاؿ لوجود حاالت عديدة مف ىذا النوع مف ىذه االعتداءات تبقى طي

الكتماف( ،)4لكف السؤاؿ األىـ ىو كيف يمكننا التغمب عمى ىذه المعضمة وىي عدـ اإلببلغ عف ىذه
الجرائـ؟!

إف ذلؾ لف يكوف إال بتغيير النظرة االجتماعية ليذه الظاىرة وذلؾ باستبداؿ الشعور بالفضيحة إلى

الشعور بحاجة الضحية لمحماية  ،ومعاقبة الجاني وذلؾ مف خبلؿ تعاضد وتعاوف وتفعيل لوسائل المنع،

والحماية االجتماعية ،والقانونية كافة وحتى لو تأخر اإلببلغ طالما كاف ضمف المدة القانونية(.)5

( )1انظر نمض جزاء رام هللا رلم ( )2012/36جلسة  30/9/2012حٌث الحكم صدر بالحبس لمدة ثبلثة أشهر على مدان
بارتكاب أفعال منافٌة للحٌاء  ،وكذلن استبناؾ علٌا جزاء رلم ( )2001/91جلسة  11/5/2002حٌث حكم المتهم بتهمة
اللواط بولد دون ) (16سنة بسبع سنوات مع النفاذ وتم تخفٌض عموبة فً االستبناؾ إلى أربع سنوات .أٌضا استبناؾ علٌا
جزاء رلم ( )2000/65جلسة  20/3/2001بتهمة موالعة انثى دون(  )16سنة ،تم الحكم بالحبس أربع سنوات وتم تأٌٌد
هذا الحكم ..للمزٌد انظر الممتفً  www.muqtafi.birzet.eduالساعة  01:15بتارٌخ .15/11/2015
( )2د /منٌرة بنت عبد الرحمن آل سعود ،إٌذاء األطفال ،ط ،1أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،مكتبة الملن فهد الوطنٌة،
الرٌاض ،2005 ،ص .28
( )3د /جلٌل ودٌع شكور ،الطفولة المنحرفة ،مرجع سابك ،ص.103
( )4انظر مجلة السجل األردنٌة ،العدد ( ،)2008/32مرجع سابك ،ص.7
( )5لضت محكمة النمض المصرٌة إن تأخر المجنً علٌه فً اإلببلغ عن الحادث ال ٌمنع المحكمة من األخذ بألواله ما دامت
لد أفصحت عن اطمبنانها إلى شهادته وأنها كانت ع لى بٌنة بالظروؾ التً أحاطت بها ذلن أن تمدٌر لوة الدلٌل من سلطة
محكمة الموضوع .للمزٌد انظر الطعن رلم ) (4605لسنة 78لضابٌة جلسة  2/10/2008على المولع اإللكترونً
 www.kenanaonline.comالساعة  13:30التارٌخ .7/12/2015
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المبحث الثاني
جرائـ العرض

جرائـ العرض تستوعب جميع الممارسات واألفعاؿ الجنسية الطبيعية وغير الطبيعية ،وكذلؾ سائر

األفعاؿ المميدة لبلتصاؿ الجنسي ،كالمساس بعورات جسـ المجني عميو أو المثيرة لمشيوة الجنسية غير

اإلرادية  ،كما تستوعب وتستغرؽ سائر األفعاؿ التي تخدش الحياء الجنسي لكل مف يراه واف لـ يقع الفعل
عمى جسده.

أسمفنا.

فالمشترؾ بيف ىذه األفعاؿ المكونة ليذه الجرائـ ىو الصفة الجنسية لمفعل بمفيوميا الواسع كما
وجرائـ العرض أو الجرائـ الجنسية التي سنتناوليا بالبحث تتميز بعامل ىاـ وىو سف الضحية ،ومف

ابتداء ؛ ألف الفعل الجنسي المجرـ قد يصبح مشروعاً إذا توافرت الرضائية بيف مف
ثـ افتراض انعداـ الرضاء
ً
تجاوزوا سف الطفولة المحدد قانوناً وفقاً لممفيوـ االجتماعي لمعرض.
ومف أخطر ىذه الجرائـ التي ترتكب بحق الصغار جريمة االغتصاب ،والمواط  ،وىتؾ العرض  ،أو
األفعاؿ المنافية لمحياء وكذلؾ الفعل الفاضح .فيل توافرت الحماية المطموبة ضد ىذه الجرائـ؟ أو كيف تعامل
المشرع مع ىذه النوعية مف الجرائـ مع ما تحممو مف خصوصية في ظرؼ الضحية؟ ىذا ما سنحاوؿ اإلجابة

عميو مف خبلؿ مطمبيف:
المطمب األوؿ /جريمتا االغتصاب والمواط.
المطمب الثاني /جريمتا ىتؾ العرض والفعل الفاضح.

المطمب األوؿ
جريمتا االغتصاب والمواط

إف الجرائـ الجنسية أو جرائـ العرض كافة ووفقاً لممفيوـ االجتماعي المعموؿ بو في أغمب التشريعات

تعد انتياكاً لمبدأ الحرية الجنسية ىذا إذا ارتكبت عمى بالغيف ألنيا تقع ضد رغبتيـ وارادتيـ ،فما بالنا إذا
ابتداء ،فيي جرائـ ال تغتفر؛ ألنيا
ارتكبت عمى مف ال يميزوف بيف اإلرادة والرغبة وال يممكوف ىذه اإلرادة
ً
تنتيؾ براءة وعفة ىؤالء األطفاؿ ومف أبشعيا وأقساىا االغتصاب والمواط.
فيل جاءت النصوص العقابية بخصوص ىاتيف الجريمتيف محققة لمردع ومف ثـ لمحماية المطموبة أـ
أنيا جاءت قاصرة؟ وىل مف الصواب أف ننظر لجريمة المواط عمى أنيا جريمة ىتؾ عرض أـ أف األصوب

ىو في جعميا موازية لجريمة االغتصاب؟

ىذا ما سنوضحو تباعاً مف خبلؿ الفرعيف اآلتييف:
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الفرع األوؿ :االغتصاب
جريمة االغتصاب تعد مف أبشع الجرائـ التي تقع عمى العرض وأكثرىا فظاعة وقسوة ؛ لما تمثمو مف

انتياؾ وسمب لشرؼ وكرامة الضحية ؛ ولما يترتب عمييا مف أثار نفسية صعبة لؤلنثى ،والنتائج تكوف ال

محدودة متى كانت الضحية طفمة ذلؾ أف الكياف المعنوؼ لمصغيرة يصاب في مقتل ناىيؾ عف اآلثار المادية
ليذه الجريمة.
أوالً -تعريف االغتصاب :

عرؼ المشرع لدينا االغتصاب بأنو  " :مواقعة غير مشروعة ألنثى بدوف رضاىا " وجاء ذلؾ في

نص المادة (/1/152أ) مف قانوف العقوبات ( 1936ـ )بقوليا (كل مف :أ .واقع أنثى مواقعة غير مشروعة

بدوف رضاىا ...واذا ارتكبت ىذه الجناية حسب ما ورد في الفقرة أ أعبله فإنيا تدعى االغتصاب )...ويقابميا
نص المادة ( )267مف قانوف العقوبات المصرؼ التي نصت بقوليا ":مف واقع أنثى بغير رضاىا "...في
تعريفيا لبلغتصاب(.)1

وكذلؾ عرفو المشرع األردني في المادة (/292أ )1/ومف قانوف العقوبات بالقوؿ " :مف واقع أنثى

غير زوجو بغير رضاىا.)2("...

ويبلحع ىنا أف المشرع استخدـ لفع المواقعة لمتعبير عف االغتصاب رغـ أف لفع اغتصب أدؿ عمى

المعنى المقصود لتضمنو معنى اإلكراه دوف حاجة لمداللة عميو بإضافة عبارة بغير رضاىا؛ ألف اإلكراه مف

أركاف الجريمة(.)3

ىذا عف التعريف التشريعي لبلغتصاب ،أما الفقو فقد عرؼ االغتصاب بأنو  " :إيبلج ذكر لعضوه

التناسمي في فرج أنثى إيبلجاً غير مشروع ورغماً عف إرادتيا)(.)4

()5
وكذلؾ عرؼ االغتصاب فقياً بأنو "وقاع غير مشروع ألنثى مع العمـ بانتفاء رضاىا"  .فيو وفقاً

اعتداء عمى الحرية الجنسية يقع مف ذكر عمى أنثى وتعبير األنثى
لما سبق اتصاؿ جنسي غير مشروع يمثل
ً
يشمل الكبار والصغار مف النسوة(.)6

( )1انظر المادة ( )267من لانون العموبات المصري المعدل بالمرسوم بمانون رلم ( )2011/11الصادر عن المجلس األعلى
للموات المسلحة.
( )2انظر المادة (/292أ )1/من لانون العموبات األردنً رلم ( )1960/16والمعدل بالمانون رلم (.)2011/8
( )3د /أحمد بدوي ،جرابم العرض ،د.ط ،مكتبة سعد سمن ،مصر1999 ،م ،ص ..15وللمزٌد حول الخبلؾ الفمهً حول لفظ
الموالعة واالؼتصاب انظر أٌضا ً د  /علً رشٌد أبو حجٌلة ،الحماٌة الجزابٌة للعرض ،مرجع سابك ،ص .59
( )4د /علً رشٌد أبو حجٌلة ،الحماٌة الجزابٌة للعرض ،مرجع سابك ،ص  ،59وكذلن انظر المجلة المضابٌة األردنٌة ،العدد
الرابع2000 ،م ،ص .547
( )5د /دمحم أحمد المشهدانً ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،مرجع سابك ،ص .134
( )6د /كامل السعٌد ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،ط ،1دار الثمافة ،عمان1995 ،م ،ص .11
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قضاء فأساس توافر االغتصاب يكمف في اإليبلج في فرج الضحية واال فبل مواقعة(.)1
أما
ً
ثانياً -العمة مف تجريـ االغتصاب :
العمة مف تجريـ ىذه الفعمة تكمف في خطورتيا؛ ألنيا تمثل أبشع الجرائـ الجنسية عمى اإلطبلؽ ولما

تسببو مف أضرار مادية ومعنوية لمضحية فيي تيدـ الكياف المعنوؼ لمضحية خصوصاً الصغيرات ،إضافة

إلى اآلثار االجتماعية السيئة التي تمس السمعة والشرؼ  ،وتقود إلى العزلة والحرماف مف الحياة السوية فيي
تيدـ الحاضر والمستقبل لممجني عمييا.
ثالثاً -أركاف جريمة االغتصاب :
تقوـ جريمة االغتصاب عمى ثبلثة أركاف :فعل مادؼ يتمثل في االتصاؿ الجنسي ،وركف مفترض

وىو انتفاء الرضا ،والركف المعنوؼ الذؼ يأخذ صورة القصد.
الركف األوؿ -الركف المادي المتمثل بفعل المواقعة:

ويتمثل في االتصاؿ الجنسي غير المشروع بإيبلج الجاني عضوه الذكرؼ في فرج األنثى( ،)2فالفعل

المادؼ المكوف لمجناية ىو الوطء الطبيعي ،أما إتياف األنثى مف الخمف فيو لدينا لواط كما سيأتي
توضيحو( ،)3بينما ىو ىتؾ العرض حسب التشريعيف :المصرؼ ،واألردني(.)4

أما وضع اإلصبع أو وضع أؼ شيء آخر في فرج األنثى فبل يعد اغتصاباً وانما ىتؾ عرض(،)5

ووفقاً ليذا المدلوؿ تستبعد جميع األفعاؿ الماسة بالحرية الجنسية والتي لـ تبمغ مبمغ االتصاؿ الجنسي الكامل

أياً كانت درجة الفحش( ،)6وىذا الفعل وبحسب دراستنا يقع عمى الصغيرة؛ ألنو كما ذكرنا فإف لفع األنثى
يشمل الصغيرة والكبيرة وىو يمثل أقسى صور االعتداء عمى ِ
العرض.

( )1تطبٌما ً لذلن لضت محكمة التمٌٌز األردنٌة بصفتها الجزابٌة فً المرار رلم ( )2004/1219جلسة ( 9/1/2004إذا لم
ٌُدخل المتهم لضٌبه فً فرج المجنً علٌها بالتالً لم تحدث موالعة بالمعنى الممصود فً المادة ( ..))292للمزٌد انظر المولع
االلكترونً  www.lawjo.netتارٌخ الزٌارة وساعتها .15/2/2016 ،10:30
( )2توسعت المحكمة العلٌا فً فلسطٌن فً مفهومها للموالعة حٌث لضت مجرد التماء الختانٌن ٌكفً لمٌام الموالعة )..استبناؾ
جزاء علٌا رلم ( )1960/61جلسة  .18/4/1960مجموعة مختارة من أحكام محكمة االستبناؾ العلٌا ،جزاء ،الجزء ،17
إعداد الماضً ولٌد الحاٌن ،ص .122
( )3انظر المادة (/1/152ج) عموبات (.)1936/74
( )4انظر المواد ( 268و  )269عموبات مصري وكذلن المواد ( 296و  )298من لانون العموبات األردنً.
( )5د /رمسٌس بهنام ،لانون العموبات ،المسم الخاص ،ط ،1منشأة المعارؾ ،اإلسكندرٌة1999 ،م ،ص .942
( )6د /محمو د نجٌب حسنً ،شرح لانون العموبات ،المسم الخاص ،د.ط ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة1988 ،م ،ص .529
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الركف الثاني -وىو انعداـ الرضاء :
انعداـ الرضاء ىو جوىر اغتصاب اإلناث ،وانعداـ الرضاء يشمل حاالت عديدة تزيد عف حاالت

اإلكراه فيشمل حاالت اإلكراه المادؼ والمعنوؼ  ،ويشمل كذلؾ حاالت الرضاء غير المعتبر قانوناً( ،)1وىو
صغر السف لدػ األنثى ،وما ييمنا ىو أف االغتصاب يقع عمى الصغيرة؛ ألف صغر السف ىو قرينة قانونية
غير قابمة إلثبات العكس ،فعدـ الرضاء ىنا ىو حكمي يفترضو القانوف واف خالفو الواقع(.)2

ويثار سؤاؿ حوؿ مدػ إمكانية أف يدفع الجاني بجيمو أو غمطو في سف المجني عمييا؟
ُ
وقد أجابت المادة ( )178عقوبات فمسطيني رقـ ( )1936/74عمى ذلؾ بقوليا " :ال عبرة إذ كاف

الشخص المتيـ في الجرائـ التي ترتكب مع امرأة أو فتاة دوف سف معينة يجيل أف المرأة أو الفتاة ىي دوف

تمؾ السف أو كاف يعتقد بأنيا ليست دونيا " ،أؼ أف العبرة بحقيقة سنيا بعيداً عف شخص وعمـ الجاني.

أما المادة (/1/152ج) فقد صرحت بقبوؿ دفع المتيـ بأف لديو سبب معقوؿ جعمو يعتقد أف األنثى

الضحية قد تجاوزت السف التي يكوف عدـ الرضاء فييا مفترض(.)3

وفي ذلؾ عوار ينبغي تبلفيو؛ ألف القوؿ بأف المتيـ كاف يجيل أف المجني عمييا صغيرة السف ال

يحوؿ دوف مسؤوليتو ماداـ أنو أقدـ عمى االعتداء عمييا وقبل بيذه المخاطرة فيكوف مسئوالً عف نتيجة

فعمو( ،)4ومف ثـ يتوجب أف ال ُيقبل مف المتيـ أؼ دفاع بيذا الخصوص؛ ألف العمـ بسف المجني عمييا
الطفمة ىو أمر مفترض كما أسمفنا ،وال عبرة لظاىر الحاؿ أو ما يتوىمو الجاني مف أف المجني عمييا
تجاوزت السف الحقيقية( ،)5مما يوجب تعديل النص المذكور لتكريس حماية فاعمة لمطفولة.

الركف الثالث :الركف المعنوي – القصد الجنائي

()6

جريمة االغتصاب مف الجرائـ العمدية التي يمزـ لوجودىا توافر القصد الجنائي الذؼ متى توافر فبل

أىمية لمباعث عمى الجريمة فيستوؼ أف يكوف الباعث المتعة أو االنتقاـ أو غير ذلؾ مف البواعث( ،)7والقصد

الجزائي في ىذه الجريمة ىو القصد الجزائي العاـ بعنصرية العمـ باإلرادة( ،)8وىو ما يتفق عميو غالبية
()1نمض جزاء رام هللا رلم ( )2011/195جلسة  14/6/2012وكذلن نمض جزاء رام هللا رلم ( )2011/196جلسة
 ..26/1/2012للمزٌد حول الحٌثٌات انظر الممتفً مولع إلكترونً  www.muqtafi.birzet.eduالساعة ،01:00
بتارٌخ .15/11/2015
( )2د /محمود طه ،الحماٌة الجنابٌة للطفل المجنً علٌه ،مرجع سابك ،ص .129
( )3انظر الفمرة ج من المادة ( )1/152من لانون العموبات الفلسطٌنً رلم (.)1936/74
( )4تمٌٌز جزاء أردنً رلم ( )78/241جلسة  1/5/1978مشار إلٌه لدى الدكتور علً أبو حجٌلة ،مرجع سابك ،ص .134
( )5تمٌٌز جزاء أردنً رلم ( ..)77/1للمزٌد انظر المحامٌان شكري النشاشٌبً ،وهشام الحتو ،المبادئ المانونٌة الصادرة عن
محكمة التمٌٌز األردنٌة فً المضاٌا الجزابٌة ،مجلة نمابة المحامٌٌن األردنٌة ،العدد ،22لسنة  2001م ،ص .532
(ٌُ)6عرؾ المصد الجنابً بأنه علم بعناصر الجرٌمة وإرادة متجهة إلى تحمٌك هذه العناصر أو لبولها ..للمزٌد حول ذلن انظر
د /محمود نجٌب حسنً ،النظرٌة العامة للمصد الجنابً ،ط ،3دار النهضة العربٌة ،الماهرة 1988 ،م ،ص .43
( )7د /هبللً عبد هللا أحمد ،الحماٌة الجنابٌة لؤلخبلق ،مرجع سابك ،ص .184
( )8د /مجدي محمود حافظ ،موسوعة الجرابم المخلة باآلداب العامة وجرابم العرض ،مرجع سابك ،ص .973
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الفقو( ،)1ذلؾ أف إثبات القصد الجزائي الخاص غاية في الصعوبة  ،إذ يجعل القاضي يبحث في النوايا
والبواعث وىما مف األشياء النفسية والطفل يحتاج لحماية خاصة مما يجعمنا نكتفي بتوافر القصد العاـ.
رابعاً -محاولة االغتصاب:
وعد المحاولة جناية
لقد عاقب المشرع الفمسطيني عمى محاولة االغتصاب أو ما يمسى بالشروعَ ،
وعاقب عمييا بالحبس مدة سبع سنوات( ،)2وتبنى مشرعنا المذىب الشخصي كمعيار لمفعل الذؼ يعد بدءاً في
التنفيذ ذلؾ أف المشرع يدعو القاضي إلى البحث عف نية الفاعل( ،)3فعدـ بحث محكمة أوؿ درجة عف النية

ىنا يعطي محكمة االستئناؼ صبلحية إعادة النظر قانوناً وموضوعاً(.)4

والقضاء المصرؼ يأخذ بالمذىب الشخصي في أحكامو عمى محاولة االغتصاب وكذلؾ القضاء
األردني ،ووفقاً ليذا المذىب يتحقق البدء بالتنفيذ بأؼ فعل يؤدؼ حاالً ومباشرة إلى اتماـ ىذه الجريمة باعتباره
ينطوؼ عمى خطر ييدد الحرية لجنسية لممجني عمييا(.)5
خامساً -الظروؼ المشددة :
قد تقترف جريمة االغتصاب بأحد الظروؼ التي تستوجب التشديد كاستعماؿ القوة ،أو التيديد بيا ،أو
عجز المجني عمييا عف المقاومة ،أو حداثة السف ،أو صفة الفاعل وما ييمنا مف ىذه األسباب أو الظروؼ

ىو حداثة السف وصفة الفاعل.

( )1انظر بهذا الشأن د /محمود نجٌب حسنً ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،د.ط ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة،
1988م ،ص  ، 539د/فخري عبد الرازق الحدٌثً ود /خالد حمٌدي الزعبً ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،ط ،1دار
الثمافة ،عمان 2009 ،م ،ص ،236د /على أبو حجٌلة ،الحماٌة الجزابٌة لبعض ،ط ،1دار الثمافة ،عمان 2011 ،م ،ص
 ،100وٌرى بعض الفمه ضرور ة توافر المصد الخاص بمعنى أن تتجه نٌة الجانً إلى موالعة األنثى دون ماعدا ذلن من
األفعال المخلة باآلداب ،انظر الدكتور عبد المهٌمن بكر ،المسم الخاص فً لانون العموبات ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة ،ص
 ،682مشار إلٌه لدى د /مجدي حافظ ،المرجع السابك ،ص .973
( )2انظر المادة ( )154ممرؤه مع المادة ( )1/30من لانون العموبات الفلسطٌنً .1936
( )3د /ساهر ابراهٌم الولٌد ،األحكام العامة فً لانون العموبات الفلسطٌنً ،الجزء األول ،ط ،1بدون دار نشر 2013 ،م،
ص.260
( )4نمض علٌا ،الطعن رلم ( ،)2004/251جلسة  ،16/2/2005حٌث حكمت محكمة بداٌة خانٌونس فً المضٌة رلم
( )2002/91بتهمة محاولة االؼتصاب خبلفا ً للمادة ( )154بداللة المادة ( )152بحبس المتهم مدة التولٌؾ من
 18/6/2000إلى  23/12/2001فاستأنفت النٌابة الحكم وحصلت على حكم بالحبس ثبلث سنوات وأٌدت محكمة النمض
هذا الحكم ألن محكمة االستبناؾ أعملت وظٌفتها األساسٌة بإعادة النظر فً الحكم من الناحٌة المانونٌة والموضوعٌة جلسة
 ..16/2/2005للمزٌد انظر الممتفً ،مولع إلكترونً  ،01:20 www.muqtafi.birzet.eduبتارٌخ .15/11/2015
( )5د /كامل السعٌد ،شرح لانون العموبات ،ط ،1دار الثمافة ،عمان 1995 ،م ،ص .14 ،13
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أ .حداثة السف:

جاء المشرع الفمسطيني بعقوبة مغمظة في المادة (/1/152أ) مف قانوف العقوبات رقـ ()1936/74

وذلؾ كحماية عامة ،فكل أنثى دوف تحديد لمسف يتـ مواقعتيا رغماً عنيا وجعل العقوبة الحبس الذؼ يصل

ألربع عشرة سنة(.)1

ومع ذلؾ نجد المشرع الفمسطيني ميز الصغيرة التي ىي دوف السادسة عشرة مف عمرىا بنص خاص

في المادة (/1/152ج) رغـ أف العقوبة واحدة في كبل الفقرتيف (أ،ج) مف المادة (/1/152ج) متنبياً إلى أف
حداثة السف تتطمب حماية خاصة.

أما قانوف العقوبات النافذ في الضفة الغربية رقـ ( )1960/16فجعل العقوبة العامة ىي األشغاؿ

الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات عمى األقل ،وبالنسبة لمصغيرة فجعل العقوبة ال تقل عف سبع سنوات إف

كانت الضحية لـ تتـ الخامسة عشرة مف عمرىا(.)2

وننوه ىنا إلى أف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني جعل عقوبة االغتصاب المرتكب بحق الصغيرة

ىو السجف المؤقت وىي مدة (ال تقل عف  3سنوات وال تزيد عف  15سنة)(.)3

ويرػ الباحث أف المشرع الفمسطيني وفقاً لما سمف يعد متياوناً في إنصاؼ الضحية وحمايتيا وفي

معاقبة الجاني وردعو ،مما يتطمب إعادة النظر والتعديل؛ لتوفير حماية خاصة لصغيرات السف عبلوة عمى
ضعف الحماية التشريعية فإف التطبيقات القضائية تكشف الفجوة بيف النص والتطبيق حيث يقضى بأحكاـ

مخففة( ،)4فالقصور ىنا في التشريع وفي التطبيق.

بينما جاء موقف المشرع المصرؼ أكثر تشدداً مف سابقو الفمسطيني بخصوص الصغيرات حيث جعل
العقوبة ىي اإلعداـ وذلؾ وفقاً لنص المادة ( )267مف قانوف العقوبات المصرؼ ،والمعدلة بقانوف رقـ

( )2011/11حيث نصت  " :ويعاقب الفاعل باإلعداـ إذا كانت المجني عمييا لـ يبمغ سنيا ثماني عشرة
سنة ميبلدية كاممة.)5( " ..

فالمشرع المصرؼ جعل مرحمة الطفولة كاممة مشمولة بحماية خاصة تمثمت في إعداـ الجاني وقد

أحسف في مسمكو وعمة التشديد واضحة؛ ألف مف يعتدؼ عمى الصغيرات تجرد مف آدميتو وحق عميو أف ال
( )1انظر المادة ( )152من لانون العموبات الفلسطٌنً رلم (.)1936 /74
( )2انظر المادة ( )292من لانون العموبات النافذ فً الضفة الؽربٌة رلم (.)1960/16
( )3انظر المواد ( )1/259( ،)2/257من مشروع لانون العموبات الفلسطٌنً  2003م.
( )4للمزٌد حول األحكام المخففة الصادرة عن المضاء الفلسطٌنً والتً تتراوح ما بٌن سنتٌن إلى خمس سنوات ،انظر على
التوالً المولع االلكترونً الممتفً:
 استبناؾ علٌا جزءا فلسطٌنً رلم  2002/42جلسة 19/1/2002 استبناؾ علٌا جزاء فلسطٌنً رلم  2000/65جلسة 20/3/2001 استبناؾ علٌا جزاء فلسطٌنً رلم  2000/ 128جلسة 28/6/2000 www.muqtafi.birzet.eduتارٌخ وساعة الزٌارة .12/12/2015 ،23:00 /
( )5المادة ( )267لبل التعدٌل نصت بمولها (من والع أنثى بؽٌر رضاها ٌعالب بالسجن المشدد فإذا كان الفاعل من أصول
الجنً علٌها أو المتولٌن تربٌتها أو مبلحظتها أو ممن لهم سلطة علٌها أو كان خادما ً باألجرة عنها أو عند من تمدم ذكرهم
ٌعالب بالسجن المؤبد) فالمشرع هنا لم ٌفصح عن السن وأن أشار إلٌه بالمول أو المتولٌن ترتٌبها فالبدٌهً أن هذا األمر خاص
بالصؽار.
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اعتداء عمى الحرية الجنسية مف جية واعتداء عمى الطفولة مف
يحيا بيف اآلدمييف ،وألف ىذه الجريمة تشكل
ً
جية أخرػ.
أما المشرع األردني فجعل عقوبة االغتصاب في صورتيا البسيطة األشغاؿ الشاقة مدة ال تقل عف

خمس عشرة سنة ،أما صغر السف فجاء النص مشدداً في المادة ( )2/292كما يمي (كل شخص أقدـ عمى
اغتصاب فتاة لـ تتـ الخامسة عشرة مف عمرىا يعاقب باإلعداـ).

ونصت الفقرة ب مف ذات المادة (وتكوف العقوبة األشغاؿ الشاقة عشريف سنة إذا كانت المجني عمييا
قد أكممت الخامسة عشرة ولـ تكمل الثامنة عشرة مف عمرىا).
ويبلحع أف المشرع األردني ميز بيف مرحمتيف في عمر الصغيرة مرحمة أولى تشمل الفئة العمرية
التي لـ تتـ الخامسة عشرة مف عمرىا ،وجعل عقوبة الفاعل ىي اإلعداـ ،أما المرحمة الثانية فجعميا تشمل

مف أتمت الخامسة عشرة ولـ تكمل الثامنة عشر ،ونزؿ بالعقوبة إلى األشغاؿ الشاقة عشريف سنة بدالً مف

اإلعداـ.

والسؤاؿ ىنا لماذا اختمفت العقوبة رغـ أف المجني عمييا في كل المرحمتيف تُعد طفمة ؟!
يبدو أف المشرع األردني ىنا اعتد بالرضا ولو بدرجة بسيطة رغـ أف الضحية طفمة والجريمة واحدة،

ألنو جعل مف لـ تتـ الخامسة عشرة مف عمرىا منعدمة اإلرادة فجاء العقاب إعداماً ،بينما في الحالة الثانية

مف أتمت  15سنة ولـ تكمل 18سنة افترض المشرع وجوداً ولو بدرجة بسيطة لئلرادة والرضاء لذا نزؿ
بالعقوبة فيو كمف يعترؼ بوجود اإلرادة أو الرضا ولكنو يجرده مف القيمة القانونية فحسب(.)1

ب .صفة الفاعل:
()2
تشمل أصوؿ الضحية ومف لو سمطة عمييا وقد نص المشرع لدينا عمى صفة الفاعل وجعميا ظرفاً
مشدداً في المادة ( )155مف قانوف العقوبات رقـ ( )1936/74بالقوؿ (كل مف واقع بنتاً غير متزوجة
تجاوزت السنة السادسة عشرة مف عمرىا ولـ تتـ الحادية والعشريف مواقعة غير مشروعة أو ساعد أو عاوف

غيره عمى مواقعتيا مواقع ًة غير مشروعة وكانت البنت مف فروعو أو مف فروع زوجتو أو كاف ولييا أو موكبلً
ويعاقب بالحبس خمس سنوات).
بتربيتيا أو مبلحظتيا يعتبر أنو ارتكب جناية ُ

( )1للمزٌد حول هذا المضمون انظر الدكتور /كامل السعٌد ،شرح لانون العموبات ،مرجع سابك ،ص  35وما بعدها.
( )2الممصود بأصول المجنً علٌها األب والجد مهما علوا ،أما الموكل بالتربٌة أو الرعاٌة فهو كل ذي سلطة على المجنً علٌها
سوا ًء أكانت هذه السلطة مستمدة من المانون أم من العرؾ أم من الوالع ...للمزٌد حول ذلن انظر الدكتور /عبد الرحمن توفٌك
أحمد ،شرح لانون العموبات ،المسم الخاص ،ط ،1دار الثمافة ،عمان2012 ،م ،ص .298
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النص ىنا وسع في دائرة الحماية بحيث جعميا تتجاوز سف الطفولة المعروؼ وىو(  (18سنة ،والعمة
في ذلؾ باعتقادنا ألف صفة الفاعل ودرجة عبلقتو بالضحية تتيح لو بل وتسيل لو استغبلليا بما لو مف نفوذ

عمييا ،غير أف المشرع قرر عقوبة بسيطة وغير رادعة.

أما القانوف رقـ ( )1960/16والسارؼ في الضفة الغربية فقد قرر عقوبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة
()1

لمجاني ذؼ الصمة بالمجني عمييا
الفمسطيني(.)2

 ،بينما كانت العقوبة السجف المؤبد وفقاً لمشروع قانوف العقوبات

وبالمقارنة مع المشرع األردني نجد األخير قد ميز بيف مرحمتيف كما سبق وأوضحنا ،وجعل عقوبة

الجاني صاحب الصمة بالمجني عمييا التي أكممت  15سنة ولـ تكمل  18األشغاؿ الشاقة  20سنة ،بينما
جعل العقوبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة إذا كانت المجني عمييا قد أكممت  12سنة ولـ تكمل  15سنة(.)3

والمشرع األردني بيذا الخصوص أفضل حاالً مف المشرع الفمسطيني ،ولكف يرػ الباحث أنو كاف
جدي اًر بالمشرع األردني أف ال يضع حداً أدنى لمعمر كي تتقرر لو الحماية وذلؾ كي تستغرؽ الحماية كل

مرحمة الطفولة.

أما بالنسبة لممشرع المصرؼ فقد كاف موفقاً أكثر في توفيره لمحماية الج ازئية لمعرض في جريمة
ويعاقب الفاعل باإلعداـ إذ كاف
االغتصاب بدليل نص المادة ( )267معدلة مف قانوف العقوبات بقولياُ ( :
المجني عمييا لـ يبمغ سنيا ثماني عشرة سنة ميبلدية كاممة أو كاف الفاعل مف أصوؿ المجني عمييا)...

فالمشرع المصرؼ استغرؽ بالحماية كامل مرحمة الطفولة ووصل بالعقوبة إلى أقصاىا بحث أصبح التناسب
بيف الجريمة والعقوبة واضحاً والتشديد لصفة الفاعل يشمل أصوؿ المجني عمييا وكل مف مارس سمطة

قانونية أو فعمية عمييا وتوافر السمطة الفعمية مسألة موضوعية العبرة فييا بالواقع(.)4

( )1راجع المادة ( )1/295من لانون العموبات الفلسطٌنً النافذ فً الضفة الؽربٌة رلم (.)1960/16
( )2راجع المادة ( )3/275من مشروع لانون العموبات الفلسطٌنً.
( )3نصت المادة ( )295من لانون العموبات األردنً رلم ( )1960/16والمعدل بالمانون رلم ( )2011/8بمولها( :أ .من
والع أنثى أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجانً أحد أًصولها سوا ًء كان شرعٌا ً أو
ؼٌر شرعً أو والعها أحد محارمها أو من كان موكبلً بتربٌتها أو رعاٌتها أو له سلطة شرعٌة أو لانونٌة علٌها عُولب
باألشؽال الشالة عشرٌن سنة .ب .وتكون العموبة األشؽال الشالة المؤبدة إذا أكملت المجنً علٌها الثانٌة عشرة ولم تكمل
الخامسة عشرة من عمرها) وفً هذا السٌاق نرى أن المشرع العرالً بخصوص صفة الفاعل كان أكثر وضوحا ً وشموالً
حٌث جعل هذه الصفة تمتد لتشمل كل موظؾ عمومً أو أي موظؾ مكلؾ بخدمة عامة أو رجل دٌن أو طبٌب وهو بذلن
ٌسبػ مزٌدا ً من الحماٌة على األطفال؛ ألن والع الحٌاة الٌوم ٌجعل من الطفل ٌمضً ولتا ً كبٌراً خارج المنزل ودون رلابة
ذوٌه ،راجع المادة ( )2/393من لانون العموبات العرالً رلم ( )1960/111وتعدٌبلته.
( )4توافر السلطة الفعلٌة للجانً على المجنً علٌها أو عدم توافرها مسألة موضوعٌة وال ٌمتصر إعمال الظرؾ المشدد على
من ٌستمدون سلطتهم على المجنً علٌها من حمولهم المانونٌة بل ٌتناول أٌضا ً من لهم على المجنً علٌها سلطة فعلٌة؛ ألن
العبرة هنا بالوالع ال بالحموق المانونٌة ألن العلة من التشدٌد فً جمٌع األحوال هً بما لهؤالء األشخاص من لوة التأثٌر على
المجنً علٌها ،نمض مصري جلسة  ،5/6/1995أوردها د /حسن المرصفاوي ،المرصفاوي فً لانون العموبات ،د.ط ،منشأة
المعارؾ ،اإلسكندرٌة 2001 ،م ،ص .1069
81

والحكمة مف ىذا التشديد تعود إلى وضع الجاني بالنسبة لممجني عمييا وسمطتو عمييا؛ ألف ىذه
الصفة وىذه السمطة تسيل وتمكف لو ارتكاب جريمتو باعتباره قريباً مف الطفمة المجني عمييا ،ووجود سمطة

عبلوة عمى أف الجاني يتمتع بصفة بيا
ونوع مف األلفة واالطمئناف والثقة يجعميا ال تخشاه وال ترتاب فيو
ً
واجبات تربوية وقانونية وأخبلقية تجاه عرض وشرؼ المجني عمييا( .)1فيو لو السمطة والقوامة وعميو الحفع

والحماية.

وارتكاب ىذه الفعمة رغـ ىذه الصفة أو السمطة يدؿ عمى أف الجاني شخصية إجرامية خطيرة انحرؼ

في غرائزه وانحدرت أخبلقو إلى أقرب الناس إليو ،فبدالً مف أف يحمي العرض يقوـ ىو باالعتداء عميو(.)2
سادس ًا -تقييـ السياسية العقابية :

يرػ الباحث أف المعالجة التشريعية العقابية لجريمة االغتصاب كانت أكثر توفيقاً في التشريع

المصرؼ منو في التشريعيف :الفمسطيني ،واألردني ،حيث إف الحماية الجزائية المقررة تشمل كامل مرحمة

الطفولة وتشكل رادعاً  ،ومما ُيمفت االنتباه ما جاء بو قانوف العقوبات رقـ ( )1960/16النافذ في الضفة
حوؿ وقف المبلحقة القضائية أو تعميق تنفيذ العقوبة بحق المعتدؼ في جرائـ االعتداء عمى العرض متى عقد
()3

زواج صحيح بيف المعتدؼ والضحية

والنص موجود حرفياً في القانوف األردني في المادة ( )308مكرر

المعدؿ بقانوف رقـ ( ،)2011/8غير أف المشرع األردني وضع عميو استثناء بحيث ال ُيجيز استعماؿ
األسباب المخففة في جرائـ العرض إذا كاف عمر المجني عميو دوف () 18سنة ذك اًر أو أنثى ،وكاف الجاني

أكمل ( )18سنة مف عمره وقد ألغيت ىذه المادة الحقاً(.)4

بينما التشريع السارؼ في الضفة الغربية لـ يأخذ بيذا التعديل وىو أمر ال يتوافق مع قانوف أو

ويعاقب الضحية لممرة الثانية بحيث لـ
منطق؛ ألنو يكافئ المجرـ بإعطائو وسيمة ىروب آمنة مف العقاب ُ
ينصفيا أوالً ثـ يحكـ عمييا بالعيش مع الجاني ثانياً ،وىذا النص يثير عدة أسئمة فما الضامف لبقاء ىذا
الزواج بعد مرور المدة المحددة الستم ارره والتي تمنع أو تعمق العقاب؟ وما العمل في حالة تعدد الجناة متى

تمت الجريمة باالشتراؾ؟ كميا تساؤالت تكشف عورة ىذا النص ولزوـ إلغائو.

( )1د /دمحم صبحً نجم  ،الجرابم الوالعة على األشخاص ،د.ط ،مكتبة دار الثمافة ،عمان1994 ،م ،ص .205
( )2د /علً رشٌد أبو حجٌلة ،الحماٌة الجزابٌة للعرض ،مرجع سابك ،ص .147
( )3انظر المادة ( )308عموبات فلسطٌن رلم ( )1960/16النافذ فً الضفة الؽربٌة.
( )4راجع المادة ( )308و ( 308مكرر) من لانون العموبات األردنً وتعدٌبلته حتى  2011م وفً جلسة مجلس الوزراء
األردنً بتارٌخ  23/4/2017تم إلرار إلؽاء المادة (.)308
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الفرع الثاني :المواط
تعد جريمة المواط مف الجرائـ الخطيرة التي تقع عمى العرض  ،وتمثل شذوذاً وانحرافاً في الغريزة

الجنسية( )1فيي تمرد عمى شريعة السماء وعمى الفطرة.

ولقد أسماىا عز وجل بالفاحشة باإلضافة إلى الزنا وذلؾ زيادة في القبح في قولو تعالى" :ولوطاً إذا
قاؿ لقومو أتأتوف الفاحشة ما سبقكـ بيا مف ٍ
أحد مف العالميف"( ،)2وقولو تبارؾ في عبله" :والبلتي يأتيف
الفاحشة مف نسائكـ.)3("...

تناوليا المشرع الفمسطيني في المادة ( )1/152في الفقرتيف (ب ،ج) مف قانوف العقوبات رقـ

( ،)1936/74أما في الضفة الغربية فجاءت ضمف جريمة ىتؾ العرض وفقاً لمقانوف النافذ رقـ
(.)1960/16

أما المشرع المصرؼ فقد جعل المواط يدخل ضمف جريمة ىتؾ العرض ،فإتياف إنساف في دبره بغير

رضاه يندرج تحت صور ىتؾ العرض المنصوص عمييا في المواد ( )269( ،)268مف قانوف العقوبات

المصرؼ باعتبار أف ىتؾ العرض ىو إخبلؿ عمدؼ جسيـ بحياء المجني عميو بفعل يرتكب عمى جسمو

ويمس في الغالب عورة فيو(.)4

وكذلؾ أدرج المشرع األردني المواط ضمف جريمة ىتؾ العرض في المواد ( )298( ،)296ولـ يجعل

المواط جريمة مستقمة كما كاف سابقاً(.)5

أما لدينا فالمشرع عالج جريمة ىتؾ العرض ضمف جريمة األفعاؿ المنافية لمحياء كما سيأتي

توضيحو.

()1تصاب الؽرٌزة الجنسٌة بالشذوذ إما كما ً أو كٌفا ً فالشذوذ من حٌث الكمٌة ٌتعلك بإفرازات الؽدد الجنسٌة ،أما الشذوذ النوعً
فً الؽرٌزة فإما أن ٌتخذ صورة انمبلبٌة كالجاذبٌة بٌن فردٌن من جنس واحد أو صورة إفسادٌة وتتخذ أشكاالً عدٌدة مثل حب
العرض أي مٌل الفرد إلى الكشؾ عن عضوه التناسلً وعرضه للؽٌر وكذلن المٌل الجنسً للمحارم ..انظر للمزٌد دكتور
رمسٌس بهنام ،المجرم تكوٌنا ً وتموٌماً ،د.طم ،منشأة المعارؾ فً اإلسكندرٌة1983 ،م ،ص.172 ،171
( )2لرآن كرٌم ،الجزء ،8سورة األعراؾ ،آٌة .80
( )3لرآن كرٌم ،الجزء  ،4سورة النساء ،آٌة .15
( )4د /محمود نجٌب حسنً ،شرع لانون العموبات المسم الخاص ،مرجع سابك ،ص .545
( )5المشرع األردنً تناول هذه الجرٌمة استمبلالً فً السابك بالمانون المعدل والمؤلت رلم ( ، )2010/12ثم عاد و ألؽاها
بموجب المانون المعدل ( )2011/8وعالجها تشرٌعٌا ً ضمن جرٌمة هتن العرض  ،وٌرى الباحث أن المشرع األردنً ولع
ت على ذكر هتن العرض لٌدل على اللواط فً
فً عوار تشرٌعً ألنه عاد وعالب على الموادة من أجل ارتكاب اللواط ولم ٌأ ِ
المادة (.)5/310
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أوالً -تعريف المواط:
أ .تعريف المواط تشريعاً:
المشرع لدينا لـ يعرؼ المواط واكتفى بتجريمو وفقاً لممادة ( )1/152في الفقرتيف (ب ،ج) حيث
نصت بقوليا( :كل مف :ب .الط بشخص دوف رضاه وباستعماؿ القوة أو بتيديده أو ...ج .واقع ولداً دوف

الست عشرة سنة مف العمر مواقعة غير مشروعة أو الط بو)

بينما عرفو المشرع اليمني ضمف المادة ( )264مف قانوف العقوبات اليمني رقـ ( )1999/12بقولو:

(المواط ىو إتياف اإلنساف مف دبره.)1()...

ولفع اإلنساف كما ىو معموـ تشمل الذكر واألنثى ،ومف تـ يقع فعل المواط وفقاً لمتعريف التشريعي

مف ذكر عمى ذكر ومف ذكر عمى أنثى.
ب .تعريف المواط فقياً:

عرؼ الفقو المواط بأنو (المواقعة الشرجية ذك اًر كاف المفعوؿ بو أـ أنثى)( .)2وكذلؾ بأنو (اتصاؿ

جنسي غير طبيعي بيف ذكر وذكر أو بيف ذكر وأنثى في الدبر)

()3

.

ثانيا -العمة مف تجريـ المواط :
ىذه الجريمة فييا تمرد عمى الفطرة والطبيعة البشرية وتؤكد شذوذ وانحراؼ مرتكبيا  ،وعندما تقع

عمى األطفاؿ فإنيا تدلل عمى خطورة إجرامية لدػ الجاني وقد وصفيا الخالق بالفاحشة كما سبق ،والصغار

ذكو اًر أو إناثاُ ليسوا في منعة منيا ،والقانوف الجزائي يحمي الحرية الجنسية وىذه الجريمة ىي اعتداء صارخ
عمى الحرية الجنسية وعمى المناعة الجنسية لمطفل وآثارىا قد تبقى عالقة في ذىف الضحية وربما تنعكس

مستقببلً عمى سموكو.

ثالثاً -صور جريمة المواط وفقاً لمقانوف الفمسطيني :
جريمة المواط لدينا تتخذ صورتيف:
أ .جريمة المواط باستخداـ القوة أو التيديد (بدوف رضاء) وجاء النص عمييا في الفقرة (ب) مف المادة

( )1/152وجاء النص بمفع الشخص (الط بشخص دوف رضاه )..ولفع الشخص يشمل األنثى والذكر وعمة

( )1راجع المادة ( )264من لانون العموبات الٌمنً ومن الموانٌن العمابٌة التً عرفت اللواط لانون العموبات السودانً للعام
 1991م فً المادة ( )1/148حٌث نصت بمولها (ٌعد مرتكبا ً جرٌمة اللواط كل رجل أدخل حشفته أو ما ٌعادلها فً دبر
امرأة أو رجل آخر)..
( )2د /عبد المادر جرادة ،دستور االستدالل والتحمٌك ،مكتبة أفاق ؼزة ،عدد الطٌبة 2012 ،م ،ص .413
( )3المحامً /عبد الحمٌد العٌلة ،شرح لانون العموبات الفلسطٌنً ،المسم الخاص ،ط ،1بدون دار نشر 2001 ،م ،ص.146
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اعتداء عمى الحرية الجنسية وبمفيوـ المخالفة ليذا
التجريـ ىنا تتمثل في عدـ توافر الرضا؛ ألف الفعل يمثل
ً
النص ،فتوافر الرضائية يجعل ىذا الفعل غير مؤثـ وىو برأؼ الباحث ال يتوافق مع ديف وال فطرة مما يتطمب
()1

تجريـ لمفعل في حد ذاتو

ب .جريمة المواط بدوف استخداـ القوة أو التيديد (صغر سف الضحية) أؼ افتراض عدـ الرضاء والفقرة ج مف

المادة ( )1/152السابقة جرمت المواط المرتكب عمى الصغار ،حيث جاءت بمفع (واقع ولداً دوف الست
عشرة سنة )...ولفع الولد ُيطمق عمى الصغار مف كبل الجنسيف ،فعمة التجريـ في ىذا النص ىي صغر السف
أؼ أنو بدالً مف ركف استخداـ القوة أو التيديد حل ركناً آخر ىو صغر السف في ىذه الجريمة  ،وعمة ذلؾ
تكمف في رغبة المشرع في إقرار حماية جزائية خاصة لؤلطفاؿ الذيف يتميزوف بالضعف البدني والذىني مف
ىذه الجريمة والمواقعة غير المشرعة تسمى اغتصاباً بالنسبة لؤلنثى كما سبق وأوضحنا في الفرع السابق ،أما

المواط فيشمل الذكر واألنثى طالما كاف االتصاؿ شرجياً كما جاء في الفقو.

ويرػ الباحث أف المشرع الفمسطيني جعل المواط بمنزلة االغتصاب سواء مف حيث التجريـ أو

العقاب ،وىو مسمؾ حسف نجد لو مثيمو في القانوف العراقي والقانوف الفرنسي المذاف اعتب ار الجماع في الدبر

اغتصاباً(.)2

فالمشرع أيقف أف ىذه الجريمة تمثل اتصاالً جنسياً غير طبيعي  ،ومف ثـ فالمواقعة متحققة فييا
كاالغتصاب ومف ثـ ال ينبغي أف تدرج ضمف جريمة ىتؾ العرض كما فعل المشرع المصرؼ واألردني أو
األفعاؿ المنافية لمحياء؛ ألف ىتؾ العرض ال يرقى لممواقعة الكاممة وفقاً لمعياره.
فقد عرفتو محكمة النقض بأنو  " :كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسـ المجني عميو وعوراتو
ويخدش عاطفة الحياء عنده

"()3

.

()1نصت المادة ( )262من الفصل السابع من مشروع لانون العموبات الفلسطٌنً  2003م على ( ،1كل ذكر ارتكب فعل
اللواط مع ذكرا ً آخر بلػ من العمر ثمانً عشرة سنة أو أكثرو كان ذلن برضاه عُولب كل منهما بالسجن مدة ال تزٌد عن
خمس سنوات)..
المشرع الفلسطٌنً هنا جرم فعل اللواط لذاته ولو ارتكب بالرضاء وهو ما ٌتوافك مع المفهوم األخبللً للعرض لكنه أخذ
بمفهوم ضٌك للواط  ،حٌث لصره على االتصال الجنسً الشرجً بٌن الذكور رؼم أن الفمه جعله ٌشمل اإلناث متى كان
الولاع من الدبر.
()2جاء فً المادة ( )393من لانون العموبات العرالً رلم ( )1969/111المعدل:
بذكر أو أنثى بؽٌر رضاه أو رضاها .للمزٌد انظر
ٌُ ،1عالب بالحبس المؤبد أو المؤلت كل من والع أنثى بؽٌر رضاها أو الط
ٍ
ابراهٌم بن صالح اللحٌدان ،أحكام جرٌمة اؼتصاب العرض فً الفمه اإلسبلمً ،رسالة ماجستٌر ،أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم
األمنٌة ،مكتبة الملن فهد ،الرٌاض 2004 ،م ،ص  ،116وكذلن نص المادة ( )23/222منن لانون العموبات الفرنسً لسنة
1994م أصبح االؼتصاب ٌشمل أي إٌبلج جنسً أٌا ً كانت طبٌعته ٌمع على شخص الؽٌر بالموة أو التهدٌد أو باإلكراه.
( )3نمض جلسة  ،8/3/1970المكتب الفنً ،السنة  21رلم  ،87ص ،351أورده د /أحمد دمحم بدوي ،جرابم العرض ،مرجع
سابك ،ص .33
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رابعاً -أركاف جريمة المواط :
أ .الركف المادي :ويتمثل في المواقعة الجنسية غير الطبيعية أؼ االتصاؿ الجنسي عبر الدبر وليس ضرورياً
()1

أف يتـ اإليبلج الكامل لقياـ جريمة المواط

،

حيث يتـ الفعل المادؼ في جريمة المواط عند دخوؿ العضو

الجنسي لمذكر في دبر إنساف آخر كمياً أو جزئياً ،فإف لـ يحدث دخوؿ إطبلقاً لسبب خارج عف إرادة المجني

عد الفعل شروعاً في المواط إذا ثبت أف القصد كاف الوقاع والقاضي يستخمص القصد مف ظروؼ
عميو َ
الواقعة(.)2
أما في مصر واألردف فيعد ىذا الفعل ىتؾ عرض وأما إف عدؿ باختياره فحسب التشريع الفمسطيني

النافذ في قطاع غزة العدوؿ االختيارؼ ال يعتد بو ويبقى شارعاً في لواط  ،والمحاولة في ىذه الجريمة جناية
مستقمة بذاتيا وفقاً لممادة ( )154لكف فيما يتعمق بالعقوبة تطبق المادة ( )2/30مف قانوف العقوبات .1936
ب .ركف صغر السف :المشرع لدينا أقاـ قرينة قانونية قاطعة عمى انعداـ الرضا إذا كاف المجني عميو أو
عمييا لـ يبمغا ) )16سنة وقت ارتكاب الجريمة بحقيـ؛ وذلؾ بيدؼ تحقيق حماية جزائية خاصة لؤلطفاؿ.
ج .الركف المعنوي :وىذه الجريمة تأخذ صورة القصد الجنائي والقصد ىنا ىو القصد الجنائي العاـ بعنصريو:

العمـ ،واإلرادة( ،)3وال عبرة لمباعث في ىذا الخصوص ونحيل القارغ عمى ما ذكرناه في الركف الثالث لجريمة
االغتصاب منعاً لمتكرار.

خامساً -المحاولة في المواط:
تعد جريمة المواط مف الجرائـ العمدية  ،ومف ثـ يتصور وقوع المحاولة الرتكابو وذلؾ وفقاً لما جاء

في المادة ( )154كما سبق وأوضحنا أثناء عرضنا لمحاولة االغتصاب.

فمتى لـ يتحقق اإليبلج الشرجي سواء كاف كمياً أو جزئياً وفق ما ذكرناه سابقاً لسبب خارج عف إرادة

وع َد الفعل شروعاً فيو.
الجاني تحققت محاولة المواطُ ،

( )1استبناؾ جزاء رلم ( )1978/48جلسة  ،20/5/1978مجموعة مختارة من أحكام محكمة االستبناؾ العلٌا ،المسم
الجزابً ،الجزء العشرٌن ،بدون دار نشر ،فلسطٌن 2003 ،م ،ص .275
( )2المحامً /محمود زكً شمس ،الموسوعة العربٌة لبلجتهادات المضابٌة الجزابٌة ،المجلد  ،13د.ط ،منشورات الحلبً
الحمولٌة – بٌروت 2000 ،م ،ص .8689
( )3عبد الحكٌم بن دمحم بن عبد اللطٌؾ آل الشٌخ ،جرابم الشذوذ الجنسً وعموبتها فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والمانون ،رسالة
ماجستٌر ،د.ط ،أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،مكتبة الملن فهد ،الرٌاض 2003 ،م ،ص .64
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سادساً -الظروؼ المشددة في جريمة المواط(:)1
لقد ساوػ المشرع بيف وقوع الفعل عمى الذكر أو األنثى وسواء كاف الفعل مواقعة أو لواطاً ،فاتحاد

اعتداء عمى الحرية الجنسية يوجب اتحاد الحكـ في
العمة بيف المواقعة والمواط مف حيث أف كمييما يشكل
ً
الحالتيف(.)2
لـ ِ
يأت التشريع الفمسطيني بصورة بسيطة وأخرػ مشددة لمواط وانما جاء بصورة واحدة  ،حيث جعميا
جناية طالما اقترنت بظروؼ معينة ذكرتيا المادة ( )1/152فقرة (ب ،ج).
 -1ظرؼ انعداـ الرضاء وبوسائمو المختمفة لمكبار :حيث جاء نص المادة (/1/152ب) بالقوؿ( :الط
بشخص دوف رضاه وباستعماؿ القوة أو بتيديده بالقتل أو بإيقاع أذػ جسماني بميغ ، )...ويفيـ مف النص

أنو خاص بالبالغيف رغـ أف كممة شخص تشمل الصغار والكبار  ،لكف عبارة دوف رضاه تجعميا مقررة

لمبالغيف ؛ ألف انعداـ الرضا مقترض في حالة حداثة السف فاالعتداء ىنا عمى الحرية الجنسية.

 -2سف المجني عميو :إف السف ىو بحد ذاتو سبب تشديد العقوبة في نص المادة (/1/152ج) دوف أية

ظروؼ أخرػ ؛ وذلؾ رغبة مف المشرع في حماية األشخاص الصغار مف ىذه الجريمة ،وادراكاً منو بأف
الطفل في ىذه المرحمة العمرية يكوف ضعيفاً ،وفي المقابل يدؿ عمى أف مرتكب ىذا الفعل بحق األطفاؿ إنما
يمثل خطورة إجرامية وشذوذاً.

والمشرع لد ينا أقاـ قرينة قانونية قاطعة عمى انعداـ الرضاء إذا كاف المجني عميو أو عمييا لـ يبمغا
) (16سنة وقت ارتكاب الجريمة ،والعمة في ذلؾ ىي رغبة المشرع في حماية صغار السف لعدـ تمتعيـ
بالوعي الكامل أو القدرة عمى مقاومة الجاني ،والعبرة ىي بالسف الحقيقية وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت

اكتشافيا  ،وكذلؾ يفترض عمـ الجاني بحقيقة سف المجني عميو أو عمييا ،ذلؾ أف مف يقدـ عمى ىكذا أفعاؿ
ويتجاسر فإف عميو أف يتحرػ كل ما يحيط بيا فإف أخطأ التقدير حق عميو العقاب  ،واألصل في إثبات سف

الضحية ىو األوراؽ الرسمية وبما نص عميو كما سبق وأوضحناه في الفصل التمييدؼ.

(ٌ)1نبؽً التشدٌد فً هذه الجرٌمة؛ ألنها تمثل تمرد على الفطرة وانحرافا ً وشذوذاً فً السلون
تعط العملٌات الطبٌة الستبصال فلمة من الدماع وحتى الخصٌتان التً أجرٌت على االنتكاسٌٌن فً مجال هتن األعراض
 ولم ِالنتابج المرجوة فضبلً عن أنها تطرح مشكلة أخبللٌة خطٌرة ،فً الجهة الممابلة من شأن بعض المعالجات الهرمونٌة ذات
الماعدة االستروجٌنٌة أن تلطؾ االندفاعات اللواطٌة ..للمزٌد انظر د /مارسٌل لوكلٌر ،الوجٌز فً الشرطة التمنٌة ،ترجمة د/
بسام األشم ،ط ،1الدار العربٌة للموسوعات 1983 ،م ،ص  232وما بعدها.
 وفً أمرٌكا ألر الخصً الكٌمٌابً ..للمزٌد انظر د /جلٌل ودٌع شكور ،الطفولة المنحرفة ،ط ،1الدار العربٌة للعلوم،بٌروت 1998 ،م ،ص .112
 ولد طبمتها  6والٌات ضد منتهكً عرض األطفال ولد أفتى بجوازها الشٌخ السعودي سعود بن عبد هللا الفٌنٌسان ،انظرصحٌفة الكرامة االلكترونٌة  www.karamapress.comالساعة  ،11:15بتارٌخ .15/12/2015
 ؼٌر أن هذا لٌس حبلً ألننا إذا لضٌنا على المدرة على المعاشرة فهل سنمضً على الرؼبة فً المعاشرة وحتى الحمنبهرمون االستروجٌن سٌجعل من البلبط ملوطا ً به ؛ ألنه عكس رؼبته وفما ً لمعدل الهرمون األنثوي الذي أتى بزٌادة على
الهرمون الذكري وهنا فالمنا المشكلة ولم نحلها.
( )2المحامً /عبد الحمٌد العٌلة ،مرجع سابك ،ص .97
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ويرػ الباحث أف المشرع بتحديده لسف السادسة عشر كحد أقصى لمحماية في ىذه الجريمة يعد
مقص اًر عف إسباغ الحماية الشاممة عمى مرحمة الطفولة ،والتي تمتد حتى الثامنة عشر كما فعل المشرع

العراقي مما يتطمب التعديل.

سابعاً -تقييـ السياسية العقابية :
إف ىذه الجرائـ تمثل قمة االنحطاط والشذوذ ؛ ألف فييا تمرداً عمى قانوف السماء ،وعمى قانوف

األرض ،وعمى منطق الطبيعة والفطرة.

ولقد جعل المشرع مف السف ظرفاً وحيداً لمتشديد وجعل العقوبة الحبس ) )14عاماً ،حيث لـ ِ
يأت

عمى ذكر صفة الفاعل ورغـ ذلؾ فإف التطبيقات القضائية تتراوح فييا العقوبة مف ( 7 – 3أعواـ) حبس

فقط(.)1

وىي مسألة مستغربة حيث ال تناسب بيف ىكذا عقوبات وىذه الجريمة ؛ مما يؤدؼ إلى تجاسر

الشاذيف والمنحرفيف وضياع حقوؽ الضحايا ،وكاف األولى بالمشرع أف يصل بالعقوبة إلى أقصاىا كما فعل

المشرع العراقي واإلماراتي  ،حيث كاف النص عمى عقوبة اإلعداـ ليذه الجريمة وايرادىما لظروؼ أخرػ
لمتشديد إلى جوار السف( ،)2ألف الحبس ال يشفي لوطياً بل يفسده ويفسد السجف( ،)3وقد أغفل مشرعنا ذكر

سبب ىاـ لمتشديد أال وىو صفة الفاعل ،والتي تشكل عنص اًر ىاماً في زيادة ىذه الجرائـ واألحجاـ عف
اإلببلغ عنيا ،وقد حاوؿ المشرع الفمسطيني تبلفي ىذا النقص بنصو عمى صفة الفاعل في مشروع قانوف

العقوبات الفمسطيني( ،)4وىو اتجاه موفق.

ثامناً -أوجو الشبو واالختالؼ بيف جريمة المواط واالغتصاب :
قد سبق وقمنا أف المشرع الفمسطيني كمثيمو العراقي والفرنسي جعل المواط بمثابة االغتصاب تجريماً
وعقاباً وكذلؾ أسماه القرآف فاحشة كالزنا ،في المقابل المشرع المصرؼ واألردني جعبله ضمف جريمة ىتؾ
العرض ولـ يجعبله جريمة مستقمة.

( )1استبناؾ جزاء رلم ( )2004/80جلسة 29/5/2004
استبناؾ جزاء رلم ( )2001/91جلسة 5/11/2002
استبناؾ جزاء رلم ( )2000/29جلسة 23/9/2000
للمزٌد حول الحٌثٌات انظر الممتفً  www.muqtafi.birzet.eduالساعة  ،23:00بتارٌخ .13/12/2015
( )2انظر المواد ( )355 ،354من لانون العموبات االتحادي لئلمارات وكذلن المادة ( )393من لانون العموبات العرالً رلم
(.)1969/11
( )3د /مارسٌل لوكلٌر ،الوجٌز فً الشرطة التمنٌة ،مرجع سابك ،ص.233 ،232
( )4نصت المادة ( )257من مشروع لانون العموبات الفلسطٌنً  2003م على صفة الفاعل كظرؾ مشدد بمولها (ٌعد مرتكبا ً
لجناٌة االؼتصاب وٌعالب بالسجن المؤبد أو المؤلت وفما ً لما ٌلً-1 :كل من والع أنثى-2 ...كل من والع أنثى لم تتم خمس
عشرة سنة-3 ...وتكون العموبة السجن المؤبد إذا كان الفاعل أحد أصول المجنً علٌها أو من المتولٌن تربٌتها أو مبلحظتها
أو ممن لهم سلطة فعلٌة علٌها أو كان مستخدما ً عندها أو عند أحد ممن تمدم ذكرهم).
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ويرػ الباحث أف المشرع الفمسطيني قد أحسف صنعاً في ىذا التوجو التشريعي بجعمو المواط جريمة

مستقمة إلى جانب جعميا مساوية لجريمة االغتصاب مف حيث العقوبة ،وىو ما يقودنا لمتمييز بيف الجريمتيف
مف حيث أوجو الشبو واالختبلؼ.

أ .أوجو الشبو بيف جريمتي االغتصاب والمواط :
 -1جريمة االغتصاب وجريمة المواط تعتبراف مف جرائـ العرض ،وتتميز في كونيا جرائـ جنسية تدور في
إطار العبلقات الجنسية وتفترض خرقاً لمتنظيـ القانوني ليا(.)1

اعتداء عمى الحرية الجنسية لممجني عميو أو عمييا(.)2
 -2تمثل الجريمتاف
ً
 -3تتفق جريمتا االغتصاب والمواط في الركف المعنوؼ والذؼ يأخذ صورة القصد الجزائي  ،حيث تتطمب
الجريمتاف توافر القصد الجزائي العاـ الذؼ يقوـ عمى عنصرؼ العمـ واإلرادة(.)3

 -4تتفق ىاتاف الجريمتاف مف حيث جنس الجاني في كمييما(.)4
 -5تتفق جريمتا االغتصاب والمواط في العقوبة(.)5
 -6تتفق الجريمتاف في أف المشرع قد ساوػ بينيما في العقوبة.
ب .أوجو االختالؼ بيف جريمتي االغتصاب والمواط:
 -1العمة في تجريـ االغتصاب ىي حماية الحرية الجنسية لؤلنثى ،بينما العمة في تجريـ المواط فيي حماية
الحرية الجنسية لئلنساف ذك اًر وأنثى(.)6

 -2اختبلؼ جنس المجني عميو في ٍ
كل منيما ،ففي االغتصاب ال يمكف أف يكوف المجني عميو إال أنثى،
بينما في المواط قد يكوف ذك اًر وقد يكوف أنثى(.)7

 -3االغتصاب يتطمب مواقعة جنسية طبيعية ،بينما المواط ال يتـ إال بمواقعة جنسية غير طبيعية أؼ اتصاالً
جنسياً مف خبلؿ الدبر.

( )1د /مجدي محمود حافظ ،موسوعة الجرابم المخلة باآلداب ،مرجع سابك ص .1027
( )2المحامً عبد الحمٌد العٌلة ،شرح لانون العموبات الفلسطٌنً رلم ( )1936/74المسم الخاص ،الجرابم التً تمع على
اآلداب العامة ،ط ،1بدون دار النشر 2001 ،م ،ص .143
( )3د /عادل ٌوسؾ الشكري ،الفمه الجنابً ،ط ،1دار صفاء للنشر ،عمان ،2012 ،ص .119
( )4المحامً عبد الحمٌد العٌلة ،مرجع سابك ،ص .143
( )5د /عادل ٌوسؾ الشكري ،مرجع سابك ،ص .119
( )6د /علً رشٌد أبو حجٌلة ،الحماٌة الجزابٌة للعرض ،مرجع سابك ،ص .183
( )7المحامً عبد الحمٌد العٌلة ،مرجع سابك ،ص .144
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المطمب الثاني
جريمتا ىتؾ العرض والفعل الفاضح

إف اتياف أفعاؿ أو حركات أو إشارات ذات مغزػ جنسي إنما فيو امتياف لكرامة اإلنساف ومناعتو

اعتداء عمى الحرية الجنسية.
األدبية وعفتو ،وفييا
ٌ

واختبلؼ الفعل في مدػ جسامتو ال ينفي عنو رذالتو وفحشو  ،وال يخفف مف حجـ األذػ الذؼ ينتج

عنو حتى لو لـ يحدث اتصاؿ جنسي طالما كاف يوقع الشعور الجنسي أو يوحي بفكرة التمازج الجنسي.

وعندما يكوف المستيدؼ في ىذه الجرائـ ىـ صغار السف فإف المسئولية تعظـ في سبيل تحقيق
أفضل وأكمل حماية جزائية ليـ.
ونقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف:
الفرع األوؿ :جريمة ىتؾ العرض أو األفعاؿ المنافية لمحياء
اعتداء عمى الحرية الجنسية
إف جريمة ىتؾ العرض أو األفعاؿ المنافية لمحياء ىي جريمة تمثل
ً
وعمى الكرامة اإلنسانية  ،وقد نصت عمييا التشريعات الجزائية المختمفة ولدينا في فمسطيف جاء النص عمى

ىذه الجريمة في المواد ( )159( ،)157مف قانوف العقوبات رقـ ( )1936/74النافذ في قطاع غزة تحت

مسمى األفعاؿ المنافية لمحياء ،بينما القانوف رقـ ( )1960/16والنافذ في الضفة الغربية فجاء ناظماً ليذه
الجريمة في المواد ( )301( ،)296تحت مسمى ىتؾ العرض كالتشريع األردني والمصرؼ.
أوالً -تعريف ىتؾ ِ
العرض:
جاء التشريع العقابي الفمسطيني( )1خالياً مف تعريف ىتؾ العرض تاركاً ذلؾ لمفقو والقضاء ،وكذلؾ
نظيريو :المصرؼ  ،واألردني.
فيعرؼ ىتؾ العرض بأنو( :إخبلؿ عمدؼ جسيـ بحياء المجني عميو بفعل يرتكب عمى
أما فقياً ُ
جسمو ويمس في الغالب عورة فيو)(.)2

ويعرؼ كذلؾ بأنو( :كل فعل شائف يطاؿ جسـ المجني عميو وعوراتو وبحيث يشكل الفعل إخبلالً
ُ
()3
جسمياً بالحياء العرضي لممجني عميو)  ،وال يعد ىتؾ عرض إال المساس بجزء مف جسـ المجني عميو
يدخل عرفاً في حكـ العورات(.)4

()1جاء مشروع لانون العموبات الفلسطٌنً الموحد لسنة  2003م معرفا ً لهتن العرض فً المادة ( )263بمولهاٌُ -1( :مصد
بهتن العرض تعمد الجانً المساس بعورة من جسم المجنً علٌه مما ٌخدش عاطفة الحٌاء عنده).
( )2د /محمود نجٌب حسنً ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،د.ط ،دار النهضة العربٌة 1988 ،م ،ص .545
( )3د /علً رشٌد أبو حجٌلة ،الحماٌة الجزابٌة للعرض ،ط ،1دار الثمافة ،عمان 2011 ،م ،ص .180
( )4د /حسن صادق المرصفاوي ،المرصفاوي فً لانون العموبات ،د.ط ،منشأة المعارؾ ،اإلسكندرٌة 2001 ،م ،ص.1047
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قضاء فيعرؼ ىتؾ العرض بأنو ( :الفعل المادؼ الذؼ يستطيل إلى مواضع يعتبرىا المجتمع مف
أما
ً
العورات الني يحرص الناس عمى سترىا وال يدخروف وسعاً في صونيا)(.)1
ويثار سؤاؿ في ىذا الخصوص حوؿ ماىية الضابط أو المعيار الذؼ مف خبللو يتـ تحديد العورة ؟!
ُ
المعيار في تحديد العورة كما يرػ جانب كبير مف الفقو ىو العرؼ السائد ،فاألجزاء التي جرػ

العرؼ العاـ عمى كشفيا ال تعد عورة ولو كاف شخص متزمت يحرص عمى سترىا ،واألجزاء التي جرػ

العرؼ العاـ عمى حجبيا تُعد عورة ولو كاف شخص منحل ال يجد حرجاً في كشفيا(.)2

ويرػ الباحث أنو قد تُرتكب أفعاؿ عمى أجزاء مف الجسـ ال تعد بطبيعتيا عورة وال تسترىا المبلبس
ورغـ ذلؾ تعد ىذه األفعاؿ ىتؾ العرض لجسامتيا  ،كما لو وضع الجاني قضيبو في يد الضحية أو فاىو
ذلؾ أف ىذه األفعاؿ تؤذؼ الشعور الجنسي وتصيب المناعة األدبية بفعل فاحش يمس الحياء العرضي
لممجني عميو.

ثانياً -عمة تجريـ ىتؾ العرض :
اعتداء عمى الحرية
يحرص المشرع الجزائي عمى حماية العرض متى شكل الفعل أو السموؾ
ً
الجنسية ،وجريمة ىتؾ العرض رغـ أنيا مختمفة عف االغتصاب مف حيث الفعل الجنسي إال أنيا تتضمف
أفعاالً منافية لآلداب واخبلالً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي؛ لما تتضمنو مف فحش ورذيمة وألنيا تثير فكرة

االتصاؿ الجنسي ،ويسيل ارتكاب ىذه الجريمة عمى األطفاؿ نظ اًر لعدـ إدراكيـ لماىية الفعل أو غايتو  ،ولما
يتميزوف بو مف ضعف عاـ يرجح مف إمكانية وقوعيـ ضحايا ليذه الجريمة.
ثالثاً -صور ىتؾ العرض :

لجريمة ىتؾ العرض في قانوف العقوبات الفمسطيني (1936ـ) صورتاف:
 -ىتؾ العرض بالقوة أو التيديد.

 -ىت العرض بغير قوة او تيديد.

( )1نمض جزاء رام هللا رلم ( ،)2012/130جلسة  ،5/11/2012انظر المولع اإللكترونً للممتفً
 www.muqtafbirzet.eduالساعة  ،4:3بتارٌخ  .22/3/2016كذلن انظر لرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رلم
( )2011/2176جلسة  24/11/2012بذات المعنى على المولع اإللكترونً المانونً األردنً  www.lawjo.netالساعة
 ،4:35بتارٌخ .22/3/2016
( )2د /محمود نجٌب حسنً ،مرجع سابك ،ص  ،554وانظر كذلن أحمد أبو الروس ،جرابم اإلجهاض واالعتداء على
العرض والشرؾ والحٌاء العام لئلخبلل باآلداب العامة ،ط ،1المكتب الجامعً الحدٌث ،اإلسكندرٌة ،1997 ،ص ،45وكذلن
انظر محمود زكً شمس ،الموسوعة العربٌة لبلجتهادات المضابٌة الجزابٌة ،المجلد  ،13د.ط ،منشورات الحلبً الحمولٌة،
بٌروت 2000 ،م ،ص ،8699وأٌضا ً انظر لواء /أبو بكر عبد اللطٌؾ عزمً ،الجرابم الجنسٌة وإثباتها ،د.ط ،دار المرٌخ،
 1995م ،ص.197
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خص الصغير بالحماية مف ىتؾ العرض بغير قوة أو تيديد في المادة ()159
والمشرع الفمسطيني َ
مف قانوف العقوبات رقـ ( )1936/74بالقوؿ (:كل مف ارتكب فعبلً منافياً لمحياء مع شخص دوف الست
عشرة سنة مف العمر يعتبر أنو ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثبلث سنوات) ،والشخص كما سبق يشمل

الذكر واألنثى.
أما القانوف العقابي المصرؼ واألردني فقد خصا الطفل بالحماية في جريمة ىتؾ العرض بكمتا

صورتيو واف اختمفت المرحمة العمرية وجعبل الجريمة جناية(.)1

ويرػ الباحث أف نص المادة ( )159السابق جاء قاص اًر ولـ يتضمف الحماية المتوخاة منو لسببيف:
األوؿ /مف حيث المرحمة العمرية لـ ِ
يأت النص مقر اًر الحماية لمرحمة الطفولة المعتبرة في قانوف
الطفل وىي ( )18سنة ،وانما قصرىا عمى مف ىـ دوف ( (16سنة.
ثانياً /المشرع الفمسطيني رغـ خطورة ىذه الجريمة وبشاعة نتائجيا إال أنو اعتبرىا جنحة.
وبالمقارنة مع المشرع المصرؼ نجد األخير قد جعل مف جريمة ىتؾ العرض جناية  ،وشدد العقاب

عمييا متى كاف المجني عميو دوف ( (18سنة ىو بذلؾ استغرؽ بالحماية الجزائية كامل مرحمة الطفولة.

حيث نصت المادة ( )268معدلة مف قانوف العقوبات المصرؼ (كل مف ىتؾ عرض إنساف بالقوة أو
بالتيديد أو شرع في ذلؾ يعاقب بالسجف المشدد ،واذا كاف عمر مف وقعت عميو الجريمة المذكورة لـ يبمغ 18

سنة ميبلدية كاممة أو كاف مرتكبيا ممف نص عمييـ في الفقرة الثانية مف المادة ( )267تكوف العقوبة السجف
المشدد مدة ال تقل عف سبع سنوات)...

أما المشرع األردني فقد عاقب باألشغاؿ الشاقة مدة ال تقل عف أربع سنوات كعقوبة عامة ؛ ليتؾ
العرض بالقوة أو التيديد  ،وجعل الحد األدنى لمعقوبة في ىذه الصورة إذا كاف الضحية لـ يتـ  15سنة مف

عمره ىي سبع سنوات أشغاؿ شاقة(.)2

كذلؾ قرر التشريع المصرؼ واألردني حماية جزائية خاصة بالطفل مف جريمة ىتؾ العرض في

صورتيا الثانية التي تتـ دوف عنف كما سيأتي بالتفصيل..
رابعاً_ أركاف جريمة ىتؾ العرض :
ليذه الجريمة ثبلثة أركاف ىي:

( )1انظر المواد ( )269( ،)268من لانون العموبات المصري المعدل بالمرسوم بمانون رلم  11لسنة  2011م.
( )2راجع المادة ( )296من لانون العموبات األردنً رلم ( )1960/16وتعدٌبلته.
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أوالً -الركف المادي:
ويتمثل في ٍ
ٍ
مناؼ لآلداب يرتكبو الفاعل عمى جسـ غيره ويبمغ حداً جسيماً مف الفحش( ،)1ويتحقق
تعد
ذلؾ في جريمة ىتؾ العرض بصورتييا ،ويتميز الفعل المكوف لمركف المادؼ في ىذه الجريمة بخاصيتيف:
أ .المساس بجسـ المجني عميو.
ب .اإلخبلؿ الجسيـ بحياء المجنى عميو(.)2
والسؤاؿ ىنا ىل يتطمب أف يترؾ الفعل أث اًر في جسـ الضحية ؟!
وقد أجابت عمى ذلؾ محكمة النقض المصرية بالقوؿ ":إف ترؾ الفعل أث اًر في جسـ المجني عميو

غير الزـ في جريمة ىتؾ العرض"(.)3
ثانياً -الركف المعنوي:

ىذه الجريمة مف الجرائـ المقصودة ومف ثـ البد مف توافر القصد الجرمي بمعنى أف يرتكب الفعل

بعمـ وارادة  ،حيث يجب أف ينصرؼ قصد الجاني إلى ارتكػاب العناصر المادية لجريمة ىتؾ العرض ويتحقق
()4

ذلؾ بعمـ الجاني أف فعمو خادش لعرض المجني عميو وانصراؼ الجاني إلى الفعل والنتيجة

ويكفي في جريمة ىتؾ العرض توافر القصد العاـ أؼ عمـ الجاني أف فعمو فاحش وجارح لمحياء(،)5

وال عبرة بما يكوف قد دفعو إلى فعمتو أو بالغرض الذؼ توخاه منيا(.)6
الركف الثالث (الركف المفترض) -صغر السف أو عدـ توافر الرضا:

وىو ما جاء في المادة ( )159عقوبات فمسطيني سالفة الذكر وما نصت عميو المواد ()268

و( )269عقوبات مصرؼ ،وكذلؾ المواد ( )296و( )299عقوبات أردني.

( )1د /رمسٌس بهتام ،المسم الخاص فً لانون العموبات ،د.ط ،منشأة المعارؾ ،اإلسكندرٌة1982 ،م ،ص.383
( )2د /دمحم أحمد المشهدانً ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،ط ،1دار الثمافة ،عمان 2001 ،م ،ص.146
( )3الطعن رلم ( )1651نمض مصري رلم ( ،)69جلسة  www.alassy.net ،3/11/2002الساعة  ،05:00بتارٌخ
.13/10/2016
( )4د /طارق سرور ،لانون العموبات المسم الخاص ،ط ،2دار النهضة العربٌة ،الماهرة 2001 ،م ،ص.220
( )5د /هبللً عبد هللا أحمد ،الحماٌة الجنابٌة لؤلخبلق ،د.ط ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة 1996 ،م ،ص .202
( )6د /علً عوض حسٌن ،الدفع بانتفاء المصد الجنابً ،د.ط ،دار محمود ،مصر 1995 ،م ،ص.39
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خامساً -المحاولة أو الشروع في جريمة ىتؾ العرض :
نص المشرع الفمسطيني في المادة ( )157مف القانوف رقـ ( )1936/74بما يمي( :كل مف ارتكب

فعبلً منافياً لمحياء ،أو حاوؿ ارتكاب مثل ىذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه وباستعماؿ القوة أو التيديد
،أو فعل ذلؾ والمجني عميو فاقد الشعور أو في حالة أخرػ تجعمو عاج اًز عف المقاومة ..يعتبر أنو ارتكب
جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.)...

ومف ىذا النص تبيف لنا أف المشرع الفمسطيني قد ساوػ بيف الفعل والمحاولة في العقوبة متى تمت

المحاولة بالقوة او التيديد أو بأؼ صور مف صور انعداـ الرضاء.

ذلؾ أف ركف القوة وفقاً لما ىو مقرر يتحقق بصور انعداـ الرضاء كافة لدػ المجني عميو المستخدمة

فييا وسائل مادية أو غير مادية( .)1وىذا مظير مف مظاىر تبني المشرع لممذىب الشخصي في ىذا النص.
وبالمثل فعل المشرع المصرؼ حيف عاقب عمى الشروع بذات العقوبة المقررة لمفعل(.)2

أما المشرع األردني فمـ ِ
يأت عمى ذكر الشروع أو المحاولة في ىذه الجريمة( ،)3ومف ثـ يصار ىنا

إلى تطبيق القواعد العامة في المحاولة أو الشروع.

والمشرع عندما ساوػ بيف الجريمة التامة والشروع في ىذه الجريمة  ،إنما يرجع ذلؾ إلى أف الشروع

في ىذه الجريمة بالذات ال يتميز عادة عف الفعل التاـ فإذا شرع إنساف في ىتؾ عرض آخر فقد ارتكب

جريمة ىتؾ العرض بتماميا ،إذ ليس لمجريمة درجات يتميز فييا البدء في التنفيذ عف تماـ التنفيذ(.)4
سادسػا -أسباب التشديد في جريمة ىتؾ العرض :

عندما تتعمق الجريمة بالطفل ذك اًر أو أنثى فإف أىـ ظرؼ أو سبب لتشديد العقوبة يكوف في حداثة

السف ،وفي صفة الفاعل وقد تمايزت التشريعات محل الدراسة في ىذه المسألة كما يمي:

القانوف الفمسطيني رقـ ( )1936/74جعل العقوبة العامة ليذه الجريمة في صورتيا األولى أؼ

المقترنة بالقوة أو التيديد ىي الحبس خمس سنوات أؼ جناية بينما جعميا في صورتيا الثانية جنحة ،وعاقب
عمييا بالحبس أو الغرامة ،لكنو خص الصغير بنص المادة ( )159وجعل الجريمة في ىذه الحالة جنحة
وعاقب عمييا بالحبس ثبلث سنوات متى كانت الضحية دوف ) (16سنة ذك اًر أـ أنثى.

( )1طعن رلم ( )6677للسنة المضابٌة  ،80جلسة  ..23/3/2013انظر المولع اTلكترونً لمحكمة النمض المصرٌة،
 www.cc.govالساعة .24/4/2016 ،14:00
( )2انظر المادة ( )268من لانون العموبات المصري.
( )3انظر المواد ( )299 – 296من لانون العموبات األردنً.
( )4د /عبد الحمٌد الشورابً ،التعلٌك الموضوعً على لانون العموبات ،د.ط ،منشأة المعارؾ ،اإلسكندرٌة 2003 ،م،
ص.277
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فالمشرع الفمسطيني كما يرػ الباحث اىتـ بظرؼ السف في ىذه الجريمة بأف جعل حداثة السف ركناً
مف أركانيا متى ارتكبت بحق مف ىـ دوف ) (16سنة وفقاً لممادة (، )159غير أنو لـ يجعل مف حداثة السف

ظرفاً موجباً لتشديد العقاب ووفقاً لمنص ال تناسب بيف الجريمة والعقاب ،والنتيجة ىي عدـ تحقق الحماية
المنشودة لمطفل ىذا مف جانب ،أما مف جانب آخر فمـ يتطرؽ المشرع الفمسطيني إلى صفة الفاعل كظرؼ

يستدعي التشديد في ىذه الجريمة ،والذؼ يعتبر رديفاً ومبلصقاً لظرؼ حداثة السف مف وجية نظر الباحث
كأسباب تستوجب التشديد متى كاف المجني عميو طفل ،حيث إف صفة الفاعل في ىذه الجرائـ تنبئ عف

خطورة المجرـ ،ومف ناحية أخرػ تسيل ارتكاب الجريمة ؛ألف الطفل ال يتوقع أفعاالً فاحشة مف أناس يثق
بيـ ويعتمد عمييـ.

وجاء قانوف العقوبات المصرؼ
مقرر التشديد لمرتكبي ىذه الجريمة بحق األطفاؿ وبصورتييا كما يمي:
اً
أ .حالة صغر السف:
أبدػ المشرع المصرؼ اىتمامو بالطفل مف خبلؿ تحقيق الحماية الجزائية المطموبة ضد ىذه الجريمة

وبصورتييا ،وبحيث جعل الحماية تشمل كامل مرحمة الطفولة الممتدة منذ الوالدة وحتى بموغ الثامنة عشر،
وقد جاء في المادة ( )268ما يمي( :كل مف ىتؾ عرض إنساف بالقوة أو التيديد أو شرع في ذلؾ يعاقب

بالسجف المشدد ،واذا كاف عمر مف وقعت عميو الجريمة المذكورة لـ يبمغ ) )18سنة ميبلدية كاممة أو كاف

مرتكبيا ممف نص عمييـ في الفقرة الثانية مف المادة ( )267تكوف العقوبة السجف المشدد ال تقل عف سبع
سنوات.)1()...

أما إذا ارتكبت ىذه الجريمة بدوف قوة أو إكراه فجاء النص كما يمي( :كل مف ىتؾ عرض صبي أو

صبية لـ يبمغ سف كل منيما ( (18سنة كاممة بغير قوة أو تيديد يعاقب بالحبس واف كاف سنو لـ يبمغ سبع
سنيف كاممة أو كاف ممف وقعت منو الجريمة ممف نص عمييـ في الفقرة الثانية مف المادة ( )267تكوف

العقوبة السجف المشدد).

ويرػ الباحث أنو وفقاً ليذا النص فقد جعل المشرع العقوبة تتناسب طردياً مع السف وذلؾ أمر يقضي
بو منطق العقل والقانوف؛ ألنو كمما صغر السف كاف ارتكاب الجريمة أسيل وأيسر وكاف مقدار التأثير أبمغ.
ب .صفة الفاعل :
لقد شدد القانوف المصرؼ العقوبة أيضا إذا كاف الجاني ذا صمة بالمجني عميو أو لو سمطة قانونية أو

فعمية عميو؛ ألف ىذه السمطة أو القرابة أو الصمة كما يرػ الباحث تدفع الجاني الرتكاب جريمتو باطمئناف

( )1المادة ( )268لبل التعدٌل كان السن المشمول فٌها بالحماٌة هو حتى ( )16سنة ولد تم تعدٌل هذا النص بموجب مرسوم
لانون رلم ( ) 2011/11صادر عن المجلس األعلى للموات المسلحة لٌصبح السن المشمول بالحماٌة حتى الثامنة عشر النص
السابك( :إذا كان عمر من ولعت علٌه الجرٌمة المذكورة لم ٌبلػ  16سنة كاملة .)...النص الحالً المعدل (إذا كان عمر من
ولعت علٌه الجرٌمة المذكورة لم ٌبلػ  18سنة كاملة.)...
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وثقة وتضع المجني عميو الطفل في حمقة مف الخوؼ البلمتناىي ،خوؼ مف الفاعل بسبب ما يممكو مف

سطوة وخوؼ ربما عميو لقربو مف الضحية ،وقد تميز المشرع المصرؼ في ىذه الجريمة بنصو عمى حالة
اجتماع ظرؼ حداثة السف مع صفة الفاعل ورفع العقوبة إلى السجف المؤبد متى رافق ىذه الجريمة قوة أو

تيديد( ،)1وقد أحسف المشرع المصرؼ صنيعا ؛ألف اجتماع ىذيف الظرفيف يسيل ويشجع عمى ارتكاب ىذه

الجريمة ويكشف عف خطورة إجرامية.

أما المشرع األردني فقد نص عمى تشديد العقوبة في ىذه الجريمة متى توافر صغر السف وصفة

الفاعل  ،و تميز بإضافتو ألسباب تشديد أخرػ كما سنوضح:
أ -صغر السف :

جعل المشرع األردني عقوبة ارتكاب جريمة ىتؾ العرض في صورتيا األولى األشغاؿ الشاقة سبع

سنوات متى كاف الصغير لـ يتـ  15سنة(.)2

أما ىتؾ العرض دوف قوة أو تيديد فقد جعل المشرع األردني السف ركنا معتب ار فييا فقد جاء النص
في المادة ( )298كما يمي( :كل مف ىتؾ بغير عنف أو تيديد عرض ولد ذك ار أو أنثى أكمل الخامسة عشرة
مف عمره ولـ يكمل الثامنة عشرة مف عمره أو حممو عمى ارتكاب فعل ىتؾ العرض يعاقب باألشغاؿ الشاقة

مدة ال تزيد عمى عشر سنوات)  ،فالحماية ىنا استغرقت نياية مرحمة الطفولة ولـ تشمل بواكير ىذه المرحمة،

وقد استدرؾ المشرع ذلؾ في المادة ( )299حيث قرر حماية جزائية لمطفل ضد ىذه الجريمة بصورتييا لمف

ىـ دوف ( (12سنة معاقبا عمييا باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عف ( )8سنوات(.)3
ب -صفة الفاعل :

أما بخصوص التشديد لتوافر ظرؼ صفة الفاعل فقد جاء ذلؾ في سياؽ المادة ( )300بأف أضيف
لمعقوبة األصمية ثمثيا أو نصفيا متى كاف المتيـ أحد المذكوريف في المادة ( ، )295وىـ أحد أصوؿ

الضحية شرعي أو غير شرعي أو مف كاف موكبل بالتربية أو الرعاية أو مف لو سمطة عمى الضحية(.)4
جػ -ظروؼ تشديد خاصة :

تميز المشرع األردني بإيراده لعدد مف الظروؼ التي تزيد في العقوبة متى توافر أحدىا ،وىي ظروؼ
غير مرتبطة بسف معيف ويصار لتطبيقيا في حالة صغر السف وىي كما يمي:
 -1تعدد الجناة أو تعاقبيـ عمى ارتكاب الفحش.
( )1جاء فً المادة ( )268عموبات مصري (وإذا اجتمع هذان الشرطان معا ٌحكم بالسجن المؤبد).
( )2انظر المادة ( )296تفصٌبل من لانون العموبات األردنً.
( )3راجع المادة ( )299عموبات أردنً.
( )4انظر المواد ( )295و( )300من لانون العموبات األردنً.
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 -2إصابة الضحية بمرض جنسي أو إ ازلة بكارة المجني عمييا.
 -3موت المجني عميو بسبب ىذه الجريمة دوف قصد مف الجاني(.)1
 -4إصابة المعتدؼ عميو بمرض نقص المناعة مع عمـ الجاني بأنو يحمل ىذا الفيروس.
فمتى توافرت ىذه األسباب أو الظروؼ يضاؼ ثمث العقوبة أو نصفيا إلى العقوبة المقررة ليذه

الجريمة ،أما في حالة موت الضحية دوف قصد الجاني ،فالعقوبة ىنا ىي األشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة ()15
سنة  ،وفي حالة اإلصابة بمرض نقص المناعة فإف عقوبة الجاني ىي األشغاؿ الشاقة المؤبدة.

ويرػ الباحث أف ىذه األسباب  -باإلضافة لما سبق  -تتطمب التشديد ،فالتعدد يعني الغمبة وانعداـ
المقاومة ،والتعاقب يزيد األذية ،والمرض الجنسي وزواؿ البكارة يترؾ وصمة اجتماعية ترافق صاحبيا مدػ
حياتو؛ لذلؾ كاف المشرع األردني موفقاً في ىذا النيج.
سابعاً -تقييـ السياسة العقابية :
مف جميع ما سبق يتضح لنا مدػ القصور التشريعي الفمسطيني في ىذه الجريمة ،حيث ال تناسب

بيف الجريمة والعقاب وحتى التطبيقات القضائية جاءت متساىمة في ىذه الجريمة(.)2

وىذه الجريمة وفقاً لمقانوف النافذ في قطاع غزة ال تشمل المدابرة أو المواط إال أف تشديد العقوبة أمر

تتطمبو المرحمة العمرية لممجني عميو لتحقيق الحماية المناسبة ،كما أف المشرع الفمسطيني أىمل ظرؼ صفة

الفاعل ،أما المشرع األردني فقد ميز بيف مراحل عمرية مختمفة في تقريره لمحماية ،وكاف األجدر بو أف يجعل
الحماية المقررة مستغرقة لكامل مرحمة الطفولة ،وذلؾ لسيولة التأثير والتبلعب بحق األطفاؿ في ىذه المرحمة

واف يحمد لو إيراده ظروؼ وأسباب أخرػ لمتشديد.

اء مف
غير أف المشرع المصرؼ كاف األكثر توفيقاً في المعالجة التشريعية العقابية ليذه الجريمة سو ً
حيث المرحمة العمرية  ،أو صفة الفاعل  ،أو اجتماع ىذيف الظرفيف معاً.
الفرع الثاني :جريمة الفعل الفاضح
تعد جريمة الفعل الفاضح مف الجرائـ التي تمس الحياء العاـ ولذا فالتجريـ ال يقع عمى الفعل لذاتو،

فربما يكوف الفعل مشروعاً أو غير مشروع إنما التجريـ جاء؛ لصيانة حياء الجميور مف أف يقع نظره أو
سمعو عمى ما يمس مناعتو األدبية.

( )1انظر المادة ( )301وكذلن د /دمحم أحمد المشهدانً ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،مرجع سابك ،ص.150 ،149
()2انظر استبناؾ رلم ( )2004/102ؼزة ،جلسة  ،26/6/2004والطعن جزاء رلم ( ،)2004/233أما العلٌا بصفتها
محكمة نمض جلسة  ، 19/10/2004حٌث العموبة لم تتجاوز الحبس سنة مع النفاذ .كذلن استبناؾ جزاء علٌا ؼزة رلم
 2000/78جلسة  2/9/2000حٌث لضت المحكمة بحبس المستأنؾ  6أشهر مع النفاذ وتخصم منها مدة التولٌؾ ..للمزٌد
انظر الممتفً  ، www.muqtafi.birzet.eduالساعة  ،12:00بتارٌخ .25/4/2016
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أوالً -تعريف الفعل الفاضح(:)1
لـ يعرؼ التشريع الفمسطيني الفعل الفاضح  ،ومف ثـ نعرفو وفقاً لما جاء بو الفقو والقضاء.
ويعرؼ فقياً بأنو ( :سموؾ عمدؼ يخل بحياء مف تممسو حواسو ،ويتسع ىذا التعريف ليشمل الفعل الفاضح
ُ
()2
بنوعيو :العمني  ،وغير العمني) .
فيعرؼ الفعل الفاضح بأنو( :الفعل العمد المخل بالحياء الذؼ يخدش مف المجني عميو
أما
قضاء ُ
ً
حياء العيف واألذف)(.)3
والضابط في تحديد كوف الفعل مخل بالحياء مف عدمو ،يستمد مف الشعور العاـ السائد في المكاف

والزماف المذيف ارتكب فييما الفعل(.)4

ومف ثـ يرػ الباحث أف الفعل الفاضح ( :ىو كل فعل مادؼ مف شأنو أف يخدش حياء الغير وال

يستطيل إلى العورات).
ثانياً -عمة التجريـ :

العمة مف تجريـ الفعل الفاضح بشكل عاـ ىي حماية األخبلؽ واآلداب العامة ،ومع ذلؾ ينبغي
التمييز في عمة تجريـ الفعل الفاضح مف خبلؿ التفريق بيف صورتيو.
ففي الفعل الفاضح العمني ترجع العمة إلى حماية الشعور العاـ بالحياء كونو يمس أفراداً شاىدوا الفعل

عرضاً أو اضط ار اًر ،بينما عمة تجريـ الفعل الفاضح غير العمني فترجع إلى حماية الحرية الجنسية لممجني
عميو مف أف تمس بأؼ فعل يؤذؼ المشاعر  ،أو يوحي بفعل لو داللة جنسية يكوف في حكـ المكره عمى

رؤيتو(.)5

()1نصت المادة ( )264من مشروع لانون العموبات الفلسطٌنً  2003م ،على تعرٌؾ الفعل الفاضح كما ٌلًٌ -1( :مصد
بالفعل الفاضح المخل الحٌاء كل عمل أو حركة أو إشارة من شأنها خدش شعور الؽٌر حٌن ٌمع بصره علٌه).
( )2د /محمود نجٌب حسنً ،شرح لانون العموبات المسم الخاص ،د.ط ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة 1988 ،م ،ص،574
انظر كذلن د /معوض عبد التواب ،الموسوعة فً الجرابم المخلة باآلداب العامة وجرابم هتن العرض ،د.ط ،دار المطبوعات
الجامعٌة ،اإلسكندرٌة 1985 ،م ،ص.302
( )3تمٌٌز جزاء أردنً رلم ( )76/66بتارٌخ  1976/7/20مشار إلٌه لدى د /علً رشٌد أبو حجٌلة ،الحماٌة الجزابٌة
للعرض ،مرجع سابك ،ص.405
( )4معوض عبد التواب ،الموسوعة فً الجرابم المخلة باآلداب العامة ،د.ط ،دار المطبوعات الجامعٌة ،اإلسكندرٌة1985 ،
م ،ص.304
( )5د /مجدي محمود حافظ ،موسوعة الجرابم المخلة باآلداب العامة ،وجرابم العرض ،ط ،2دار العدالة ،الماهرة 2007 ،م،
ص .1340 ،1339
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ثالثاً -صور الفعل الفاضح :
ليذه الجريمة صورتاف:
أ .فعل فاضح عمني.
ب .فعل فاضح غير عمني كونو يتـ في مكاف خاص ولكف يمكف لمف كاف في مكاف عاـ أف يراه.
وسنوضح كبل الصورتيف بعرض أركانيما عمى النحو اآلتي:

أ .أركاف جريمة الفعل الفاضح العمني :

نص المشرع الفمسطيني في المادة ( )160مف قانوف العقوبات رقـ ( )1936/74بقولو( :كل مف أتى

فعبلً منافياً لمحياء ،أو أبدػ إشارة منافية لمحياء في مكاف عاـ ،أو في مجتمع عاـ أو بصورة يمكف معيا لمف
كاف في مكاف عاـ أف يراه يعتبر أنو ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشير أو بغرامة قدرىا خمسوف
جنيياً أو بكمتا العقوبتيف).

بينما نص المشرع المصرؼ في المادة ( )278بالقوؿ( :كل مف فعل عبلنية فعبلً فاضحاً مخبلً

بالحياء يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف سنة وغرامة.)1()...

أما المشرع األردني فجاء نص المادة ( )320مف قانوف العقوبات األردني رقـ ( )1960/16موافقاً

لمنص الفمسطيني(.)2

وباستقراء ىذه النصوص نجد أف أركاف جريمة الفعل الفاضح العمني ثبلثة:

 -1الركف المادي :ويتمثل في الفعل الفاحش الذؼ يخدش في المرء حياء العيف أو األذف.
ويدخل في ىذا كل عمل أو حركة أو إشارة مفِ شأنيا خدش شعور الغير وال يدخل في الفعل

الفاضح مجرد األقواؿ أو الصور(.)3
وىذا السموؾ المادؼ لو حالتاف:

أ .حالة يقع فييا الفعل عمى جسـ الغير ،مثل :التقبيل ،مثل :مف يقبل زوجتو في الشارع.
ب .حالة يقع فييا الفعل عمى جسـ الجاني نفسو مثل كشفو لعضوه التناسمي(.)4

( )1انظر المادة ( )278من لانون العموبات المصري.
( )2راجع المادة ( )320من لانون العموبات األردنً.
( )3د /معوض عبد التواب ،الموسوعة فً الجرابم المخلة باآلداب العامة ،مرجع سابك ،ص .302
( )4د /مجدي محمود حافظ ،مرجع سابك ،ص .1349
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 -2ركف العالنية(:)1

العبلنية قد تكوف حقيقية وتتمثل في حالة اتصاؿ الفعل بعمـ المجني عميو ،يستوؼ في ذلؾ بأف

يممسو بأية حاسة مف حواسو بالنظر أو السمع ،وقد تكوف العبلنية حكمية وذلؾ إذ ما كاف في استطاعة

المجني عميو أف يتصل بيذا الفعل ،فمجرد ارتكاب الفعل الفاضح في مكاف عاـ يعني عبلنيتو ولو لـ يره

أحد(.)2

ذلؾ أف المكاف العاـ ىو المكاف الذؼ يغشاه الناس دوف تمييز سواء خصص كذلؾ مقدماً أـ أصبح

كذلؾ ،كالمواصبلت العامة وقت عمميا( ،)3فالعبلنية المستخمصة مف طبيعة المكاف مفترضة(.)4

والمشرع المصرؼ كاف أكثر توفيقاً ؛ ألنو اعتد بالعبلنية ولـ يعتد بالمكاف وفقاً لممادة (.)278

 -3القصد الجنائي:

الفعل الفاضح العمني جريمة عمدية يمزـ لقياميا توافر القصد الجنائي وال عبرة بالباعث( ،)5ونكتفي

بالقصد الجزائي العاـ ألف الغاية ىي حماية الشعور العاـ والحرية الجنسية لمف يشيد ىذا الفعل اضط اررياً.
رابعاً -ظروؼ التشديد في جريمة الفعل الفاضح العمني :

لـ يتطرؽ المشرع الفمسطيني إلى أية ظروؼ تشدد العقاب وتحقق الحماية الجزائية الخاصة لؤلطفاؿ

وانما جاء بحماية جزائية عامة ،وىو برأؼ الباحث قصور تشريعي فيذه الجريمة  -واف كانت ال ترتقي إلى

جسامة الفعل في جريمة ىتؾ العرض أؼ ال تمس الحياء العرضي لمضحية مباشرة  -تمثل سموكاً بذيئاً يعبر

عف فكرة جنسية تؤذؼ مشاعر الحياء لدػ المجني عميو الصغير ومف ثـ يجب التجديد في حاؿ وقعت ىذه

الجريمة في أماكف يغمب فييا تواجد األطفاؿ كالمبلىي والمدارس وما شابو.

ب .أركاف جريمة الفعل الفاضح غير العمني:

ىذه الجريمة ليا ثالثة أركاف:

 -1ركف مادؼ ،ويتمثل في الفعل الخادش لمحياء.
 -2ركف مفترض صغر السف.

 -3القصد الجنائي ،حيث إنيا جريمة عمدية يقوـ فييا القصد الجنائي عمى العمـ واإلرادة وال عبرة لمباعث.

( )1األماكن العامة ثبلثة :أماكن عامة بطبٌعتها ،وهً مفتوحة للجمهور مثل الطرق العمومٌة ،وأماكن عامة بالتخصٌص وٌسمح
للجمهور ودخولها فً أولات معٌنة كالمساجد والمدارس وتأخذ حكم المكان العام بطبٌعته فً األولات التً تكون فٌها مفتوحة،
وأماكن عامة بالصدفة ،وهً خاصة بحسب األصل ألنها ممصورة على عدد معٌن من الناس ولكنها تكتسب العبلنٌة من وجود
عدد من الجمهور وبطرٌك المصادفة كالسجون وسٌارات النمل العام ..للمزٌد حول هذا الموضوع انظر د /مجدي محمود
حافظ ،،المرجع سابك ،ص  ،1353وكذلن انظر د /معوض عبد التواب ،الموسوعة فً الجرابم المخلة باآلداب العامة،
مرجع سابك ،ص .308 ،307
( )2د /مجدي محمود حافظ ،المرجع السابك ،ص  ،1352كذلن انظر المادة ( )4من الفصل الثانً بعنوان تعارٌؾ
واصطبلحات من لانون رلم ( )1936/74العمابً الفلسطٌنً.
( )3د /جبلل الدٌن بانما أحمد ،جرابم العرض واآلداب العامة والسمعة ،مجلة شندي جامعة شندي ،السودان ،العدد العاشر،
 ،2011ص.50
( )4دمحم أحمد عابدٌن ودمحم حامد لمحاوي ،جرابم اآلداب العامة ،د.ط ،بدون ناشر 1985 ،م ،ص .196
( )5د /رمسٌس بهنام ،لانون العموبات ،جرابم المسم الخاص ،ط ،1منشأة المعارؾ ،اإلسكندرٌة 1999 ،م ،ص.965
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ىذه الجريمة جاء النص عمييا في المادة ( )160سالفة الذكر مف التشريع الفمسطيني  ،والتي نصت

عمى تجريـ الفعل الفاضح غير العمني متى كانت المشاىدة لو محتممة مف قبل مف كاف في مكاف عاـ(.)1

أما المشرع المصرؼ فقد نص عمى ىذه الجريمة لكنو جعل الحماية المقررة فييا قاصرًة عمى المرأة
فقط ،وفقا لما جاء في المادة ( ،)2()279وكاف األجدر بالمشرع المصرؼ أف يستخدـ لفع شخص بدالً مف

امرأة ؛ألف كممة شخص تشمل الذكر واالنثى الصغير والكبير.

أما المشرع األردني فقد جاء في المادة ( )305مف قانوف العقوبات األردني تجريـ المداعبة المنافية
لمحياء بالقوؿُ -1( :يعاقب بالحبس مف شير إلى سنتيف كل مف داعب بصورة منافية لمحياء :أ .شخصاً لـ
يكمل الثامنة عشرة مف عمره ذك اًر أـ أنثى.)..
ويرػ الباحث أف ىذه المادة تستغرؽ الفعل الفاضح بصورتو غير العمنية وفييا إقرار لمحماية الجزائية

الخاصة لؤلطفاؿ طواؿ فترة طفولتيـ ،حيث جعل المشرع األردني السف ركناً في ىذه الجريمة.
خامساً -تقييـ السياسية العقابية:

مف جميع ما سبق يتضح لنا أف العقوبة المقررة ليذه الجريمة في صورتيا العمنية وفقاً لمتشريع

الفمسطيني واألردني ال تتصف بالشدة أو الردع  ،وجعل العقوبة اختيارية بيف الحبس الذؼ ال يزيد عف ستة

أشير أو الغرامة.

أما المشرع المصرؼ فجعل الحبس مقترناً بالغرامة وىو ما يحقق الردع في أخف صوره.
والمشرع فيما سبق مف نصوص لـ يجعل مف السف ظرفاً مشدداً في ىذه الجريمة بصورتيا العمنية

وىو ما يعد إىدا اًر لحق األطفاؿ في الحماية.

وحماية األطفاؿ مف ىكذا جريمة ىو أمر مطموب كونيا تنطوؼ عمى فحش وبذاءة حتى ولو لـ تمس

منيـ عورة ،ألنيا تترؾ أثا اًر نفسية وقد تؤدؼ إلى إفاقة جنسية مبكرة إذا تكرر ىذا الفعل أماـ الطفل.

أما جريمة الفعل الفاضح غير العمني فيرػ الباحث أف المشرع األردني قد استغرقيا في نص المادة

) ، (305وجعل الحماية شامم ًة كامل مرحمة الطفولة وشدد في العقوبة طالما كاف الضحية دوف ( )18سنة
اء كاف ذك اًر أـ أنثى ،بينما المشرع المصرؼ خص المرأة بالحماية مف ىذه الجريمة ،وىو قصور ينبغي
سو ً
تبلفيو.

( )1انظر المادة ( )160عموبات فلسطٌنً رلم (.)1936/34
( )2نصت المادة ( )279من لانون العموبات المصري بمولهاٌُ( :عالب بالعموبة السابمة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخبلً
بالحٌاء ولو فً ؼٌر عبلنٌة).
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سادساً  -أوجو الشبو واالختالؼ بيف جريمتي ىتؾ العرض والفعل الفاضح :
إف كل ىتؾ لمعرض يشكل فعبلً مخبلً بالحياء بحكـ المزوـ أو الضرورة وليس العكس ،إذ ليس كل

فعل مخل بالحياء يشكل جريمة ىتؾ عرض(.)1

ومع ذلؾ ىناؾ أوجو شبو و أوجو اختبلؼ بيف الفعميف.
أوالً -أوجو الشبو بيف الجريمتيف:
 -1الضحية في كبل الجريمتيف قد يكوف ذك اًر أو أنثى.
 -2الفعل في كبل الجريمتيف يعتبر منافياً لآلداب العامة.
 -3الجاني في ىتؾ العرض أو الفعل الفاضح يمكف أف يكوف رجبلً أو امرأة بعكس االغتصاب والمواط.
ثانياً -أوجو االختالؼ بيف الجريمتيف:
 -1جسامة الفعل  ،ذلؾ أنو متى كاف الفعل يستطيل إلى مواضع يعتبرىا المجتمع عورات ويحرص الناس
عمى سترىا ،فالجريمة ىتؾ عرض أما الفعل المخل بالحياء الذؼ يخدش في المجني عميو حياء العيف أو
ِ
مناؼ لمحياء( ،)2وبعبارة أخرػ الفعل الفاضح يعد إىانة لمحياء أو العرض ،بينما ىتؾ
األذف فيو فعل فاضح
العرض يعد انتياؾ لمعرض(.)3

 -2يقع ىتؾ العرض عمى جسـ المجني عميو بينما ال ُيشترط في الفعل الفاضح أف يقع عمى جسـ شخص
آخر ،فقد يتحقق الفعل بعمل عمى جسـ الجاني ويكوف مف شأنو المساس بحياء الناس(.)4
 -3الفعل الفاضح العمني ال ُيعاقب عميو إال إذا وقع بصفة عمنية ،أما ىتؾ العرض فبل يشترط فيو ىذه
العبلنية فقد يقع في الخفاء( .)5أما إذا وقع في العبلنية فتكوف في ىذه الحالة بصدد تعدد معنوؼ لمجرائـ وىنا
يسأؿ المجرـ عف جريمتيف ،فعل فاضح عمني وىتؾ عرض وتطبق عميو العقوبة األشد(.)6

( )1د /كامل السعٌد ،شرح لانون العموبات ،الجرابم الوالعة على األخبلق واآلداب العامة واألسرة ،ط ،1دار الثمافة ،عمان،
 1995م  ،ص .54
( )2نمض جزاء رام هللا رلم ( )2013 /15جلسة  ،17/3/2013كذلن لرار محكمة التمٌٌز األردنٌة جزاء رلم
( ،)2011/2176جلسة  ..24/11/2012للمزٌد انظر الموالع االلكترونٌة حسب الترتٌب:
www.muqtafi.birzet.edu
www.lawjo.net
تارٌخ الزٌارة  ،25/8/2016الساعة  ،14:00والساعة .14:10
( )3د /دمحم صبحً نجم ،الجرابم الوالعة على األشخاص ،د.ط ،دار الثمافة ،عمان1994 ،م  ،ص .213
( )4د /مجدي محمود حافظ ،مرجع سابك ،ص .1030
( )5د /هبللً عبد هللا أحمد ،الحماٌة الجنابٌة لؤلخبلق من ظاهرة االنحراؾ الجنسً ،د.ط ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة،
1996م ،ص .202
( )6أنظر د /ساهر الولٌد ،األحكام العامة فً لانون العموبات ،الجزء الثانً ،الطبعة األولى ،بدون دار نشر 2014 ،م ،
ص.215
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الفصل الثالث
الجرائـ الماسة باألخالؽ واالستغالؿ الجنسي اإل لكتروني

الضامف الحقيقي لمكتسبات اإلنساف الخميفة ىي أخبلقو  ،والناس متماثموف وانما تمايزوا باألخبلؽ

الفاضمة فمف فسدت أخبلقو فقد فسدت إنسانيتو(.)1

وعالمنا اليوـ يعيش حالة مف تدىور القيـ واألخبلؽ الناتجة عف ابتعادنا عف األخذ بشرعنا في تنشئة

أطفالنا وتعميميـ وفي كل ما يحيط بنا ،يقوؿ –عز وجل" :-قل إف هللا ال يأمر بالفحشاء"( ،)2وكذلؾ بسبب
التقدـ التقني في االتصاؿ والتواصل وما يحممو مف خير وشر عمى السواء.

ىذا الواقع بمجممو يجعل مف الطفل ضحية سيمة مما يوجب تفريده بحماية جزائية خاصة؛ حفاظاً

عمى أخبلقو ودرءاً الستغبللو جنسياً عبر اإلنترنت.

وحماية الطفل ال تقتصر عمى توفير النواحي المعيشية أو االجتماعية أو الصحية ،وانما ىي عممية

شاممة تبدأ بالتحصيف المعنوؼ واألخبلقي والقيمي منذ نعومة أظفاره كي تحفع لو آدميتو ويضمف لو مستقبمو.
والتقصير في حماية ىذه الفئة يعني الخسارة والخسارة ىنا غير قابمة لبلسترجاع.

وتدىور األخبلؽ في المجتمع يؤدؼ إلى انتشار الجرائـ وخاصة األخبلقية والجنسية  ،والتي إف أمكف

معالجة أثارىا المادية فإنو يصعب محو ندوبيا المعنوية التي تعمق بضحاياىا.

والى جانب التنشئة الحميدة لمطفل البد مف وجود نصوص قانونية فاعمة تجسد الحماية ألخبلؽ

الطفل واقعاً معاشاً.

ومف أجل التعريف بيذه الجرائـ واستقرائيا وتبيف أسبابيا ومدػ كفاية المعالجة التشريعية سوؼ نقسـ

ىذا الفصل إلى مبحثيف:

المبحث األوؿ /ماىية األخالؽ ومفيوـ الجرائـ الواقعة عمييا.
المبحث الثاني /االستغالؿ الجنسي عبر اإل نترنت.

( )1د /الجٌبلنً التوهامً مفتاح ،فلسفة اإلنسان عند ابن خلدون ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت 2011 ،م  ،ص .117
( )2لرآن كرٌم ،الجزء الثامن ،سورة األعراؾ ،اآلٌة .28
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المبحث االوؿ
ماىية األخالؽ

تمثل األخبلؽ األساس لبناء مجتمع قوؼ متماسؾ وبمفيوـ المخالفة مف دونيا يتفكؾ المجتمع ويذوؼ.
وال خبلؼ أف مرحمة الطفولة ىي األىـ في مراحل حياة اإلنساف؛ ألنيا تؤسس لما بعدىا مف مراحل،

وتنشئة الطفل عمى القيـ واألخبلؽ والديف تجعمو يشب سوياً ويصبح رافع ًة لمجتمعو ،أما إف تركناه دوف
تحصيف أخبلقي وديني فإف أساس المجتمع سيقوض  ،وحتى نضمف السبلمة والمناعة األخبلقية لمطفل فبلبد
مف تنشئة سوية وأف نوفر لو حماية جزائية تمتد طواؿ فترة طفولتو مف خبلؿ وعاء تشريعي جزائي حازـ.
وفي ىذا المقاـ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف:
المطمب األوؿ :ماىية األخالؽ وجرائميا.
المطمب الثاني :الجرائـ الماسة باألخالؽ.

المطمب األوؿ
ماىية األخالؽ وجرائميا

لـ تعرؼ القوانيف مدلوؿ األخبلؽ أو تحدد نطاقيا فعرفتيا محكمة النقض السورية عمى أنيا( :تمؾ

القواعد واآلداب والفضائل التي تعارؼ الناس عمى احتراميا وأصبح انتياكيا يؤذؼ مشاعرىـ)(.)1

فيذه القواعد تقود اإلنساف نحو سمو سموكو وعاداتو ،وتسوقو نحو الخير فبل تجد األذية إليو سبيبلً.

ولمتفصيل أكثر نقسـ ىذا المطمب إلى أربعة فروع:

الفرع األوؿ :تعريف األخالؽ

األخبلؽ عبارة عف( :جممة مف القواعد التي يمتزـ بيا الفرد مع غيره وتحدد المبادغ التي يقيموف عمى

أساسيا عبلقاتيـ والمعايير التي يستندوف عمييا في اتخاذ الق اررات ،وعف طريق مفيوـ العيب والحشمة
()2

وااللتزاـ يتشرب الطفل األخبلؽ عبر أسرتو ومدرستو

ومحيطو االجتماعي).

(ٌ )1اسٌن الدركزلً ،المجموعة الجزابٌة لمرارات محكمة النمض السورٌة خبلل ثبلثٌن عاما ً  1980-1949م  ،أورده د/
كامل السعٌد ،شرح لانون العموبات الجرابم الوالعة على األخبلق واآلداب العامة واألسرة ،ط ،1مكتبة دار الثمافة ،عمان،
 1995م  ،ص .186
( )2خالد بن جمعة عثمان الخراز ،موسوعة األخبلق ،ط ،1مكتبة أهل األثر ،الكوٌت 2001 ،م  ،ص .44
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أوالً -معنى األخالؽ لغة:
الخمق بالضـ وبضمتيف وتعني السجية والطبع والمروءة والديف( ،)1وفي التنزيل قولو تعالى:
مفردىا ُ
نؾ لعمى ُخ ٍ
مق عظيـ"(.)2
"وا َ
ثانياً -مفيوـ األخالؽ اصطالحاً:
( عبارة عف ىيئة في النفس راسخة عنيا تصدر األفعاؿ بسيولة ويسر مف غير حاجة إلى فكر
وروية ،فإف كانت الييئة التي تصدر عنيا األفعاؿ الجميمة والمحددة عقبلً وشرعاً سميت تمؾ الييئة خمقاً

حسناً ،واف كاف الصادر عنيا األفعاؿ القبيحة سميت الييئة التي ىي المصدر خمقاً سيئاً)(.)3
الفرع الثاني :تعريف الجرائـ الماسة باألخالؽ

تتفق األخبلؽ مع القوانيف مف حيث الغاية ،إذ كمتاىما تسعى إلى ضبط سموؾ أفراد المجتمع نحو

األفضل إال أف القوانيف تقتصر عمى زجر التصرفات التي باعتدائيا عمى األخبلؽ تي أز مف المجتمع وتيدده

وتمحق أض ار اًر فادحة بو  ،بينما القواعد األخبلقية فتنشد السمو باإلنساف نحو الكماؿ والفضيمة( ،)4وقد ذكرنا

سابقاً أف القوانيف العقابية موضوع دراستنا تأخذ بالمفيوـ االجتماعي لمعرض وليس المفيوـ األخبلقي  ،بمعنى
أف الحماية مقررة لمحرية الجنسية وليس لمعرض أو األخبلؽ في حد ذاتيا وىو ما يجعل مف التشريعات

الجزائية مغمولة عف عبلج المشكمة مكتفية بمعالجة مظاىرىا.
والمقصود بالجرائـ الماسة باألخبلؽ " :تمؾ الجرائـ التي تنطوؼ عمى إغواء القتراؼ الرذيمة وال تمثل
اعتداء حقيقياً عمى عرض الغير" ،وتنقسـ إلى قسميف:
ً
جرائـ تضـ فعبلً جنسياً يتـ عمى صورة فييا معنى اإلتجار الذاتي بالعرض كالدعارة والمواط بآخر،

وجرائـ ال تتضمف فعبلً جنسياً ولكنيا تدعو إليو وتحرض عميو كأعماؿ القوادة والتحريض عمى الفسق(.)5

وبمفيوـ أخر الجرائـ الماسة باألخبلؽ ىي أفعاؿ تعمل عمى انحبلؿ األخبلؽ مف الناحية الجنسية

بتحريض أو تسييل افساد أخبلؽ الصغار(.)6

( )1مجد الدٌن دمحم بن ٌعموب الفٌرزوي آبادي ،الماموس المحٌط تحمٌك أنس الشامً وزكرٌا أحمد ،د.ط ،دار الحدٌث ،الماهرة،
 2008م  ،ص .494
( )2لرآن كرٌم ،الجزء  ،29سورة الملم ،آٌة .5
( )3اإلمام أبو حامد الؽزالً ،إحٌاء علوم الدٌن ،الجزء الثالث ،د.ط ،دار المعرفة ،بٌروت ،ص .53
( )4د /دمحم دمحم الماضً ،الحماٌة الجنابٌة للطفولة ،د.ط ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة ،بدون سنة نشر ،ص .53
( )5لواء أبو بكر عبد اللطٌؾ عزمً ،الجرابم الجنسٌة واثباتها ،د.ط ،دار المرٌخ ،الرٌاض1995 ،م ،ص .224
( )6د /هبللً عبد هللا أحمد ،الحماٌة الجنابٌة لؤلخبلق من ظاهرة االنحراؾ الجنسً ،د.ط ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة،
1996م ،ص .230 ،229
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الفرع الثالث :أسباب تدىور األخالؽ
ظاىرة االنحراؼ الجنسي بصورىا المختمفة ما ىي إال عرض لمرض أخطر ىو تدىور األخبلؽ
والحالة األخبلقية لمنشء ،ويمكف النظر إلييا مف خبلؿ مصادر ثبلثة يستمد منيا النشء قيمو وتراثو

األخبلقي وىي :األسرة ،والمدرسة ووسائل اإلعبلـ بأشكاليا مقروءة ومسموعة ومرئية(.)1

ويرػ الباحث أف ىذه المصادر الثبلثة بوجييا اآلخر مف أىـ أسباب تدىور األخبلؽ وذلؾ كما يمي:

 -1فساد البيئة األسرية:

إف أخطر المراحل المؤثرة في اإلنساف ىي مرحمة طفولتو والتي يفترض أف ينشأ فييا الطفل عمى

القيـ واألخبلؽ والوازع الديني.

واألسرة ىي الحاضنة األولى ليذا المخموؽ فمتى كانت ىذه الحاضنة ببل أسس صحيحة وال وعي تاـ

بوظيفتيا نحو ىذا المخموؽ فإنيا ستجعل منو مطية سيمة لكل شاردة واردة دوف اكتراث بالنتيجة أو العاقبة.

فاألسرة _ وبما ليا مف أىمية في تشكيل وتعزيز مسمكيات الطفل اإليجابية وتحصينو ضد مظاىر

الخطر المادؼ والمعنوؼ إلى جانب تمبية احتياجاتو المعيشية _ ىي المؤثر األوؿ عمى مستقبمو خصوصاً في
سنواتو األولى ،حيث تسمى المرحمة الممتدة مف سنة إلى خمس سنوات بالمرحمة الحرجة؛ ألنيا تعد المبنة

األساس في التأثير عمى شخصية الطفل القادمة(.)2

 -2البيئة التعميمية أو المدرسة:

المدرسة مسرح مكشوؼ يتـ مف خبللو رصد ومتابعة سموكيات الطفل خصوصاً أف مجتمع المدرسة

يعد أكبر وأكثر تعقيداً مف مجتمع األسرة( ،)3والمدرسة تأتي في المرتبة الثانية كمؤسسة لضبط السموؾ
االجتماعي بعد األسرة ،فإف كانت تقوـ بدورىا التربوؼ والتعميمي فإنيا ستؤثر إيجاباً في عممية النمو
األخبلقي لمسموؾ وتعديمو نحو األفضل ،بينما إذا كانت الميمة التي تؤدييا المدرسة ىي تعميمية بحتة فإف

عممية الضبط االجتماعي تصبح عبثاً بل وتؤدؼ في خضـ ما نعاصره مف عالـ مفتوح عمى مصراعيو إلى
بيئة لتعميـ السموكيات السمبية ،ولمتدىور األخبلقي ألف التعميـ ينبغي أوالً أف يكوف رسالة قبل أف يكوف حرفة،
()4

ويجب االىتماـ باألحياء قبل األشياء

( )1د /هبللً عبد هللا أحمد ،المرجع سابك ،ص  448وما بعدها.
( )2ممابلة مع األخصابٌة النفسٌة والمرشدة التربوٌة ،نٌفٌن مازن راشد ،من الهٌبة الطبٌة الدولٌة ومركز التدرٌب المجتمعً
وإدارة االزمات ،مكان الممابلة ،مركز التدرٌب المجتمعً زمانها الساعة  ،9:00بتارٌخ .3/2/2017
( )3عبد هللا ناصر سرحان ،لضاء ولت الفراغ وعبللته بانحراؾ األحداث ،د.ط ،المركز العربً للدراسات األمنٌة والتدرٌب،
الرٌاض ،1994 ،ص .81
()4بلؽت نسبة التسرب فً مرحلة التعلٌم األساسً فً العام الدراسً  2015 – 2014م حوالً ) )%1.5من الذكور ممابل
) )%1.1من اإلناث ،وفً المرحلة الثانوٌة بلؽت هذه النسبة ) )%2.1من الذكور ،ممابل ( )%1.8من اإلناث ،وللمزٌد
انظر الرابط االلكترونً لمركز المعلومات الوطنً الفلسطٌنً وفا  www.info.wafa.psتارٌخ الزٌارة وزمانها
 ،22/11/2016الساعة .22:00
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 -3اإلعالـ بأشكالو:
أصبح اإلعبلـ مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً جزءاً مف حياتنا اليومية كبا اًر وصغا اًر  ،ونتيجة لمتطور

التقني والتكنولوجي وظيور الفضائيات واليواتف الذكية واإلنترنت كوسائل اتصاؿ وتواصل ألغيت حدود

المكاف والزماف وأصبح الواقع أكثر خطورة عمى األطفاؿ ،فالطفل يحركو الفضوؿ ومف ثـ فقد تقع عيناه أو
سمعو عمى ما ال يحمد عقباه ،قاؿ –عز وجل" :-يا أييا الذيف آمنوا ليستأذنكـ الذيف ممكت أيمانكـ والذيف لـ
يبمغوا الحمـ منكـ ثبلث مر ٍ
ات مف قبل صبلة الفجر وحيف تضعوف ثيابكـ مف الظييرة ومف بعد صبلة

العشاء ،)1("...فشرعنا يحفع أطفالنا مف أف يقع نظرىـ عمى ذوييـ وىـ نائموف ؛ ألف األجساـ قد تتكشف
أثناء النوـ وفي ذلؾ أبمغ الحماية مف خدش عيونيـ أو المساس بفكرىـ البرؼء.

()2

ولذلؾ فوسائل اإلعبلـ إف كانت ببل ضابط أو رقيب تعد معوؿ ىدـ لؤلخبلؽ والنشء
الفرع الرابع :التمييز بيف الجرائـ األخالقية والجرائـ الجنسية

إف مصطمح الجرائـ األخبلقية أوسع نطاقاً مف مصطمح الجرائـ الجنسية ألنو يشمميا ،فالحديث عف

الجرائـ األخبلقية حتماً تشمل الجرائـ الجنسية كافة(.)3

والجرائـ األخبلقية " :ىي كل فعل ينطوؼ عمى سقوط أخبلقي أو انحراؼ جنسي أو إخبلؿ دنيء

بواجب وكذلؾ ىي السموؾ المغاير لمقتضيات العدالة أو األمانة واآلداب( ،")4فيي جرائـ تنطوؼ عمى إغواء
القتراؼ الفحش والبذاءة.
ويرػ الباحث أف المحدد لمسموؾ اإلجرامي والمنحرؼ ىو األخبلؽ السائدة في المجتمع .بينما الجرائـ
الجنسية ":ىي تصرفات وأفعاؿ وسموكيات تيدؼ إلى اإلشباع الجنسي بيف رجل وامرأة  ،أو بيف أشخاص مف
نفس الجنس أو بيف شخص مف ٍ
أؼ مف الجنسيف وحيواف وىي أفعاؿ يحرميا الديف والقانوف والعرؼ(.")5

( )1لرآن كرٌم ،الجزء  ،18سورة النور ،آٌة .58
()2فً كل ثانٌة ٌوجد أكثر من  30ملٌون شخص ٌشاهد المواد اإلباحٌة على االنترنت وصناعة المواد اإلباحٌة المتعلمة
بالمراهمٌن تضاعفت ثبلث مرات فً السنوات األخٌرة وهً األكثر نموا ً فً العالم ..انظر الرابط االلكترونً لمناة اعرؾ
 ،15/10/2016 https://plus.gogole.com.A3RIFالساعة 10:00
( )3الجرابم الجنسٌة ضد األطفال ،ممال منشورعلى الرابط اإللكترونً  www.ar-jurispedia.orgتارٌخ الزٌارة
 ،22/11/2016الساعة .11:00
( )4الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً ،معجم المصطلحات اإلحصابٌة 2016 ،م ،رام هللا ،فلسطٌن ،ص .37
( )5د /علً الحوات ،الجرابم الجنسٌة ،ط ،1أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض1997 ،م ،ص .21
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المطمب الثاني
الجرائـ الماسة باألخالؽ

لقد سبق أف الجرائـ الماسة باألخبلؽ ىي أفعاؿ تنطوؼ عمى تدىور أخبلقي وانحراؼ جنسي يقود

نحو اقتراؼ الرذيمة.

وال جرـ أف ىذا السموؾ ىو خطر ييدد الطفل ويمس قيمو األخبلقية وينتيؾ كرامتو وشرفو ويقضي

عمى البراءة ويدعو لبلنحبلؿ والدناءة.

والتنشئة االجتماعية بأنواعيا تولد تحصيناً أدبياً لمطفل إال أف ىذه التنشئة ال تكفي وحدىا إذ البد مف

تدخل المشرع واق ارره لحماية جزائية خاصة ؛ وذلؾ ردعاً لمنعدمي األخبلؽ المنحرفيف مف التجرؤ عمى

المساس بالمناعة األدبية واألخبلقية لؤلطفاؿ  ،وصيان ًة لحياء ىذه الفئة ومشاعرىا مف فاسدؼ األخبلؽ
والطباع.

وسنجتيد خبلؿ ىذا المطمب في تسميط الضوء عمى مدػ توافر حماية جزائية خاصة ضد ىذه
النوعية مف الجرائـ  ،وىل ما قرره المشرع ٍ
كاؼ لتحقيق ىذه الغاية أـ أف القوانيف تقف عاجزة أماـ واقع
الحاؿ؟
ونتناوؿ خبلؿ ىذا المطمب جريمتي القيادة والتشويق وذلؾ في فرعيف عمى النحو اآلتي:
الفرع األوؿ /جريمة القيادة لمزاولة أمور مخمة باآلداب.
الفرع الثاني /جريمة التشويق أو التحريض عمى الفسق.
الفرع األوؿ :جريمة القيادة لمزاولة أمور مخمة باآلداب
تعد ىذه الجريمة مف أخطر الجرائـ التي تصيب المنظومة األخبلقية بل النظاـ االجتماعي في مقتل؛

ألنيا تحرض عمى الرذيمة وتشجع عمييا وترغب فييا ،فما بالنا إف كاف المستيدؼ ىـ األطفاؿ حيث الخطر
وال شؾ مضاعف ومحقق.

وقد تناوؿ المشرع الفمسطيني ىذه الجريمة في المادة ( )161مف قانوف العقوبات رقـ (،)1936/74

وكذلؾ فعل نظيره المصرؼ ولكف بقانوف عقابي خاص وىو قانوف مكافحة الدعارة رقـ ( )1961/10في

المادة ( ، )3وكذلؾ جرميا المشرع األردني في المادة ( )311مف قانوف العقوبات رقـ (.)1960/16
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أوالً -المقصود بالقيادة:
ىو أف يقوـ الجاني دوف حاجة إلى إكراه أو تحريض بجعل ضحيتو تصحبو أو تتبعو ،أؼ نقل

المجني عميو إلى المكاف الذؼ ينتظر فيو ممارسة البغاء(.)1

ويرػ الباحث أف المشرع قد قصد مف وراء تجريـ فعل القيادة حماية األطفاؿ مف الوصوؿ إلى

ممارسة البغاء  ،وكذلؾ منع القواديف مف ممارسة فعل القوادة بجمب واصطحاب وقيادة األطفاؿ إلى أماكف
البغاء.

()2
اء كاف ذلؾ
و
س
أما المقصود بالقوادة فيي األفعاؿ كافة التي يرتكبيا الطرؼ الثالث في البغاء
ً
تحريضاً ،أو مساعدة  ،أو تسييبلً أـ استغبلالً أـ غير ذلؾ مف األفعاؿ وىي الطريق المؤدؼ إلى احتراؼ

البغاء( .)3وىي تشتمل عمى القيادة أؼ الجمب واالصطحاب.
ثانياً -عمة التجريـ:

مف السيل التأثير عمى األطفاؿ بقيادتيـ واصطحابيـ دوف إكراه  ،ولذلؾ جرـ ىذا الفعل دوف ربطو

بتحقق النتيجة إذ يستوؼ الفعل والمحاولة ،أما القوادة فيي تحريض باألساليب كافة  ،والتي متى توافر معيا
صغر السف كانت النتيجة سيولة التأثير واالنقياد واالستغبلؿ  ،ومف تـ توجيو الطفل نحو حالة مف إفساد

وتمويث أخبلقو ومناعتو األدبية والجنسية وىذه ىي عمة التجريـ؛ ألف القوادة جريمة تمس الحياء العاـ والنظاـ

االجتماعي بكاممو .والقيادة صورة مف صورىا.
ثالثاً -أركاف جريمة القيادة:
ليذه الجريمة أركاف ثبلثة:

أ .ركف مادي :ويتحقق في شكل سموؾ إيجابي قد ال يفضي إلى تحقيق نتيجة معينة ،فمناط التجريـ في ىذه
الجريمة ىو ذات السموؾ المؤثـ(.)4

( )1د /إٌمان الجابري ،جرابم البؽاء ،د.ط ،دار الجامعة الجدٌدة ،اإلسكندرٌة 2011 ،م ،ص.56
()2البؽاء ":هو االتصال الجنسً ؼٌر المشروع أٌا ً كان بٌن ذكر وأنثى "  ،والدعارة هً بؽاء اإلناث والفجور هو بؽاء الذكور،
والفسك لفظ أعم وأشمل ..للمزٌد انظر معوض عبد التواب ،الموسوعة الشاملة فً الجرابم المخلة باآلداب العامة ،د.ط ،دار
المطبوعات الجامعٌة ،اإلسكندرٌة1985 ،م ،ص 7وما بعدها ،أما التحرٌض فهو خلك فكرة الجرٌمة لدى شخص أو تدعٌم
هذه الفكرة كً تتحول إلى تصمٌم على ارتكاب الجرٌمة ،انظر فً ذلن د /ساهر ابراهٌم الولٌد ،األحكام العامة فً لانون
العموبات الفلسطٌنً ،ط ،2مكتبة الطالب ،ؼزة 2013 ،م ،ص ،318أما المساعدة  :فهً لٌام الفاعل بتسهٌل ممارسة الفجور
للمجنً علٌه بالمول أو الفعل ،أما االستدراج  :فهو لٌام الجانً دون إكراه ٌجعل ضحٌته تصحبه ..للمزٌد فً ذلن انظر د/
إٌمان الجابري ،جرابم البؽاء ،مرجع سابك ،ص .56
( )3د /أحمد دمحم بدوي ،جرابم العرض ،د.ط ،مكتبة سعد سمن ،مصر 1999 ،م ،ص .73
( )4د /عبد الحمٌد الشواربً ،التعلٌك الموضوعً على لانون العموبات ،د.ط ،منشأة المعارؾ ،اإلسكندرٌة 2003 ،م ،
ص.298
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وقد ساوػ المشرع الفمسطيني بيف الفعل والمحاولة في جريمة القيادة وفقاً لنص المادة ( )161مف

قانوف العقوبات  1936بقوليا( :كل مف :أ .قاد أو حاوؿ قيادة.)...

ويرػ الباحث وفقاً لذلؾ أف ىذه الجريمة مف جرائـ الخطر ال الضرر ،أؼ إف القانوف ال يشترط تحقق
النتيجة وىي المواقعة وانما يكتفي بتحقق الخطر لممصمحة التي يحمييا القانوف.
 -2ركف مفترض صغر السف:
المادة ( )161نصت بقوليا (كل مف :أ .قاد أو حاوؿ قيادة أنثى دوف العشريف سنة مف العمر

ليواقعيا شخص مواقعة غير مشروعة في فمسطيف أو في الخارج ..د) قاد أو حاوؿ قيادة شخص دوف الست
عشر سنة مف العمر الرتكاب فعل المواط ...يعتبر أنو ارتكب جنحة).
أما المشرع المصرؼ فقد نص في المادة ( )3مف قانوف مكافحة الدعارة عمى حماية خاصة لمذكر

الذؼ لـ يتـ الحادية والعشريف سنة ميبلدية مف عمره  ،بينما جعمت ىذه الحماية مقررة لؤلنثى أياً كاف سنيا

ضد ىذه الجريمة(.)1

والمشرع األردني جاء كنظيره الفمسطيني مع تعديل لمعمر في حالة القيادة مف أجل المواط حيث جعل

الحماية ممتدة حتى سف الثامنة عشر(.)2
 -3ركف القصد الجنائي:

جريمة القيادة جريمة عمدية القصد الجنائي ،فييا قصد عاـ يستمزـ العمـ واإلرادة فيجب أف يحيط عمـ

الجاني بأركاف الجريمة وعناصرىا وتتجو إرادتو إلى ارتكابيا  ،فيجب أف يعمـ أف االنثى دوف العشريف مف
عمرىا وأنو يقودىا لشخص آخر لمواقعتيا مواقعة غير مشروعة( .)3ألف فعل القيادة يقتضي تقديـ المجني

عميو لشخص آخر لمواقعتو مواقعة غير مشروعة(.)4

رابعاً -ظروؼ التشديد :
فطف المشرع الفمسطيني إلى الخطر الذؼ تمثمو جريمة القيادة عمى األطفاؿ فجعل السف ركناً مفترضاً

فييا ،وكذلؾ جعل صغر السف ظرفاً مشدداً لمعقاب ،إال أنو قد غاب عنو التشديد لتوافر صفة الفاعل،
المنصوص عمييا في التشريع المصرؼ كما سيأتي توضيحو.

( )1انظر المواد ( )4 ،3 ،1من لانون رلم ( )1961/10فً شأن مكافحة الدعارة المصري.
( )2انظر المادة ( )310تفضٌبلً من لانون العموبات األردنً رلم (.)1960/16
( )3د /كامل السعٌد ،شرح لانون العموبات ،مرجع سابك ،ص.137
( )4استبناؾ علٌا جزاء رلم ( )1968/53جلسة  ،20/7/1969مجموعة مختارة من أحكام االستبناؾ العلٌا ،ولٌد الحاٌن،
الجزء األول ،ط1995 ،2م ،ص.240
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 -1التشديد لصغر السف:
المشرع الفمسطيني قرر حماية جزائية خاصة لؤلنثى التي ىي دوف سف العشريف وفقاً لممادة ()161
سالفة الذكر  ،وىو بذلؾ استغرؽ فترة الطفولة المقررة كاممة وزيادة لئلناث ضد القيادة أو المحاولة في جريمة
المواقعة غير المشرعة  ،بينما خفض سف الحماية في القيادة أو المحاولة في جريمة المواط رغـ أف ىذه
الجريمة تقع عمى اإلناث والذكور.

ويرػ الباحث أف ىذا التبايف في المدة العمرية المشمولة بالحماية الجزائية غير مقبوؿ؛ ألف كبل

الفعميف يمثبلف خطورة ال تقل في أحدىما عف اآلخر ،وقد اعتبر المشرع لدينا ىذه الجريمة جنحة بصورتييا
البسيطة والمشددة.
أما المشرع المصرؼ فقد اعتبر ىذه الجريمة جنحة في صورتيا البسيطة وفقاً لما ورد في المادة
األولى مف القانوف بشأف مكافحة الدعارة  ،بينما جعميا جناية إذا ارتكبت عمى مف ىـ دوف السادسة عشر مف

العمر دوف تمييز بيف ذكر أو أنثى ،حيث نصت المادة الرابعة مف ذات القانوف بقوليا (:تكوف عقوبة الحبس
مف ثبلث سنوات إلى سبع إذا كاف مف وقعت عميو الجريمة لـ يتـ مف العمر ستة عشر سنة ميبلدية)...

وعمى خبلؼ المشرع المصرؼ وبذات النيج الذؼ انتيجو المشرع الفمسطيني تعاطى المشرع األردني

مع ىذه الجريمة مع رفع لسف الحماية في جريمة القيادة لمواط ليستغرؽ كامل فترة الطفولة وىو ) (18عاـ(.)1
 -2التشديد لصفة الفاعل:

أغفل كبلً مف المشرع الفمسطيني واألردني النص عمى صفة الفاعل كظرؼ مشدد في ىذه الجريمة،
بينما يحمد لممشرع المصرؼ النص عميو في المادة ( )4مف قانوف بشأف مكافحة الدعارة بالقوؿ ( :في

األحواؿ المنصوص عمييا في المواد الثبلثة السابقة تكوف العقوبة الحبس مف ثبلث سنوات إلى سبع إذا كانت
مف وقعت عميو الجريمة لـ يتـ مف العمر ستة عشر سنة ميبلدية ،أو إذا كاف الجاني مف أصوؿ المجني

عميو أو المتوليف تربيتو أو مبلحظتو أو ممف ليـ سمطة عميو.)...

ويرػ الباحث أف ىذا الظرؼ مرتبط بصغر السف؛ ألف حداثة السف تتطمب وجود شخص مؤتمف

يرعى الطفل ويقضي لو حوائجو ومتى فرط ىذا الشخص في أمانتو حق عميو العقاب واستوجبو.

( )1تنص المادة ( )310عموبات أردنً بمولها (ٌُعالب بالحبس من  6أشهر إلى ثبلث سنوات وبؽرامة مابتً دٌنار إلى
) )500دٌنار كل من لاد أو حاول لٌادة  -1أنثى دون العشرٌن من العمر لٌوالعها شخص موالعة ؼٌر مشروعة فً المملكة
أو خارجها -5 ...شخص لم ٌتم الثامنة عشرة من عمره الرتكاب فعل اللواط به.)...
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خامساً -تقييـ السياسة العقابية:
مف جميع ما تقدـ يتضح لنا أف القانوف الفمسطيني قد ساوػ بيف الفعل والمحاولة في جريمة القيادة ،

وىو أمر تستدعيو طبيعة ىذه الجريمة ؛ ألنيا مف جرائـ الخطر ال الضرر وىو مسمؾ قويـ.

وما يمفت االنتباه ىو أف كبلً مف المشرع الفمسطيني واألردني قد اعتب ار ىذه الجريمة جنحة ،ورفعا مف

السف المقرر لمحماية في حالة المواقعة وخفضاه في حالة المواط ،رغـ أف كبل الفعميف يمثبلف أبشع الجرائـ

الجنسية مع اإلشادة بالمشرع األردني الذؼ استغرؽ كامل مرحمة الطفولة بالحماية الجزائية.

ولـ ِ
يأت كبل المشرعيف عمى ذكر لصفة الفاعل كظرؼ مشدد لمعقاب وىو نقص تشريعي ينبغي
تبلفيو.
أما المشرع المصرؼ فقد خص ىذه الجريمة بتشريع عقابي خاص وجعميا جناية متى كانت الضحية

دوف السادسة عشر او إذا كاف الجاني مف أصحاب السمطة الفعمية أو القانونية عمى الضحية ،وبذلؾ ميز في
ىذه الجريمة بيف صورتييا :البسيطة والمشددة وىو أفضل مف مسمؾ المشرع الفمسطيني واألردني إال أنو

يعيبو أنو لـ يقرر ىذه الحماية لكامل المرحمة العمرية لمطفولة.
الفرع الثاني :جريمة التشويق أو التحريض عمى الفسق
ال يميز الطفل في مراحمو المبكرة بيف قوؿ وقوؿ أو بيف فعل وآخر ،ويسيل التأثير فيو وتوجييو ،لذا

تتطمب الحاؿ أف يكوف محيطو آمف مف كل ما يخدش حياءه أو يمس مشاعره األدبية.
أوالً -تعريف التحريض عمى الفسق أو التشويق :

يقصد بالتحريض ىنا :التأثير عمى األشخاص وحمميـ عمى ارتكاب األفعاؿ المكونة لمجريمة ويشترط

القانوف وسيمة معينة لمتحريض تتمثل في القوؿ أو االيماء أو اإلشارة( ،)1والتأثير في ىذه الجريمة نفسي أؼ
ٍ
مناؼ لمحياء؛ ألف األفعاؿ
معنوؼ ألنو ليس فيو مساس مادؼ بجسـ الطفل( ،)2واال لتحوؿ الفعل إلى فعل

المنافية لمحياء أو ما يسمى بيتؾ العرض ترتكب عمى جسـ الضحية ،وتمس في الغالب عورة فيو كما أسمفنا

أثناء عرضنا ليذه الجريمة في الفصل الثاني مف ىذه الدراسة.
ثانياً-عمة التجريـ :
عمة التجريـ ىي حماية شعور الجميور مف التعرض لسماع بعض األقواؿ أو مشاىدة بعض

اإليماءات الدالة عمى األمور المخمة بالحياء ،والتي تقتضي حسف األخبلؽ واآلداب عدـ اتيانيا ،وكذلؾ

()1
()2

د /سالم أحمد الكرد ،لانون العموبات ،المسم الخاص ،ط ،1مكتبة المدس ،ؼزة 2002 ،م ،ص.316
د /دمحم أحمد المشهدانً ،شرح لانون العموبات ،المسم الخاص ،ط ،1دار الثمافة ،عمان 2001 ،م ،ص .160
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حماية لشعور المجني عميو مف أف تخدش عاطفة الحياء عنده( .)1فالحماية جاءت لمحياء العاـ؛ ألف

التحريض عمى الفسق ىو فعل يعد وفقاً لممجرػ العادؼ لؤلمور تمييداً ألفعاؿ أكثر فحشاً(.)2
ثالثاً -أركاف جريمة التشويق:
ليذه الجريمة ثبلثة أركاف وىي:

 -1ركف مادي ،ويتمثل في إتياف الجاني نشاطاً يتمثل بقوؿ أو إيماء وأف يحدث ىذا النشاط في مكاف عاـ،
كما جاء في نص المادة ( )1/167مف عقوبات ( :1936كل مف حث في مكاف عاـ شخصاً آخر عمى

أمور مخمة بالحياء بقوؿ أو إيماء )...ولتطبيق ىذا النص ينبغي توافر أمريف:
أ .نشاط مادؼ يتمثل في التحريض بالقوؿ أو اإليماء:

اء مباشرة أو مف خبلؿ تسجيل  ،ويستوؼ
أما القوؿ فيو :التعبير الشفوؼ الذؼ ينطق بو الجاني سو ً
في المحرض ىنا أف يكوف ىو الذؼ يعرض نفسو لمفسق مع أحد المارة أو يكوف وسيط( )3أما المراد باإليماء:
بالرس ،أو إيماءات بالعيف ،أو ترقيص
فيو كل ما يصدر عف الجاني مف إشارات ،أو تمميحات ،أو طأطأة أ

الحواجب نأو أية حركات يأتييا الجاني مستخدماً فييا عضواً مف جسمو(.)4

وىذه األقواؿ أو اإليماءات ينبغي أف تكوف ذات بعد جنسي وبذيئة في حد ذاتيا.
ب .أف يحدث ىذا النشاط في مكاف عاـ وقد سبق تفصيل المقصود بالمكاف العاـ فبل نكرره.
 -2ركف صغر السف:
وقد جاء النص عميو في المادة ( )2/167مف قانوف العقوبات رقـ ( )36/74وحددتو بسف السادسة
عشر ذك اًر كانت الصحيحة أـ أنثى.
 -3القصد الجنائي:
ىذه الجريمة مف الجرائـ العمدية والقصد فييا عاـ يقوـ عمى العمـ واإلرادة ،فيجب أف تتجو إرادة

الجاني صوب ارتكاب النشاط المادؼ المؤثـ وأف يكوف عالماً بعناصر الجريمة كافة(.)5

( )1المحامً عبد الحمٌد العٌلة ،شرح لانون العموبات الفلسطٌنً رلم ( )36/74الجرابم الوالعة على اآلداب ،ط ،1بدون دار
نشر 2001 ،م ،ص .325
( )2د /طارق سرور ،لانون العموبات ،المسم الخاص ،ط ،2دار النهضة العربٌة ،الماهرة 2001 ،م ،ص .265
( )3د /جمٌل عبد البالً الصؽٌر ،لانون العموبات المسم الخاص ،ط ،2دار النهضة العربٌة ،الماهرة 1998 ،م  ،ص،121
122
( )4المحامً /عبد الحمٌد العٌلة ،مرجع سابك ،ص .326
( )5د /عبد الحمٌد الشواربً ،التعلٌك الموضوعً على لانون العموبات ،مرجع سابك ،ص .303
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ويثار السؤاؿ ونحف نتحدث عف أركاف ىذه الجريمة حوؿ ماىية المعيار أو الضابط لمقوؿ أو اإليماءة
ُ
في ىذه الجريمة؟
المعيار ىنا ىو معيار موضوعي أؼ ال ينظر إلى حياء المجني عميو بذاتو وانما إلى حياء المجني

عميو في ظروؼ الزماف والمكاف الذيف وقع فييما الحث والتحريض(.)1
رابعاً -ظروؼ التشديد:

ؽ
اء كانت بسيطة أـ مشددة  ،وذلؾ بجعل
المشرع الفمسطيني فر في العقوبة ووفقاً لصور الجريمة سو ً
شير أو الغرامة  ،بينما شدد العقوبة متى توافر ظرؼ
العقوبة ليذه الجريمة في صورتيا البسيطة الحبس
اً

الحداثة وصفة الفاعل.

 -1ظرؼ التشديد لصغر السف:
إذ كاف الضحية ليذه الجريمة ذك اًر أـ أنثى دوف السادسة عشر مف عمره فقد قرر المشرع الحبس

لمدة ستة أشير أو الغرامة لمجاني(.)2

ويرػ الباحث أف العقوبة مع ظرؼ السف ال تتناسب مع جرأة الجاني المنحرفة والتي فييا مساس

بالحياء العاـ  ،وايذاء لممشاعر األدبية  ،وتأثير سمبي عمى الطفل.

ونشير إلى أف المشرع جعل العقوبة خيارية بيف الحبس أو الغرامة وىو ما ال يستقيـ مع تقرير حماية
األطفاؿ مف فاسدؼ األخبلؽ.
أما المشرع األردني فجاء النص مماثبلً لمنص الفمسطيني مف حيث العقوبة واف اختمفت المرحمة

العمرية المشمولة بالحماية  ،فقد نصت المادة ( )306عقوبات أردني بقوليا( :مف عرض عمى شخص لـ
يكمل الثامنة عشر مف عمره أو عمى أنثى ميما بمغ عمرىا عمبلً منافياً لمحياء ُعوقب بالحبس مدة ال تتجاوز
ستة أشير أو غرامة.)...

أما المشرع المصرؼ فمـ ِ
يأت بحماية خاصة لمصغير ضد ىذه الجريمة وذلؾ كما ورد في المادة
( )269مكررة ومعدلة  ،حيث عاقب بالحبس مدة ال تقل عف الثبلثة أشير لمف يحرض المارة عمى الفسق

باإلشارة أو القوؿ ،وانما شدد العقوبة في حالة العود بأف قرر الحبس لمدة سنة وغرامة والوضع تحت المراقبة،
والطفل مشموؿ بالحماية العامة المقررة في ىذه المادة.

( )1د /دمحم صبحً نجم ،الجرابم الوالعة على األشخاص ،د.ط ،دار الثمافة ،عمان1994 ،م ،ص .253
( )2انظر المادة ( )2/167من لانون العموبات رلم (.)1936/74
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 -2صفة الفاعل:
اء كاف ذا سمطة قانونية كاألب أو األـ أو الوصي أو
نص المشرع الفمسطيني عمى صفة الفاعل سو ً
الولي ،أو سمطة فعمية كمف يتكفل برعايتو(.)1
ويحمد لو ىذا المسمؾ واف كانت العقوبة غير كافية ،أما المشرع األردني فمـ ِ
يأت عمى ذكر لصفة
ُ
الفاعل كظرؼ مشدد .أما المشرع المصرؼ فمـ يذكر السف أو صفة الفاعل.
ويرػ الباحث أنو يتـ ىنا Yعماؿ المادة ( )116مكرر مف قانوف الطفل المصرؼ والتي تنص عمى

أنو( :يزاد بمقدار المثل الحد األدنى لمعقوبة المقررة ألؼ جريمة إذا وقعت مف بالغ عمى طفل  ،أو إذا ارتكبيا
أحد والديو أو مف لو الوالية أو الوصاية عميو أو المسئوؿ عف مبلحظتو.)...
خامساً -تقييـ السياسة العقابية :
شير أو الغرامة في صورتيا
ميز المشرع الفمسطيني بيف صورتيف ليذه الجريمة فجعل العقوبة الحبس اً

البسيطة  ،بينما جعل العقوبة في صورتيا المشددة الحبس ( (6أشير أو الغرامة  ،وىي عقوبة ال تتناسب مع
األثر النفسي ليذه الجريمة وما يرافقو مف مساس بالمناعة األدبية لمطفل إلى جانب أف المشرع الفمسطيني لـ

يستغرؽ كامل مرحمة الطفولة بالحماية.

والمشرع األردني سمؾ ذات االتجاه واف جعل الحماية شامبلً لمرحمة الطفولة.
أما المشرع المصرؼ فقد شدد العقوبة وخصوصاً في حالة العود ،وىي تتضاعف في حالة وقوعيا
عمى طفل مف قبل بالغ وفقاً لما جاء في قانوف الطفل المصرؼ المادة ( )116مكرر.
وحبذا لو سمؾ المشرع الفمسطيني ىذا المسمؾ؛ حماي ًة ألخبلؽ األطفاؿ ومناعتيـ األدبية.

( )1انظر المادة ( )2/167من لانون العموبات الفلسطٌنً رلم (.)1936/74
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المبحث الثاني
االستغالؿ الجنسي عبر اإل نترنت

()1

لقد بمغ التقدـ التقني بأشكالو في ىذا العصر شأنا عظيماً وأصبح االعتماد عمى التقنية الحديثة أم اًر

مسمماً بو ،فغالبية األسر أصبح لدييا لواقط فضائية وأكثرىا أصبح متصبلً باإلنترنت ومقتنياً لياتف ذكي(.)2

وىذه التقنية أزالت الحدود المكانية والجغرافية  ،وأصبحت السيادة عمى اإلعبلـ أو التواصل في ىذا

الزمف لغواً وليواً وىذا مكمف الخطر.

ورغـ عديد اإليجابيات ليذه الطفرة إال أف كثي اًر مف الظواىر والقضايا السمبية والخطيرة قد ظيرت

ومف أىميا االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر اإلنترنت والتحريض عمى الفحش عبر اإلعبلـ والذؼ يحتاج
لحشد دولي ومحمي لمقاومتو ،وغدا اإلنترنت  -عمى وجو الخصوص كما يرػ الباحث  -عنصر تيديد

لؤلمف االجتماعي خصوصاً في مجتمعاتنا إذا لـ تكف ىناؾ ضوابط وتشريعات تحكمو ؛ وذلؾ بسبب ما
يحممو مف ثقافات تمثل غزواً فكرياً مموثاً ال يتوافق في الكثير منو مع معتقدنا أو قيمنا  ،ناىيؾ عف
االستخداـ غير األخبلقي ليذه الشبكة والذؼ يؤدؼ إلى تشوه في شخصية األطفاؿ ومف ثـ ينعكس عمى

سموكيـ ويشجع عمى الجرائـ األخبلقية بصفة عامة.
وألنو مف السيل الوصوؿ لممواقع والمواد اإلباحية أو التعرض ليا بدوف قصد ،وألنو ال يوجد عبارة
لمكبار فقط في عالـ اإلنترنت يبقى الطفل اليدؼ والصيد األسيل والضحية المؤكدة ،وقد عقد المؤتمر الدولي
لمكافحة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عاـ (1999ـ) في فينا ،والذؼ أوصى المشرع الوطني ،بوضع

تشريعات لحماية األطفاؿ .فيل توجد لدينا قوانيف تحمي الطفل مف جرائـ االستغبلؿ الجنسي عبر اإلنترنت؟،
وما مدػ كفاية القوانيف التقميدية في ىذا السياؽ؟ ،وماىي الوسائل األخرػ التي تد أر عف أطفالنا مساوغ

وأخطار ىذه التقنية دوف المساس بحقيـ في االطبلع؟ ،وبيدؼ التوضيح واإلجابة عف ىذه التساؤالت نتناوؿ
ىذا المبحث مف خبلؿ مطمبيف:
المطمب األوؿ :مفيوـ االستغالؿ الجنسي واإل نترنت.
المطمب الثاني :جرائـ االستغالؿ الجنسي عبر اإل نترنت.

()1ولعت فلسطٌن على اتفالٌات إللٌمٌة ودولٌة تحتوي نصوصا ً تتعلك بالجرابم اإللكترونٌة وأهمها -1 :االتفالٌة العربٌة
لمكافحة جرابم تمنٌة المعلومات لسنة  2010م -2 .االتفالٌة العربٌة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الحدود الوطنٌة لسنة
 2010م  ،والتً تنص فً المادة ( )21منها على االستعمال ؼٌر المشروع لتمنٌة أنظمة المعلومات ..للمزٌد انظر د /دمحم فهاد
الشبللدة ،وأ .عبد الفتاح أمٌن الربعً ،الجرابم اإللكترونٌة فً دولة فلسطٌن المحتلة فً ضوء التشرٌعات الوطنٌة والدولٌة،
 2015م  ،على الرابط اإللكترونً  www.criminalaw.alquds.edالساعة  ..17:00بتارٌخ .17/10/2016
( )%99.8))2من األسر الفلسطٌنٌة لدٌها لوالط فضابٌة منذ العام  2014م )% 48.30) ،من األسر الفلسطٌنٌة لدٌها اتصال
باإلنترنت منذ العام 2014م ..للمزٌد انظر على التوالً -1 :الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً ،المسح األسري
لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت 2014 ،م  ،رام هللا ،فلسطٌن -2 ،وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات 2015 ،م،
ملخص وأرلام حول مجتمع المعلومات الفلسطٌنً 2014 ،م ،رام هللا ،فلسطٌن.
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المطمب األوؿ
مفيوـ االستغالؿ الجنسي واإل نترنت

مف المسممات أف عالـ اإلنترنت أصبح واقعاً ال يمكف تجاىمو أو االستغناء عنو بالكمية ،وعبلقة

الطفل باإلنترنت ىي عبلقة مؤثرة وفاعمة إذا ُقورنت بكبار السف ؛ ألف أطفاؿ ىذا الجيل فتحوا عيونيـ عمى
الفضائيات واإلنترنت وىـ أكثر ذكاء وقدرة منا عمى استعماؿ التكنولوجيا(.)1
والخطورة ال تتعمق بقدرة الطفل عمى التعامل مع اإلنترنت وانما بما تحتويو الشبكة ،حيث إف ما

يقرب مف نصف المحتوػ عمى شبكة اإلنترنت يتكوف مف مواد إباحية( ،)2وىو ما يشكل خط اًر محققاً عمى

أخبلؽ الطفل وسموكو .ونقسـ ىذا المطمب ألربعة فروع لزيادة التوضيح والبياف.

الفرع األوؿ :المقصود باالستغالؿ الجنسي واإل نترنت
سنوضح خبلؿ ىذا الفرع تباعاً المقصود باالستغبلؿ الجنسي والمستغل واإلنترنت.
أوالً -تعريف االستغالؿ الجنسي(:)3
ىو (إرغاـ الطفل عمى الخضوع ألوضاع أو مواقف جنسية معينة  ،أو إرغامو عمى النظر إلى صور

فاضحة ،أو توجيو ألفاظ ذات إيحاء جنسي إليو أو إرغامو عمى ممارسة الجنس)(.)4

ومف ثـ فيو إجبار أو إغواء لمطفل لبلشتراؾ في أنشطة جنسية سواء كاف الطفل عمى دراية بما

يحدث أـ ال ،وىذه األنشطة قد تتضمف اتصاالً جسدياً وىو ما يسمى بالجنس المخترؽ كاالغتصاب أو

اتصاؿ غير جسدؼ كمشاىدة األطفاؿ في أوضاع معينة .أو استغبلليـ في إنتاج مواد إباحية( ،)5فيو عممية

أوسع وأشمل مف مجرد ممارسة الجنس.

ولـ نجد تعريفاً لبلستغبلؿ الجنسي في قانوف العقوبات الفمسطيني أو التشريعات المقارنة محل
الدراسة  ،إال أننا وجدنا لو تعريفاً في قانوف الطفل العماني رقـ  2014/22في المادة /1ؼ حيث عرفتو

بقوليا( :ىو االستفادة مف الطفل أو أعضائو في أغراض أو بطرؽ غير مشروعة كالدعارة وغيرىا مف أشكاؿ

االستغبلؿ الجنسي.)...

( )1بلؽت نسبة األطفال لدٌنا من عمر ( )10سنوات فأكثر الذٌن ٌستخدمون تمنٌات المعلومات ( )%60.2للحاسوب وبلؽت
نسبة استخدامهم لئلنترنت ) )%53.7والبرٌد اإللكترونً ( ..)%39للمزٌد انظر ،ملخص وأرلام حول مجتمع المعلومات
الفلسطٌنً ،2014 ،وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات 2015 ،م ،رام هللا ،ص .13
( )2انظر الرابط اإللكترونً  ،https"//plus:google.comA3RIFالساعة  ،15:00بتارٌخ .27/12/2016
()3المادة (/2ج) من البروتوكول االختٌاري التفالٌة حموق الطفل بشأن بٌع األطفال واستؽبللهم فً البؽاء والمواد االباحٌة للعام
 2000م عرفته بأنه (تصوٌر أي طفل بأي وسٌلة كانت ٌمارس ممارسة حمٌمٌة أو بالمحاكاة أنشطة جنسٌة صرٌحة أو أي
تصوٌر لؤلعضاء الجنسٌة للطفل إلشباع الرؼبة الجنسٌة أساساً).
()4للمزٌد انظر مجلة المجتمع ،جمعٌة اإلصبلح االجتماعً ،الكوٌت ،العدد  ،1218لسنة 1996م ،ص .20
( )5وهنان استؽبلل جنسً تجاري ٌشٌر إلى استؽبلل الطفل جنسٌا ً نظٌر ممابل من أي نوع من األنواع ..للمزٌد انظر ،حماٌة
األطفال ضد االستؽبلل الجنسً واالنتهاكات الجنسٌة فً ظل أوضاع الكوارث واألحداث الطاربة2006 ،م ،منظمة اٌكبات
الدولٌة لمكافحة االستؽبلل الجنسً لؤلطفال بانكون ،تاٌبلند ،ص .10
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ثانياً -تعريف المستغل جنسياً لؤلطفاؿ:
ىو (أؼ شخص يحمل رغبة كامنة في ممارسة الجنس مع األطفاؿ ويتصرؼ تصرفات مرتبطة بتمؾ

الرغبة  ،وىذا يشمل كل مف يبحث عف أو يشاىد أو ينشر أية مواد جنسية لؤلطفاؿ  ،ويشمل كل مف يدعـ
االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ مادياً أو معنوياً كتشجيع ليذه الظاىرة مف خبلؿ الكتابة عنيا عمى اإلنترنت)(.)1
ثالثاً -تعريف االنترنت :
اإلنترنت ما ىو إال وسيمة إعبلمية كباقي الوسائل لو العديد مف اإليجابيات والسمبيات ،ولعل أبرز

سمبياتو ىو الحرية الجنسية واإلباحية وىو ما يمثل ناموس خطر عمى المجتمع عامة ،وعمى األطفاؿ

خاصة(.)2

ويعرؼ اإلنترنت بأنو (شبكة عالمية تربط عدد كبير مف الشبكات ومبلييف أجيزة الكمبيوتر المختمفة،
ُ
()3
وأنو وسيمة لمتواصل وتبادؿ المعمومات بيف مختمف األفراد والمؤسسات) .
وُيثار تساؤؿ ىنا حوؿ مف يممؾ اإلنترنت أو مف ىو المسئوؿ عف اإلنترنت؟
والجواب ىو أنو ال أحد في الوقت الراىف يممؾ اإلنترنت ،واف كاف يمكف القوؿ أنو في بداية ظيور

اإلنترنت عاـ )1969ـ) كانت الحكومة األمريكية ممثمة بو ازرة دفاعيا ىي المالؾ الوحيد لمشبكة ،ولكف بعد
تطور ونمو الشبكة لـ يعد أحد يممكيا(.)4

الفرع الثاني :وسائل االستغالؿ الجنسي عبر اإل نترنت

وفقاً لئلحصائيات ) )%53.7مف األفراد مف عمر ) )10سنوات فأكثر يستخدموف الحاسوب
واإلنترنت في فمسطيف( ،)5فيناؾ تزايد في أعداد المتفاعميف عبر الفضاء الرمزؼ أؼ اإلنترنت والذؼ يعد إطا اًر

جديداً لعبلقات اجتماعية عابرة لمقوميات واألماكف ،وتتبايف موضوعات التفاعل بتبايف مضامينو وىناؾ

مضاميف جنسية أو ما يسمى بالجنس االفتراضي مف خبلؿ المواقع اإلباحية( ،)6وىو ما يشكل خط اًر عمى
األطفاؿ في أخبلقيـ ومف ثـ في مسمكياتيـ.

( )1مجلة خطوة ،المركز الفلسطٌنً للدٌممراطٌة وحل النزاعات ،العدد الثانً ،ؼزة 2013 ،م  ،ص .6
( )2د /شرٌؾ دروٌش اللبان ،ودنٌا عمر فرحات ،المخاطر المتعلمة باإلباحٌة اإللكترونٌة ،بحث ممدم للمؤتمر العالمً األول
حول األسرة واإلعبلم وتحدٌات العصر ،الجزء الثانً ،جامعة الماهرة ،فبراٌر  2009م  ،ص .811
( )3معجم المصطلحات االحصابٌة ،الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً 2016 ،م  ،رام هللا ،فلسطٌن ،ص .201
( )4للمزٌد حول هذا الموضوع ،انظر دمحم عبد هللا منشاوي ،جرابم اإلنترنت من منظر شرعً ولانونً ،د.ط ،مكتبة الكرمة،
مصر ،2001 ،ص .2
( )5المسح األسري لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ،الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً 2016 ،م  ،رام هللا ،فلسطٌن،
ص.20
( )6ولٌ د رشاد ذكً ،المجتمع االفتراضً ،دراسة ممدمة إلى المؤتمر العلمً األول حول األسرة واإلعبلم وتحدٌات العصر،
الجزء الثانً ،مرجع سابك ،ص.1260
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والتفاعل في ىذا المجتمع االفتراضي( ،)1يتـ مف خبلؿ عدة وسائل أو أدوات والتي مف أىميا  :البريد
اإللكتروني  ،ومواقع التواصل االجتماعي ،والمواقع اإللكترونية الترفييية  ،والمواقع الجنسية.
أوالً -البريد االلكتروني :
وىو وسيمة تسمح لمستعممي الشبكة محمياً وحوؿ العالـ تبادؿ الرسائل ومف ضمف ذلؾ النصوص

والممحقات(.)2

ويتـ استغبلؿ ىذه الوسيمة لمدخوؿ إلى البريد اإللكتروني لؤلشخاص واالطبلع عمى محتوياتو وكذلؾ

إلرساؿ رسائل ذات محتوػ جنسي يتعمق باألطفاؿ(.)3
ثانياً -مواقع التواصل االجتماعي :

وىي األكثر ارتياداً واىتماماً دوف مبالغة مف الكبار والصغار عمى حد سواء  ،والتي تشمل  :الفيس

بوؾ ،والتويتر ،واإلنستغراـ ،والواتس آب  ،والكيؾ والتممبر والتي مف خبلليا يتـ التواصل وتبادؿ جميع

البيانات الرقمية والوسائط الصوتية والمرئية.

وقد بمغت نسبة األطفاؿ الفمسطينييف الذيف يستخدموف شبكات التواصل االجتماعي مف الفئة العمرية

) 10سنوات إلى  17حوالي  ) %80لمتعارؼ ،و) )%45لممكالمات(.)4
ثالثاً -المواقع اإل لكترونية:

وىي مجموعة مف الصفحات والصور الرقمية وأشرطة الفيديو أو غيرىا مف الوثائق التي يمكف

الوصوؿ إلييا عبر اإلنترنت والتي تكوف دائماً متاحة مف خبلؿ(  ، ))5( httpوتشمل المواقع الترفييية

الخاصة باأللعاب والتسمية والتي تعد مكاناً لجذب تجار الجنس المنحرفيف ،إذ يتـ استغبلؿ األطفاؿ جنسياً
بعد الحصوؿ عمى معموماتيـ( )6وقد بمغت نسبة األطفاؿ عندنا ممف يستخدموف الشبكة لؤللعاب

).)7()%88.8

()1المجتمع االفتراضً  :عبارة عن تجمعات تشكلت من خبلل شبكة اإلنترنت ال ٌمطن أعضابها فً رلعة جؽرافٌة واحدة،
وٌجمع بٌن هذه التجمعات اهتمامات مشتركة ..للمزٌد انظر ،ولٌد رشاد زكً ،مرجع سابك.1263 ،
( )2معجم المصطلحات اإلحصابٌة 2016 ،م ،مرجع سابك ،ص .201
( )3د /أسامة بن ؼانم العبٌدي ،جرٌمة االستؽبلل الجنسً لؤلطفال عبر شبكة اإلنترنت ،مجلة الشرٌعة والمانون ،العدد ،53
السنة  ،2013/27كلٌة الحموق ،جامعة االمارات ،ص .88
( )4والع حموق الطفل الفلسطٌنً ،الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً 2015 ،م ،رام هللا ،فلسطٌن ،ص .98
( )5معجم المصطلحات االحصابٌة 2016 ،م ،مرجع سابك ،ص .206
( )6د /أسامة العبٌدي ،مرجع سابك ،ص .88
( )7والع حموق الطفل الفلسطٌنً 2015 ،م ،مرجع سابك ،ص .78
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رابعاً -المواقع الجنسية(:)1
وىي مواقع متخصصة لنشر الصور والمشاىد الجنسية الصريحة( ،)2والتي تحرص عمى اإلغواء وافساد

األخبلؽ والمنظومة القيمية والمسمكية عمماً أف ) )%35مف تنزيبلت اإلنترنت ىي مواد جنسية(.)3
الفرع الثالث :حق الطفل في االطالع

تعتبر وسائل اإلعبلـ واالتصاؿ أداة مف أدوات الثقافة والمعرفة التي تؤثر في تكويف شخصية الفرد وتوجيو

سموكو(.)4

والحق في االطبلع وتبادؿ المعمومات مكفوؿ دستورياً( ،)5لمجميع ومف بينيـ األطفاؿ ،إضافة إلى أف
القوانيف الخاصة بيـ نصت عمى ىذا الحق فقد جاء في المادة ( )1/33مف قانوف الطفل الفمسطيني ،المعدؿ
رقـ ( -1( :)2004/7لمطفل الحق في طمب جميع أنواع المعمومات واألفكار وتمقييا ونقميا.)...
وكذلؾ نص المادة ( )87مف قانوف الطفل المصرؼ المعدؿ رقـ ( )1996/12حيث قالت (:تكفل

الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية.)...

وبما أف اإلنترنت يعد مصد اًر لممعمومات المتدفقة وغير المنضبطة والمتاحة لمجميع وفي أؼ وقت ؛

فإف ذلؾ ىو مصدر الخطورة عمى األطفاؿ إضافة إلى أف أطفاؿ اليوـ ىـ أكثر قدرة عمى التعامل مع ىذه
التقنية مف غيرىـ  ،وىو ما يسيل وصوليـ إلى المواد اإلباحية مما يعرضيـ لبلستغبلؿ الجنسي بأنواعو

ويجعل منيـ ضحية سيمة المناؿ ،حيث تبمغ نسبة األفراد الذيف لدييـ بريد إلكتروني عندنا مف عمر 10

سنوات فأكثر(  )%39.0في العاـ 2014ـ مقارنة مع ( )%27.5في العاـ .)6(2011

ونحف نسمـ بحق الطفل في االطبلع وتبادؿ المعمومات  ،إال أف ىذا الحق ينبغي أف يمارس تحت

متابعة واشراؼ األىل وكل مسئوؿ ؛ وذلؾ إعماالً لمبدأ السبلمة وليس النعداـ الثقة مع إعماؿ قواعد الحماية
بيذا الصدد وىو موضوع الفرع التالي.

()1فً الٌوم الواحد فمط تحدث أكثر من ) (68ملٌون عملٌة بحث عن المواد اإلباحٌة فً أمرٌكا فمط ،أي نسبة ( )%25من
جمٌع عملٌات البحث الٌومٌة ..للمزٌد انظر الرابط اإللكترونً  ،A3RIF،https://plus.google.com/الساعة ،13:00
بتارٌخ .8/8/2016
( )2د /أسامة العبٌدي ،مرجع سابك ،ص .88
( )3للمزٌد انظر الرابط اإللكترونً  ،www.alwatanvoice.comالساعة  ،12:00بتارٌخ .14/8/2016
( )4د /بكري ٌوسؾ بكري ،الجرابم اإلعبلمٌة ضد االحداث ،ط ،1دار الفكر الجامعً ،اإلسكندرٌة ،2011 ،ص.10
( )5راجع المواد ( )27،10من المانون األساسً الفلسطٌنً ،والمادة ( )15من الدستور األردنً المعدل 1952م ،والمادة
( )48من الدستور المصري للعام  2014م.
( )6المسح األسري تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ،الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً ( ،)2014رام هللا ،فلسطٌن،
ص  ،20وتشٌر إحصابٌا ً للحكومة البرٌطانٌة أن ) 1.4ملٌون شخص دون  18سنة )زاروا الموالع اإلباحٌة فً شهر واحد
فمط مما ٌكشؾ تطور رؤٌة مشوهة للعبللات الجنسٌة لؤلطفال ،للمزٌد انظر الرابط اإللكترونً ،www.paltimes.net
الساعة  ،23:00بتارٌخ .18/2/2016
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الفرع الرابع :قواعد حماية األطفاؿ مف االستغالؿ الجنسي عبر اإل نترنت
ال جداؿ أف اإلنترنت أصبح لغة العصر وأداتو ،وأطفاؿ اليوـ ىـ جيل التقنية بمفرداتيا وأدواتيا كافة ،

وىـ أقدر منا عمى التعامل والتفاعل مع ىذه األداة دوف إحاطة بمخاطرىا في الجانب األخبلقي.

وكثير مف اآلباء ال يدركوف حجـ ىذه المخاطر وتيديداتيا ،فكيف يصار إلى حماية الطفل مف ىذا

الخطر؟!

يرػ الباحث أف طرؽ وقواعد الحماية مف خطر االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر اإلنترنت تتجسد في

ثبلث محاور كما يمي:

أوالً -محور التربية الخمقية والجنسية وفقاً لمشريعة:
األسرة ىي التي تتولى بالدرجة األولى القياـ بعممية التطبيع االجتماعي لمطفل ،وتنشئة وغرس القيـ

واالتجاىات والسموكيات االجتماعية واألخبلقية لديو باإلضافة لدورىا في الرعاية(.)1

ومتى كاف التديف واالنضباط ديدنيا قوالً وعمبلً شب الطفل محصناً ومتمتعاً بالطير والعفة ،قاؿ عز

وجل" :قل لممؤمنيف يغضوا مف أبصارىـ ويحفظوا فروجيـ"...

()2

فتعميـ الطفل وتربيتو عمى ضبط جوارحو

وحواسو يؤدؼ إلى تعزيز منطوقة األخبلؽ لديو منذ نعومة أظفاره فيقبل كل فضيمة ويأبى كل بذيئة كذلؾ

قولو تعالى " :يا أييا الذيف آمنوا ليستئذنكـ الذيف ممكت أيمانكـ والذيف لـ يبمغوا الحمـ منكـ ثبلث مرات مف
قبل صبلة الفجر وحيف تضعوف ثيابكـ مف الظييرة ،ومف بعد صبلة العشاء .)3("...فيذه اآلية أصل في
التربية الجنسية والخمقية ألنيا جعمت االستئذاف الزماً حتى مف الصغير في األحواؿ الثبلث المذكورة باآلية.

وىذه األحواؿ يغمب فييا التكشف واجتماع الرجل بأىل بيتو( .)4فشرعنا يأبى عمى الطفل أف تقع

عيناه عمى ما يمس أو يجرح مناعتو األدبية إلى جانب حفع الغير مف االطبلع عمى خصوصيتيـ.

وقاؿ –ملسو هيلع هللا ىلص" :-مروا أوالدكـ بالصبلة وىـ أبناء سبع سنيف ،واضربوىـ عمييا وىـ أبناء عشر ،وفرقوا بينيـ

في المضاجع"(.)5

( )1د /صالح سبلمة بركات ،التربٌة األسرٌة وعبللتها بمضامٌن البرامج فً المنوات الفضابٌة المؤتمر العلمً األول ،األسرة
واالعبلم وتحدٌات العصر ،الجزء األول ،جامعة الماهرة ،فبراٌر  2009م ،ص .569
( )2لرآن كرٌم ،الجزء  ،18سورة النور ،اآلٌة .30
( )3لرآن كرٌم ،الجزء  ،18سورة النور ،اآلٌة .58
( )4انظر فً هذا المعنى ،الحافظ ابً اسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً الدمشمً ،تفسٌر المرآن العظٌم ،الجزء السادس ،ط،2
دار طٌبة للنشر ،الرٌاض1999 ،م ،ص .81
( )5اإلمام أبً زكرٌا شرؾ النووي ،رٌاض الصالحٌن ،د.ط ،مكتبة العلم ،الماهرة ،وال سنة نشر ،حدٌث رلم (،)306
ص ،143وانظر سنن أبً داوود ،الجزء األول حدٌث رلم ( ،)494ط ،1دار ابن حزم1993 ،م ،ص .237
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وشاىدنا في ىذا الحديث ىو التفريق في المضاجع  ،ويرػ الباحث أف التفريق في المضاجع يمكف

أف يشمل مف ىـ دوف العشر سنوات ؛ ألف المفع جاء مطمقاً والتفريق في سف مبكرة أجدػ وأفضل حتى
يتعود الطفل عمى الخصوصية والحشمة  ،وبما يمنع مف اطبلع الصغير عمى الصغير أو تبلمس األجساد.

فالتربية وفقاً ليذا النيج تحفع األخبلؽ واألعراض ،وتد أر خطر اإلعبلـ الجنسي الذؼ يقض

مضاجعنا في ىذا العصر ليل مساء.
ثانياً_ المحور التقني:

توجد برامج تمثل ما يمكف تسميتو حارس البوابة  ،حيث تقوـ ىذه البرامج بمراقبة استخداـ األطفاؿ
لشبكة اإلنترنت ؛ لكيبل يدخم وا إلى مواقع اباحية أو أية مواقع يفضل أال يطمعوا عمييا وال يعني ذلؾ أف ىذه

البرامج تحقق الحماية المطمقة( ،)1حيث يجب المتابعة واإلشراؼ عمى األطفاؿ أثناء تعامميـ مع اإلنترنت،
وعميو فالوسائل التقنية تتمثل في حجب المواقع اإلباحية ووضع برامج الترشيح والفمترة.
وقد أصدرت الحكومة الفمسطيني السابعة عشر ق ار اًر بتشكيل لجنة مف أربع و ازرات لحجب المواقع

اإلباحية بتاريخ  ،27/10/2015ومنذ ذلؾ التاريخ لـ يحدث شيء عمماً أف و ازرة االتصاالت لدييا القدرة
عمى حجب ) )%90مف المواقع ،ولكف ذلؾ يتطمب تعاوف شركة االتصاالت( ،)2وىذا األمر يفاقـ مف
األخطار المحدقة باألطفاؿ عمى اإلنترنت مما يستدعي السرعة في حجب ىذه المواقع واصدار التشريعات

التي تفرض ذلؾ( ،)3وكذلؾ إلزاـ مزودؼ خدمات اإلنترنت باستخداـ برامج الفمترة والحجب مف خبلؿ برامج
متطورة.

ووفقاً لئلحصائيات لدينا فإف ) )%53.1مف األسر الفمسطينية يستخدـ نظاـ فمترة اإلنترنت ،ونسبة

) )%22.5مف العوائل قامت بتركيب برامج مراقبة عمى الحاسوب ،وأف نسبة األسر التي تتخذ تدابير وقائية
لحماية االطفاؿ مف مخاطر اإلنترنت ىي ) )%97مف سف (.))4( 17 - 5

( )1د /دمحم سعد ابراهٌم ،تعرض المراهمٌن للمحتوى ؼٌر المرؼوب على اإلنترنت دراسة ممدمة للمؤتمر العلمً األول،
األسرة واإلعبلم وتحدٌات العصر ،الجزء األول ،جامعة الماهرة ،فبراٌر  2009م ،ص .111
( )2هذا ما صرح به المهندس عاهد صبٌح مدٌر وزارة االتصاالت بتارٌخ  28/9/2016لصحٌفة سما اإللكترونٌة ..للمزٌد
انظر الرابط اإللكترونً  ،www.samanews.psالساعة  ،11:00بتارٌخ .22/9/2016
()3الر الكنٌست اإلسرابٌلً بتارٌخ  2/4/2016بمراءة تمهٌدٌة لانون حظر الموالع اإللكترونٌة اإلباحٌة وتمضً الصٌؽة
الحدٌدة بإجبار شركات اإلنترنت االتصال بالزبابن وإببلؼهم بوجود إمكانٌة لحظر الموالع اإلباحٌة.
وفً ذات السٌاق ألام عدد من المحامٌن المصرٌٌن دعوة للمطالبة بحجب الموالع اإلباحٌة على اإلنترنت فً مصر حملت
الرلم ( )4837للسنة المضابٌة  67من العام  2013م أمام المضاء اإلداري اختصموا فٌها ربٌس الجمهورٌة مستندٌن للمادة
( )2من الدستور التً جعلت من مبادئ الشرٌعة المصدر الربٌسً للتشرٌع ..انظر على التوالً الرابط اإللكترونً
 ،www.maannews.netالساعة  ،8:00بتارٌخ .2/4/2016
 ،www.samanews.psالساعة  ،23:00بتارٌخ .28/12/2016
( )4والع حموق الطفل الفلسطٌنً  2014م  ،الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً ،فبراٌر  2015م  ،رام هللا ،فلسطٌن،
ص.76
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ثالثاً -محور اإلشراؼ والمراقبة :
إف التربية السميمة ووسائل التقنية الحمائية ال تغني عف المتابعة واإلشراؼ عمى الطفل ؛ ألف األخير

عدو نفسو بسبب ضعف مداركو وشغفو لممعرفة  ،ويرػ الباحث أف ىذه الوسيمة تتحقق مف خبلؿ:

 -1منع األطفاؿ مف فتح رسائل البريد اإللكتروني مجيولة المصدر ،واإلشراؼ عمى المواقع التي يدخل
عمييا الطفل ويعتمد ذلؾ عمى عمر الطفل و حجـ الثقة المتوافرة(.)1

 -2تعميـ الطفل عدـ التواصل مع الغرباء أو إعطاء أؼ معمومات شخصية ليـ.
 -3وضع الحاسوب في مكاف عاـ و التحدث مع الطفل أثناء استخدامو لئلنترنت(.)2
 -4تحديد قائمة بالمواقع المسموح لمطفل الولوج إلييا.
 -5تفقد أجيزة االتصاؿ والتواصل اليدوية مف آف آلخر أو ما تسمى باألجيزة الذكية.
رابعاً -المحور التشريعي :
إف وجود قوانيف خاصة لمكافحة جرائـ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر اإلنترنت يعد مف أىـ الطرؽ
التي تكبح جماح ىذه الجريمة و ذلؾ متى تعاضدت مع الوسائل األخرػ.
ولـ تصدر غالبية الدوؿ العربية قوانيف خاصة لمكافحة جرائـ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر

اإلنترنت و اكتفت بالنصوص التقميدية في قوانيف العقوبات(.)3

وعندنا في فمسطيف كانت المعالجة القانونية ليذه الجرائـ تتـ وفقاً لمنصوص التقميدية حتى صدر
حديثاً القرار بقانوف رقـ ( )2017/16بشأف الجرائـ اإللكترونية(.)4
أما في األردف فقد صدر قانوف جرائـ أنظمة المعمومات لعاـ ( 2010ـ) والذؼ نظـ جرائـ المحتوػ
()5

الضار واالستغبلؿ الجنسي بأنواعو

،

ورغـ أف الوعاء التشريعي الجزائي ال يكفي وحده لزجر المجرـ ومنع

الجريمة إال أنو ال بد منو لنجاح أؼ وسيمة أخرػ.

( )1برٌستون جراال و شٌري كٌنكوؾ ،كٌؾ تحمً طفلن من الموالع الضارة على اإلنترنت ،ترجمة دكتور خالد العامري،
الطبعة العربٌة ،دار الفاروق ،الماهرة 2001 ،م ،ص 116
( )2وفما إلحصابٌات الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً فإن ( )%84من األسر الفلسطٌنٌة تضع الحاسوب فً مكان عام
وأن ( )%73.3من األهل ٌتحدثون مع الطفل أثناء استخدامه لئلنترنت ...للمزٌد انظر والع حموق الطفل الفلسطٌنً2014 ،
م ،مرجع سابك ،ص.76
( )3د /أسامة بن ؼانم العبٌدي ،جرٌمة االستؽبلل الجنسً لؤلطفال عبر اإلنترنت ،مرجع سابك ،ص.119
( )4للمزٌد انظر المرار بمانون رلم ( )2017/16المنشور فً جرٌدة الولابع الفلسطٌنٌة العدد ( )14لسنة  2017م  ،بتارٌخ
 9/7/2017عدد ممتاز.
( )5انظر المواد ( )15 ،13 ،9 ،8من لانون جرابم أنظمة المعلومات األردنً لسنة .2010
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المطمب الثاني
جرائـ االستغالؿ الجنسي عبر اإل نترنت

تعتبر ظاىرة استخداـ اإلنترنت في نشر األعماؿ اإلباحية المتعمقة باألطفاؿ مف الظواىر اإلجرامية

التي تشكل خط اًر بالغاً عمى أخبلؽ الطفل في أؼ مكاف في العالـ(.)1

وتعد مشاىدة أفبلـ العنف واإلباحية أحد األسباب الرئيسية لبلنحراؼ وارتكاب الجرائـ(.)2
يقوؿ –عز وجل–" :إف الذيف يحبوف أف تشيع الفاحشة في الذيف آمنوا ليـ عذاب أليـ في الدنيا

واآلخرة ،)3("...وىو دليل عمى عظـ خطورة ىذه الجرائـ بحيث توعد ربنا جل في عبله الجناة بالعقاب الدنيوؼ
واآلخروؼ ،والخطورة في ىذه الجرائـ أنيا تتـ باستخداـ تقنية تتعدػ المكاف والزماف وتكوف نتائجيا سريعة
وكبيرة وأثارىا متعددة ومتعدية خاصة عمى األطفاؿ(.)4

ومف ىذه الجرائـ جريمة النشرات البذيئة أو ما يطمق عمييا بالمواد اإلباحية والمحتوػ الضار ،وكذلؾ

جريمة استغبلؿ صورة الطفل في وضع فاحش ،فيل توافرت لمعالجة القانونية ليذه الجرائـ في القانوف

الفمسطيني والقوانيف محل الدراسة؟ ،أـ أنيا نصوص تقميدية في الغالب وال تحقق القدر البلزـ مف الحماية
ألخبلؽ الطفل ؟
ىذا ما سنحاوؿ جيدنا في اإلجابة عميو خبلؿ الفرعيف التالييف:
الفرع األوؿ :جريمة عرض النشرات البذيئة أو المحتوى الضار عمى اإل نترنت
المواقع اإلباحية عمى شبكة اإلنترنت بما تحتويو مف مشاىد وصور واعبلنات تؤدؼ إلى نشر الرذيمة
والمساس بالقيـ الفاضمة في المجتمع ،ىي مف أخطر الوسائل عمى الطفل ذلؾ أنيا تمس ببراءتو وطيره

وتدفعو إلى مسالؾ الياوية واالنحطاط والجريمة عمماً أف نسبة مستخدمي اإلنترنت في تزايد(.)5

( )1د /شرٌؾ سٌد كامل ،الحماٌة الجنابٌة لؤلطفال ،ط ،1دار النهضة العربٌة ،الماهرة2001 ،م ،ص .187
( )2خالد بن سعد البشٌر ،أفبلم العنؾ واإلباحة وعبللتها بالجرابم ،أكادٌمٌة ناٌؾ للعلوم األمنٌة ،الرٌاض2005 ،م ،ص .35
( )3لرآن كرٌم ،الجزء  ،18سورة النور ،اآلٌة .19
( )4الطفل الذي ٌتعرض لبلستؽبلل الجنسً بصوره المختلفة ومن بٌنها تعرٌضه للمواد اإلباحٌة أو استؽبلل صورته فٌها ٌؤدي
فمدانه للثمة فً الكبار وموت براءته وعندما ٌكبر لد ٌمارس ما ارتكب علٌه على الؽٌر وربما ٌصاب باالكتباب ،مما ٌموده إلى
وضع حد لحٌاته عبر االنتحار)...جزء من ممابلة أجرٌناها مع األخصابٌة النفسٌة نٌفٌن مازن راشد ،من الهٌبة الطبٌة الدولٌة
ومركز التدرٌب المجتمعً بؽزة بتارٌخ  ،3/2/2017الساعة  9:00مكان الممابلة ،مركز التدرٌب المجتمعً بؽـزة.
()5تبلػ نسبة األسر التً لدٌها اتصال باإلنترنت ) )%48.3فً فلسطٌن ،والنسبة فً تزاٌد للمزٌد انظر ،ملخص وأرلام حول
مجتمع المعلومات الفلسطٌنً ،وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات 2014 ،م  ،رام هللا ،فلسطٌن ص 9
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أوالً -تعريف النشرات البذيئة :
جاء في المادة (/8أ) مف قانوف جرائـ أنظمة المعمومات األردني سنة ( :2010كل مف أرسل أو

نشر عف طريق نظاـ معمومات أو الشبكة المعموماتية قصداً كل ما ىو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمف

أعماالً إباحية يشارؾ فييا أو تتعمق باالستغبلؿ الجنسي لمف لـ يكمل الثامنة عشر مف العمر ، )...أما لدينا

فمـ يعرؼ المشرع الفمسطيني النشرات البذيئة وانما جعميا تشمل كل ما مف شأنو أف يمس اآلداب العامة وفقاً
لما ورد في المادة ( )1/16مف القرار بقانوف رقـ ( )2017/16بشأف الجرائـ اإللكترونية ،حيث نصت عمى

ما يمي-1( :كل مف أنتج ما مف شأنو المساس باآلداب العامة.)...
مف خبلؿ ىذا النص يرػ الباحث أف المحتوػ الضار المتمثل في النشرات أو المواد اإلباحية ىو

كل مادة مسموعة أو مقروءة أو مرئية منافية لآلداب العامة
ومناعتو األدبية.

()1

واألخبلؽ وتستغل ؛ إلفساد أخبلؽ الطفل

ثانياً -عمة التجريـ :
ىذه الجريمة تمس القيـ الفاضمة في المجتمع  ،وتتنافى مع اآلداب العامة وتؤدؼ إلى فساد األخبلؽ،
كونيا موجية لمخاطبة واثارة الغرائز الدنيا لدػ الطفل أو النشء والتي متى تمكنت منو جعمت مف سموكو
لمفاحشة عنواف ،لذلؾ قاـ المشرع بتجريـ ىذه المواد.

لكف السؤاؿ ما ىو المعيار أو الضابط الذؼ يجعمنا نقرر أف ىذه المواد إباحية أو بذيئة أـ أنيا مواد

إعبلمية عادية؟

المعيار في ذلؾ ىو العرؼ الجارؼ وما إذا كاف مف شأنيا إفساد األخبلؽ أـ ال ،فضابط تحديد ىذه

المادة البذيئة ىما العرؼ وافساد األخبلؽ والبد مف اجتماعيما معاً(.)2
ثالثاً -أركاف جريمة عرض النشرات البذيئة عمى اإل نترنت :

جاء النص عمى ىذه الجريمة في المادة ( )16مف القرار بقانوف رقـ ( )2017/16بشأف الجرائـ
اإللكترونية باعتبارىا جنحة في صورتيا البسيطة وجناية في صورتيا المشددة كما يمي-1( :كل مف أنتج ما
مف شأنو المساس باآلداب العامة أو أعده أو ىيأ لو أو أرسمو أو خزنو بقصد االستغبلؿ ،أو التوزيع ،أو

العرض عمى غيره عف طريق الشبكة اإللكترونية ،أو إحدػ وسائل تكنولوجيا المعمومات ،أو الرسوـ المتحركة

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عف سنة أو بغرامة-2 ...كل مف أنشأ موقعاً ،أو تطبيقاً ،أو حساباً إلكترونياً ،أو

()1مفهوم عبارة منافٌة لآلداب العامة ٌنصرؾ إلى المطبوعات والصور التً تحتوي على أشٌاء خارجة عن الفضٌلة ولٌم
المجتمع ومن ذلن الصور الجنسٌة والرواٌات والكتب التً تبوح بأسرار خاصة وكذلن األفبلم التً تخدش الحٌاء العام ،لمزٌد
انظر د /طارق سرور ،لانون العموبات المسم الخاص ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة ،الطبعة الثانٌة 2001 ،م.261 ،
( )2د /كامل السعٌد ،شرح لانون العموبات والجرابم الوالعة على األخبلق واآلداب العامة واألسرة ،ط ،1مكتبة دار الثمافة،
عمان األردن1995 ،م ،ص.167
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نشر معمومات عمى الشبكة اإللكترونية أو إحدػ وسائل تكنولوجيا المعمومات تدعو إلى تسييل برامج وأفكار
تروج لما مف شأنو المساس باآلداب العامة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عف سنة أو بغرامة -3 ...إذا كاف

الفعل المحدد في الفقرتيف ( )2 ،1مف ىذه المادة موجياً إلى طفل يعاقب باألشغاؿ المؤقتة مدة ال تقل عف
سبع سنوات وغرامة-4 ...إذا كاف محتوػ الفعل الوارد في الفقرة ( )1مف ىذه المادة طفل أو ىيئة طفل أو
صور محاكاة لمطفل يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عف سبع سنوات وبغرامة.)...

وجاء النص المصرؼ تقميدياً في معالجتو ليذه الجريمة التي صنفيا ضمف الجنح وعاقب عمييا

بالحبس الذؼ ال يزيد عف سنتيف والغرامة وفقاً لما جاء في المادة ( ،)1()178بينما استحدث المشرع األردني
النص عمى ىذه الجريمة ضمف قانوف جرائـ أنظمة المعمومات لعاـ  2010ـ في المادة ( )8حيث نصت
عمى ما يمي:

(أ -كل مف أرسل أو نشر عف طريق نظاـ معمومات أو الشبكة المعموماتية قصداً كل ما ىو مسموع ،أو
مقروء ،أو مرئي يتضمف أعماالً إباحية يشارؾ فييا أو تتعمق باالستغبلؿ الجنسي لمف لـ يكمل الثامنة عشرة

مف العمر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عف ثبلثة أشير وبغرامة ...ب -كل مف قاـ قصداً باستخداـ نظاـ

معمومات أو الشبكة المعموماتية في إعداد أو ضغط أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة
أو أعماؿ إباحية لغايات التأثير عمى مف لـ يكمل الثامنة عشرة مف العمر ...يعاقب بالحبس مدة ال تقل عف

سنتيف وبغرامة.)...
ومما سبق يتضح لنا أف ليذه الجريمة ثبلثة أركاف:
 -1الركف المادي ويتمثل في السموؾ أو النشاط اإلجرامي الذؼ يتخذ إحدػ الصور التالية:
أ -إنتاج أو إعداد النشرات البذيئة.
ب -التوزيع أو العرض والترويج.

ت -إنشاء المواقع أو التطبيقات الفاضحة.
وعميو تقوـ ىذه الجريمة طالما كاف المحتوػ ضا اًر ،أؼ مشتمبلً عمى كل ما مف شأنو أف يمس

اآلداب العامة  ،وأياً كانت الوسيمة المستخدمة لمترويج ليذه المواد وعرضيا سواء كانت الشبكة أؼ اإلنترنت
أو أية وسيمة أخرػ مف وسائل تكنولوجيا المعمومات  ،وأياً كانت المادة البذيئة سواء عمى شكل معمومات او
أفكار أو برامج أو رسوـ متحركة أو طفل أو محاكاة لطفل.

( )1راجع المادة ( )178من لانون العموبات المصري ونشٌر هنا إلى أن المانون رلم ( )1960/16والنافذ فً الضفة الؽربٌة
جاء بنص المادة ( )319مطابما ً لنص المادة ( )179من لانون العموبات رلم ( )1936/74ونشٌر أٌضا ً أن مشروع لانون
العموبات الموحد الفلسطٌنً نص على هذه الجرٌمة فً المادة ( )388من المشروع.
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 -2ركف مفترض وىو مخالفة ىذه المواد لآلداب العامة:
واآلداب العامة ىي مجموعة مف القواعد التي يجد الناس أنفسيـ ممزميف باتباعيا طبقاً لناموس أدبي

يتكوف مف مجمل العادات واألعراؼ والديف والتقاليد(.)1

وىي قواعد نسبية متغيرة باختبلؼ المكاف والزماف مف مجتمع آلخر ومف جيل إلى جيل في المجتمع

الواحد  ،وسمطة القاضي في تحديد مضموف اآلداب العامة تخضع لرقابة محكمة النقض لمحيمولة دوف
الشطط واالنحراؼ في التقدير(.)2
 -3الركف المعنوي:
ىذه الجريمة عمدية وال يكفي لقياميا القصد الجنائي العاـ بل البد مف توافر نية إجرامية خاصة

تتمثل في إفساد األخبلؽ( ،)3وتستخمص ىذه النية كما يرػ الباحث مف حجـ وعدد المواد البذيئة المرسمة أو

المنشورة أو المعمف عنيا أو المعروضة .فمتى كانت عمى ىيئة صور متحركة فيي موجية لمطفل دوف شؾ،

ومتى كاف المشارؾ في ىذه المواد طفبلً أو عمى ىيئتو كاف القصد الجنائي الخاص واضحاً يقيناً ال تعميقاً.
 -4صغر السف:

وقد أضافو المشرع الفمسطيني في المادة ( )16فقرة  4 ،3وجاء لفع الطفل مطمقاً بحيث يشمل
الصغير منذ والدتو وحتى بموغو سف الثامنة عشر ،ومف ثـ فالحماية وفقاً ليذه المادة تستغرؽ كامل مرحمة

الطفولة وكذلؾ جاء النص األردني وفقاً لممادة ( )8مف قانوف جرائـ أنظمة المعمومات  ،2010وىو ما يفتقده
النص المصرؼ التقميدؼ.

أظير بيذا النص االىتماـ بالطفل وبالجرائـ المستحدثة التي
ا
والمشرع األردني والفمسطيني وبحق

تستيدفو في قيمة وأخبلقو فكرسا الحماية لكامل مرحمة الطفولة.
رابعاً -ظروؼ التشديد:
-1صغر السف :

المشرع الفمسطيني عاقب عمى ىذه الجريمة في صورتيا البسيطة بالحبس مدة ال تقل عف سنة أو

عد ىذه الجريمة جنحة وجعل العقوبة اختيارية ،بينما جعل ىذه الجريمة جناية متى كانت الضحية
غرامة ،أؼ َ
طفبلً أؼ في صورتيا المشددة وجعل العقوبة إجبارية سجف مع األشغاؿ الشاقة المؤقتة وغرامة ،فمتى كاف
( )1د /عبد الرزاق السنهوري ،الوجٌز فً شرح المانون المدنً ،نظرٌة االلتزام ،د.ط ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة1966 ،م،
ص.15
( )2انظر الرابط اإللكترونً ency.com،www.arab :تارٌخ وساعة الزٌارة2017/2/3 ،12:00 ،م.
( )3د /جمٌل عبد البالً الصؽٌر ،لانون العموبات المسم الخاص ،ط ،2دار النهضة العربٌة ،الماهرة1998 ،م ،ص،135
كذلن انظر المحامً عبد الحمٌد العٌلة ،شرح لانون العموبات الفلسطٌنً ،ط ،1بدون دار نشر ،2001 ،ص.378
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الفعل المجرـ موجياً لمطفل سواء في شكل رسوـ متحركة أو معمومات أو أفكار أو غيره فالعقوبة ىي السجف

الذؼ ال يقل عف سبع سنوات مقترناً باألشغاؿ الشاقة المؤقتة وغرامة.

واذا كاف الفعل البذؼء في ذاتو يرتكب مف قبل طفل أؼ منخرطاً فيو أو عمى ىيئة طفل أو بأؼ

صورة تمثل طفبلً أؼ بالمحاكاة لو ،فإف العقوبة ىي ذاتيا السجف الذؼ ال يقل عف سبع سنوات والغرامة
مقترناً بأشغاؿ شاقة مؤقتو وفقاً لممادة ( )4/3/16مف القرار بقانوف رقـ (.)2017/16

أما المشرع األردني فعاقب عمى ىذه الجريمة مف خبلؿ صورتيف وفقاً لممادة ( )8مف قانوف جرائـ
أنظمة المعمومات لعاـ (2010ـ) :صورة تتعمق بإرساؿ ونشر المواد اإلباحية لمف ىـ دوف الثامنة عشر
وجعل العقوبة الحبس  3شيور أو غرامة ،والمشرع ىنا جعميا جنحة بسيطة رغـ توافر عنصر الطفولة.

أما الصورة الثانية فتتعمق بتوافر القصد الخاص مف وراء إرساؿ ونشر والترويج لممواد البذيئة  ،حيث

الغاية ىي التأثير عمى مف ىـ دوف الثامنة عشر وجعل العقوبة ىي الحبس سنتيف عمى األقل وغرامة.

ويرػ الباحث أف التشديد ينبغي أف يكوف متواف اًر بأقصى صوره طالما كانت الضحية طفبلً أو

المستيدؼ ىـ فئة األطفاؿ.
-2صفة الفاعل :

لـ ينص كبل التشريعيف الفمسطيني واألردني عمى صفة الفاعل  ،ذلؾ أف شبكة المعمومات ىي فضاء

مفتوح ويمكف تقمص أية شخصية فيو لذلؾ ينبغي أف يكوف التشديد متواف اًر طالما تعمق الفعل بطفل.

أما قانوف العقوبات المصرؼ فنجد أف العقوبة ىي الحبس الذؼ ال يزيد عف سنتيف والغرامة إلى

جانب وجود المادة ( )116مكرر مف قانوف الطفل المصرؼ  ،والتي تقضي بزيادة العقوبة بمقدار المثل لمحد

األدنى فيما لو وقعت مف بالغ عمى طفل وممف لو سمطة فعمية أو قانونية عميو(.)1
خامساً -تقييـ السياسة العقابية :

يبلحع أف المشرع الفمسطيني واألردني قد نظما ىذه الجريمة واف كاف المشرع األردني ىو األسبق

في ذلؾ ،بينما ال يزاؿ المشرع المصرؼ تقميدياً بيذا الشأف.

كذلؾ كبل التشريعيف لـ يحص ار وسائل تداوؿ أو نشر المواد البذيئة وانما عددا صو اًر ليا ،وكبل
التشريعيف جعبل الطفولة ظرفاً لمتشديد بينما التشريع المصرؼ لـ يورد ىذا الظرؼ ضمف قانوف العقوبات واف

( )1تنص المادة ( )116مكرر من لانون الطفل المصري بمولهاٌ( :زداد بممدار المثل الحد األدنى للعموبة الممررة ألي جرٌمة
إذا ولعت من با لػ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والدٌه أو من له الوالٌة أو الوصاٌة علٌه أو المسبول عن مبلحظته وتربٌته أو
من له سلطة علٌه أو كان خادما ً عند من تمدم ذكرهم).
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أورد سبباً عاماً لمتشديد في المادة ( )116مكرر مف قانوف الطفل ،حيث تزداد العقوبة بمقدار المثل في حدىا
األدنى متى كانت الضحية طفبلً.

المشرع الفمسطيني جعل ىذه الجريمة في صورتيا المشددة جناية متى كاف الفعل موجياً لطفل أو

منخرطاً فيو طفل فجعميا أشغاالً شاقة مؤقتو لسبع سنوات وغرامة.

أما المشرع األردني فقد جاء مواكباً لؤلنماط المستحدثة مف الجرائـ  ،إال أف العقوبة تعتبر بسيطة

وغير رادعة وال تتناسب مع المخاطر التي ستسببيا ىذه الجريمة واآلثار التي ستخمفيا وينبغي رفعيا إلى الحد
األقصى لعقوبة الجنحة.
الفرع الثاني :جريمة االعتداء عمى الطفل في صورتو

الحياة الخاصة ليا حرمتيا وقدسيتيا ال فرؽ بيف كبير وصغير ،وقد نصت المادة ( )32مف القانوف
األساسي الفمسطيني المعدؿ بقوليا( :كل اعتداء عمى أؼ مف الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة

لئلنساف وغيرىا مف الحقوؽ والحريات التي يكفميا القانوف األساسي أو القانوف جريمة.)...

وبذات المعنى جاء نص المادة ( )57مف الدستورؼ المصرؼ لمعاـ  2014ـ وكذلؾ نص المادة

( )2/7مف الدستور األردني  1952ـ المعدؿ( ،)1ونتيجة النتشار التقنية الحديثة بوسائميا المختمفة ظيرت
جرائـ اإلنترنت الشخصية والتي تتضمف االعتداء عمى بيانات وممفات خاصة ومف بينيا استغبلؿ الصور

الشخصية في أوضاع أو مواقع جنسية.

ويرػ الباحث أف الطفل أكثر عرضة مف غيره ليذه الجريمة؛ نظ اًر لتفاعمو البرؼء مع المواقع

المختمفة ومع أفراد المجتمع االفتراضي وجيمو في الغالب بمبادغ السبلمة والوقاية.
فيل تتوافر الحماية التشريعية ضد ىذه الجريمة؟
أوالً-المقصود بجريمة االعتداء عمى الطفل في صورتو :

يحدث االبتزاز لمطفل عبر اإلنترنت بعد الحصوؿ عمى بياناتو الخاصة وصوره بعد التواصل طويل

المدػ معو(.)2

وبعد ذلؾ يتـ استخداـ الصورة الخاصة بالطفل دوف إذنو أو عممو في مواقع ذات طابع جنسي أو

مقرونو بعبارات غير مناسبة( ،)3ومشينة أخبلقياً.

( )1راجع المادة ( )57من الدستور المصري وكذلن المادة ( )2/7من الدستور األردنً.
( )2للمزٌد انظر الرابط اإللكترونً www.alyaum.com :تارٌخ الزٌارة وساعتها.2016/11/20 ،23:59 ،
( )3انظر الرابط اإللكترونً.2017/2/1 ،16:00 ،www.computerOmaintenace.blogspot.com :
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فيي جريمة يتـ الوصوؿ فييا لميوية اإللكترونية لمطفل بطرؽ غير مشروعة كحسابات البريد
اإللكتروني وكممات السر ،وقد يصل إلى انتحاؿ شخصياتيـ وأخذ صورىـ وتسمى بجرائـ اإلنترنت

الشخصية(.)1

وقد جاء النص عمى ىذه الجريمة في المادة ( )22مف القرار بقانوف رقـ ( )2017/16بشأف الجرائـ

اإللكترونية الفمسطيني كما يمي( :كل مف أنشأ موقعاً ،أو تطبيقاً ،أو حساباً إلكترونياً  ،أو نشر معمومات عمى

الشبكة اإللكترونية أو إحدػ وسائل تكنولوجيا المعمومات بقصد االعتداء عمى أؼ مف المبادغ أو القيـ
األسرية مف خبلؿ نشر أخبار ،أو صور ،أو تسجيبلت صوتية أو مرئية سواء كانت مباشرة أو مسجمة تتصل

بحرمة الحياة الخاصة أو العائمية لؤلفراد ولو كانت صحيحة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عف سنتيف أو بغرامة

ال تقل عف  3000دينار أردني وال تزيد عمى  5000دينار أردني أو بالعقوبتيف كمتييما).

ونص عمييا المشرع األردني في المادة (/8ج) بقولو (:كل مف قاـ قصداً باستخداـ نظاـ معمومات او
الشبكة المعموماتية لغايات استغبلؿ مف لـ يكمل الثامنة عشر مف العمر  ،أو مف ىو معوؽ نفسياً أو عقمياً

في الدعارة أو األعماؿ اإلباحية يعاقب باألشغاؿ المؤقتة وبغرامة)...

أما المشرع المصرؼ فجاء نص المادة ( )309مف قانوف العقوبات حوؿ جريمة االعتداء عمى حرمة
الحياة الخاصة وعدىا جنحة.
ثانياً -عمة التجريـ :
ىذه الجرائـ ذات نمط مستحدث وبواسطتيا يمكف تيديد الطفل واستغبللو جنسياً وقيادتو إلى الفحش

والفجور.

ويرػ الباحث أف مبررات وأسباب ىذا التجريـ تتعمق بما يمي:
 -1تفاعل الطفل مع اإلنترنت بدافع الفضوؿ مع الجيل بمبادغ وقواعد السبلمة يجعمو ضحية سيمة ليذه
الجريمة.

 -2حب االستعراض لدػ األطفاؿ مف خبلؿ عرض صورىـ الخاصة وبياناتيـ الشخصية مما يسيل
الوصوؿ إلييا.

 -3غياب الوعي بأساليب االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر اإلنترنت وغياب اإلشراؼ المباشر وغير
المباشر مف األىل.
فكل ذلؾ يبرر تجريـ ىذا االعتداء  ،أضف إلى ذلؾ سيولة وسرعة تنفيذ ىذه الجريمة وما يترتب عمييا مف
آثار خطيرة.
( )1انظر الرابط اإللكترونً.2017/4/30 ،18:00 ،www.mawdoo3.com :
129

ثالثاً -أركاف جريمة االعتداء عمى الطفل في صورتو :
ليذه الجريمة ثبلثة أركاف:
-1الركف المادي  :ويتمثل في النشاط المادؼ الذؼ يتخذ عدة صور
أ -إنشاء مواقع إلكترونية تستيدؼ القيـ األسرية.

ب -نشر المعمومات واألخبار حوؿ حرمة الحياة الخاصة.
ت -نشر صور أو تسجيبلت صوتية أو مرئية تتعمق بحرمة الحياة الخاصة.
وبالرجوع لمنصوص القانونية السابقة فإف االعتداء يقع عمى الطفل مف خبلؿ نشر صورتو في
اء عمى المبادغ والقيـ األسرية وحرمة الحياة الخاصة حتى ولو كانت صحيحة كمف ينشر
أوضاع تمثل اعتد ً
صورة لطفل ٍ
عار حقيقة ،ولكف اليدؼ مف نشرىا ىو اإلساءة لمطفل ووسميا بطابع جنسي تمييداً الستغبللو.
ويرػ الباحث أف الصورة قد تكوف غير محتشمة أصبلً كصورة طفل في مبلبسو الداخمية أو تكوف

صورة عادية  ،ولكنيا توسـ بطابع جنسي كنشرىا وعرضيا عمى مواقع بذيئة  ،وأياً كانت الصورة حقيقية أو

اعتداء عمى مناعة الطفل األدبية ومساساً بكرامتو وأخبلقو.
زائفة فإنيا تمثل
ً
-2ركف صغر السف :

وقد جاء النص األردني عميو واضحاً عندما ذكر الطفل بقولو ( :مف لـ يكمل الثامنة عشرة مف
العمر )...وذلؾ تقري اًر وتكريساً لحماية تستغرؽ مرحمة الطفولة.
-3الركف المعنوي :
وىذه الجريمة مف جرائـ الضرر التي يجب أف يتوافر ليا القصد الجنائي العاـ إضافة إلى القصد

الخاص ،والمقصود ىنا العمـ بطبيعة الصورة المصطنعة والمنشورة وال عبرة بالدوافع( ،)1بقصد االعتداء عمى
حرمة الحياة الخاصة.

رابعاً -ظروؼ التشديد:
لـ ِ
يأت القانوف الفمسطيني عمى عامل السف كظرؼ مشدد لمعقاب وبذات االتجاه سار المشرع

المصرؼ.

وقد خالفيما المشرع األردني عندما نص عمى السف في المادة (/8ج) مف قانوف جرائـ أنظمة
المعمومات  ،وجعل العقوبة مغمظة وىي األشغاؿ الشاقة المؤقتة والغرامة التي ال تقل عف خمسة آالؼ دينار
( )1د /بكري ٌوسؾ بكري ،مرجع سابك ،ص.75
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وفي ذلؾ تطبيق لمردع والمنع وىو الغاية المتوخاة مف ىذا النص ،ومع ذلؾ يمكف إعماؿ نص المادة

( )4/56مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني التي نصت عمى ما ىو آت( :تضاعف العقوبة المقررة

لمجرائـ المعاقب عمييا بموجب أحكاـ ىذا القرار في أؼ مف الحاالت اآلتية-4 :التغرير باألحداث ومف في

حكميـ واستغبلليـ ،)...وىي قريبة مف المادة ( )116مكرر مف قانوف الطفل المصرؼ سالفة الذكر والتي
يمكف إعماليا مع المادة ( )309حوؿ جريمة االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة متى تعمق الفعل بطفل.

خامسا -تقيـ السياسة العقابية :
نستنتج مما سبق أف كبلً مف المشرع الفمسطيني واألردني قد نظما ىذه الجريمة غير أف المشرع
الفمسطيني عدد صو اًر ليا ولكنو جعميا جنحة ولـ ِ
يأت عمى ذكر الطفل كعنصر أو ظرؼ تشديد ،أما المشرع

األرد ني فجعميا جناية وذكر الطفل كظرؼ تشديد وجعل العقوبة مغمظة لغايات الردع والمنع والحماية  ،أما

المشرع المصرؼ فجاء النص لدية تقميدياً ولكف يمكف إعمالو لتجريـ ىذه الفعمة ويمكف إعماؿ المادة ()116
مف قانوف الطفل لتشديد العقوبة.
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الخاتمة

الحمد هلل الذؼ وفقنا إلتماـ ىذه الدراسة والتي تعمقت باألطفاؿ كضحايا  ،كوف أف األطفاؿ ىـ نواة
المجتمع وقوتو المنتجة وخسارتيـ غير قابمة السترجاع ،ومف أجل ذلؾ يتوجب أف تتوفر ليـ الحماية بأشكاليا

كافة وباألخص الحماية الجزائية  ،وبحيث تكوف العقوبة مانعة لئلجراـ وداعية لمزجر وباعثة عمى االعتبار
حتى نحمي جيل المستقبل مف ىذه الجرائـ وآثارىا المتعددة والمتعدية ،وىذا جيد المقل فإف كاف مف توفيق

وصواب فمف هللا ،واف كاف مف خطأ فمف نفسي والشيطاف ،وفي الختاـ فقد توصمت إلى مجموعة مف النتائج

والتوصيات أوردىا كما يمي:

أوالً -النتائج :
 -1حداثة السف ىي العامل األىـ في الجرائـ التي تقع عمى عرض الطفل وأخبلقو ،وال تزاؿ ثقافة
الصمت والعار ىي السائدة في معالجة ىذه الجرائـ.

 -2اشتمل القانوف الفمسطيني عمى العديد مف النصوص التي توفر الحد األدنى مف الحماية الجزائية
لمطفل ولكنيا تبقى غير كافية.

 -3ليس لدينا قانوف طفل يجمع بيف دفتيو كل ما يخص الطفل إجرائياً وموضوعياً ،وبحيث يبقى قانوف
العقوبات وقانوف اإلجراءات ىما الشريعة العامة في ىذا األمر.
 -4القانوف الفمسطيني يأخذ بالمفيوـ االجتماعي لمعرض ،أؼ حماية الجسد مف كل ممارسة ال إرادية
لمجنس ومع ذلؾ نجده قد أعمل المفيوـ األخبلقي لمعرض في نص المادة ( )2/152عقوبات.

 -5وفقاً لمتطبيقات القضائية فالعقوبات مخففة وغير رادعة رغـ أف المشرع وازف بيف الجريمة والعقوبة في
كثير مف الحاالت.

 -6صدر حديثاً القرار بقانوف شأف الجرائـ اإللكترونية  ،والذؼ نظـ جرائـ االستغبلؿ الجنسي اإللكتروني
لمطفل مف أجل توفير حماية جزائية ضد الجرائـ المستحدثة.

 -7القانوف الفمسطيني ساوػ بيف جريمتي االغتصاب والمواط مف حيث التجريـ والعقاب.

 -8قانوف العقوبات ( 1936ـ) النافذ في قطاع غزة جعل جريمة المواط جريمة مستقمة  ،بينما قانوف
العقوبات (1960ـ) النافذ في الضفة فجعميا ضمف جريمة ىتؾ العرض وفي ذلؾ يفضل قانوف
 1936عمى قانوف .1960

 -9في كثير مف األحياف جاء قانوف العقوبات بحماية ال تستغرؽ كامل مرحمة الطفولة؛ نظ اًر لممرحمة
الزمنية التي صدر فييا ،بينما جاءت مسودة مشروع قانوف العقوبات الموحد والقوانيف الخاصة كقانوف
الطفل مقررة الحماية لكامل مرحمة الطفولة وىي ( )18سنة ومشددة لمعقوبة متى توافرت صمة بيف

الجاني والضحية وىو ما افتقده قانوف العقوبات النافذ.
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ثانياً -التوصيات :

 -1نوصي المشرع الفمسطيني بتوحيد المسميات في كل ما يخص الطفل سواء كاف في خبلؼ مع
القانوف أو ضحية لمخالفة القانوف.

 -2نييب بالمشرع أف تكوف عقوبة الشروع أو المحاولة في جرائـ االعتداء عمى عرض الطفل وأخبلقو
ىي ذات عقوبة ارتكاب الفعل والنص عمى صفة الفاعل كظرؼ مشدد.

 -3عدـ العمل بقاعدة القانوف األصمح لممتيـ فيما يخص جرائـ االعتداء عمى الطفولة  ،وكذلؾ عدـ

األخذ بنظاـ العدالة التصالحية في معالجة جرائـ االعتداء عمى عرض الطفل وأخبلقو  ،واعماؿ نظاـ

العدالة الجزائية وذلؾ نظاـ العدالة األخبلقية.

 -4النص عمى حرماف المدانيف باالعتداء جنسياً عمى األطفاؿ مف ممارسة ميف ذات صمة مباشرة أو
غير مباشرة باألطفاؿ أو جعل مدة رد االعتبار ليـ مضاعفة.

 -5النص عمى عالمية االختصاص في قانوف العقوبات بالنسبة لمجرائـ الجنسية المرتكبة ضد األطفاؿ.

 -6وجوب أف تتضمف تعميمات السيد النائب العاـ أف يتـ أخذ إفادة األطفاؿ بالصوت والصورة أؼ فيديو
مسجل؛ وذلؾ لمحد مف الضغوط النفسية واآلثار الناتجة عف إعادة تدويف اإلفادة.

 -7ينبغي تعزيز اإلطار التشريعي لصالح األطفاؿ مف خبلؿ مراجعة شاممة وتعديل واستحداث القوانيف

المتعمقة بالطفولة  ،والجمع بيف الموضوعي واإلجرائي فيما يخص الطفل في قانوف الطفل

الفمسطيني.

 -8كذلؾ نوصي المشرع الفمسطيني بالتعديل واإلضافة في المواد اآلتية تحقيقاً لمحماية الجزائية لمطفل
واعماالً لمصمحتو الفضمى.

 تعديل نص المادة ( )9إجراءات والتي نصت عمى حاالت انقضاء الدعوػ الجزائية ،وبحيث
نستثني قضايا االعتداء عمى عرض الطفل وأخبلقو مف العفو العاـ والتقادـ.

وتعميل ذلؾ أ ف ىذه الجرائـ ذات آثار ونتائج متعددة ومتعدية وقد ال يمحوىا الزمف ،وغالبية

مرتكبييا يكرروف فعمتيـ ويبقى الخطر ماثبلً طالما لـ يجدوا الردع والمنع.

 إضافة فقرة إلى المادة ( )12إجراءات المتعمقة بمدة القضاء الدعوػ الجزائية ودعوػ الحق
المدني  ،وبحيث ال تبدأ المدة المسقطة لمدعوػ الجزائية في جرائـ االعتداء عمى عرض الطفل
وأخبلقو إال مف تاريخ اكتشاؼ الجريمة.

وتعميل ذلؾ أف ىذه الجرائـ تسيطر عمييا ثقافة الصمت ومف ثـ ينبغي أف نحافع عمى حق

الطفل في حماية جزائية مؤثرة.

 المادة ( )159مف قانوف العقوبات الفمسطيني (1936ـ) جعمت السف ركناً في جريمة األفعاؿ

المنافية لمحياء أو ما يسمى بيتؾ العرض ،غير أف المشرع لـ يجعل مف حداثة السف ظرفاً
لمتشديد  ،إلى جانب أنو لـ يتطرؽ إلى صفة الفاعل كطرؼ يستدعي التشديد مما ينبغي معو

التعديل لغايات تحقيق حماية فاعمة.
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 يوصي الباحث بتعديل نص المادة ( )11مف القرار بقانوف بشأف حماية األحداث رقـ
(.)2016/4

النص األصمي (يحدد سف الحدث بوثيقة رسمية فإف ثبت عدـ وجودىا يقرر سنة بواسطة خبير
تعينو المحكمة أو نيابة األحداث حسب مقتضى الحاؿ).

النص بعد التعديل (يحدد سف الحدث بوثيقة رسمية فإف ثبت عدـ وجودىا تقرر سنو بواسطة

خبير تعينو النيابة أو المحكمة)...

وعمة ذلؾ أف اتصاؿ الطفل يكوف بالنيابة أوالً ثـ بالمحكمة  ،حيث التحقيق االبتدائي ،ثـ التحقيق

ابتداء مف قبل النيابة.
النيائي  ،ومف ثـ يجب تحديد السف
ً
 يوصي الباحث أف تتضمف المادة ( )53مف قانوف الطفل الفمسطيني المعدؿ النص عمى الخط
الساخف كوسيمة معتبرة لمتبميغ عف جرائـ االعتداء عمى الطفولة وكل ما ييددىا سواء تـ اإلببلغ

مف الطفل أو ذويو أو غيره.
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أوالً :القرآف الكريـ

المراجع

ثانياً :السنة النبوية
 -1اإلماـ أبو زكي شرؼ النووؼ ،رياض الصالحيف ،حديث رقـ  ،306د.ط ،مكتبة العمـ ،القاىرة ،ودوف
سنة نشر.

 -2سنف ابف داوود ،حديث رقـ  ،494الجزء األوؿ ،ط ،1دار ابف حزـ ،بيروت.1997 ،
ثالثاً :كتب التفسير
 -1أبو الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي ،تفسير بف كثير لمقرآف العظيـ ،الجزء السادس ،ط ،1دار
طيبة لمنشر ،الرياض.1997 ،

 -2أبو عبد هللا دمحم بف أحمد األنصارؼ القرطبي ،تفسير القرطبي ألحكاـ القرآف ،الجزء الرابع عشر ،د.ط،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت.1966 ،
رابعاً :كتب الفقو اإلسالمي
 -1اإلماـ أبو حامد الغزالي ،إحياء عموـ الديف ،الجزء الثالث ،د.ط ،دار المعرفة ،بيروت ،أو سنة نشر.

 -2اإلماـ أبو عبد هللا دمحم بف قيـ الجوزية ،تحفة المودود بأحكاـ المولود ،د.ط ،دار عالـ الفوائد ،جدة ،دوف
سنة نشر.

 -3اإلماـ دمحم أبو زىرة ،الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسبلمي ،د.ط ،دار الفكر العربي ،القاىرة.1998 ،
 -4خالد بف جمعة بف عثماف الخراز ،موسوعة األخبلؽ ،ط ،1مكتبة أىل األثر ،الكويت.2001 ،

 -5الشيخ عطية صقر ،موسوعة األسرة تحت رعاية اإلسبلـ ،الجزء الرابع ،د.ط ،مكتبة وىبة ،القاىرة،
.2006

 -6عبد القادر عودة ،التشريع اإلسبلمي مقارناً بالقانوف الوضعي ،الجزء األوؿ ،ط ،6مؤسسة الرسالة،
مصر.1985 ،

 -7وىبة الزحيمي ،الفقو اإلسبلمي وأدلتو ،الجزء الرابع ،ط ،2دار الفكر ،دمشق.1989 ،
خامساً :كتب المغة والتراجـ
 -1أبو الفضل جماؿ الديف دمحم بف منظور ،لساف العرب ،الجزء الثامف ،د.ط ،المكتبة التوفيقية ،القاىرة،
بدوف سنة نشر.

 -2أبو نصر إسماعيل الجوىرؼ ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،د.ط ،دار الحديث ،القاىرة.2007 ،
 -3أحمد بف دمحم بف عمي الفيومي المقرغ ،المصباح المنير ،د.ط ،مكتبة لبناف ،بيروت.1987 ،
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 -4مجد الديف دمحم بف يعقوب الفيروز آبادؼ ،القاموس المحيط ،د.ط ،دار الحديث ،القاىرة.2008 ،
 -5دمحم بف أبي بكر الرازؼ ،مختار الصحاح ،د.ط ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.1987 ،
سادساً :المراجع العامة
 -1إبراىيـ سيد أحمد ،مبادغ محكمة النقض في االثبات الجزائي ،د.ط ،دار الكتب القانونية ،مصر،
.2005

 -2د .أحمد الفقي ،وقاية اإلنساف مف الوقوع ضحية لمجريمة ،د.ط ،دار الفجر ،القاىرة.2003 ،
 -3أحمد بؾ اميف ،شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص ،د.ط ،مطبعة االتحاد ،مصر.1922 ،

 -4د .أحمد سمطاف عثماف ،المسئولية الجزائية لؤلطفاؿ المنحرفيف ،د.ط ،المؤسسة الفنية لمطباعة والنشر،
القاىرة.2002 ،

 -5د .أشرؼ توفيق شمس الديف ،شرح قانوف االجراءات الجزائية ،الجزء األوؿ ،د.ط ،دوف دار نشر،
.2012

 -6د .أكرـ عبد الرازؽ المشيداني ولواء نشأت بيجت البكرؼ ،موسوعة عمـ الجريمة ،ط ،1دار الثقافة،
عماف.2009 ،

 -7بولحية شييرة ،حقوؽ الطفل بيف المواثيق األوربية وقانوف العقوبات الجزائرؼ ،د.ط ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية.2011 ،

 -8د .ثائر العدواف ،العدالة الجزائية لؤلحداث ،د.ط ،دار الثقافة ،عماف.2012 ،

 -9د.جيبلني التوىامي مفتاح ،فمسفة اإلنساف عند ابف خمدوف ،ط ،1دار الكتب العالمية ،بيروت،
.2011

 -10د.حسف المرصفاوؼ ،المرصفاوؼ في قانوف العقوبات ،د.ط ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية.2001 ،

 -11د.حسف ىند ود .مصطفى الحبشي ،النظاـ القانوني لحقوؽ الطفل ،د.ط ،دار الكتب القانونية ،مصر،
.2007

 -12د .جميل عبد الباقي الصغير ،قانوف العقوبات ،القسـ الخاص ،ط ،2دار النيضة العربية ،القاىرة،
.1998

 -13خميل وديع شكور ،الطفولة المنحرفة ،ط ،1الدار العربية لمعموـ ،بيروت.1998 ،

 -14د.رضا المرغني ،رعاية األحداث في القوانيف والتشريعات العربية ،ط ،1جامعة نايف العربية لمعموـ
االمنية ،الرياض.1990 ،

 -15د.رمسيس بيناـ ،المجرـ تكويناً وتقويماً ،د.ط ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.1983 ،
 -16د.رمسيس بيناـ ،قانوف العقوبات القسـ الخاص ،د.ط ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.1999 ،

 -17روضة دمحم بف ياسيف ،منيج القرآف في حماية المجتمع مف الجريمة ،الجزء األوؿ ،د.ط ،المركز
العربي لمدراسات األمنية والتدريب ،الرياض.1992 ،
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 -18د.سالـ أحمد الكرد ،قانوف العقوبات القسـ الخاص ،ط ،1مكتبة القدس ،غزة.2003 ،

 -19د .ساىر إبراىيـ الوليد ،األحكاـ العامة في قانوف العقوبات الفمسطيني ،الجزء األوؿ ،ط ،2مكتبة
الطالب الجامعي ،غزة.2013 ،

 -20د.ساىر الوليد ،األحكاـ العامة في قانوف العقوبات الفمسطيني ،الجزء الثاني ،ط ،2بدوف دار نشر،
.2014

 -21العميد :ضاحي خمفاف تميـ ،الشرطة وحقوؽ اإلنساف مف المنظور الوطني ،ط ،1أكاديمية نايف
العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.2001 ،

 -22د.طارؽ سرور ،قانوف العقوبات ،القسـ الخاص ،ط ،2دار النيضة العربية ،القاىرة.2001 ،
 -23د.طو عبد العظيـ حسيف ،إساءة معاممة األطفاؿ ،ط ،1دار الفكر ،عماف.2008 ،
 -24د.عادؿ يوسف الشكرؼ ،الفقو الجزائي ،ط ،1دار صفاء لمنشر ،عماف.2012 ،

 -25الفريق د .عباس أبو شامة العميد د/دمحم األصبيعي ،د /منصور العور ،د/أحمد األصفر ،المواء د/دمحم
األميف البشرؼ ،الشرطة المجتمعية ،ط ،1أكاديمية نايف العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.2001 ،

 -26د.عبد الحميد الشواربي ،التعميق الموضوعي عمى قانوف العقوبات ،د.ط ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،
.2003

 -27د.عبد الحميد الشواربي ،جرائـ األحداث ،د.ط ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية.1988 ،

 -28المحامي :عبد الحميد العيمة ،شرح قانوف العقوبات الفمسطيني القسـ الخاص ،ط ،1بدوف دار نشر،
.2001

 -29د .عبد الرحمف توفيق أحمد ،شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص ،ط ،1دار الثقافة ،عماف.2012 ،
 -30د.عبد الرحمف دمحم العيسوؼ ،الجنوح وأطفاؿ الشوارع ،د.ط ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2011 ،

 -31عبد الرزاؽ السنيورؼ ،الوجيز في شرح القانوف المدني ،نظرية االلتزاـ ،د.ط ،دار النيضة العربية،
القاىرة.1966 ،

 -32د.عبد العزيز خزاعمة ،أمف الطفل العربي ،ط ،1أكاديمية نايف العربية لمعموـ األمنية ،الرياض،
.1998

 -33عبد العزيز مندوه أبو حزيمة ،الحماية الدولية لؤلطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة ،د.ط ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية.2010 ،

 -34د.عبد الفتاح بيومي حجازؼ ،المعاممة الجزائية واالجتماعية لؤلطفاؿ ،د.ط ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية.2005 ،

 -35د.عبد القادر صابر جرادة ،الجريمة تأصيبلً ومكافحة ،ط ،2بدوف دار نشر ،عدد الناصرة.2011 ،

 -36د.عبد القادر صابر جرادة ،دستور االستدالؿ والتحقيق ،د.ط ،مكتبة آفاؽ ،غزة ،عدد طيبة.2012 ،

 -37عبد المطمب عبد الرازؽ حمداف ،الحقوؽ المتعمقة بالطفل في الشريعة اإلسبلمية ،ط ،1دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية.2005 ،
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 -38د.عروبة جبار الخزرجي ،حقوؽ الطفل بيف النظرية والتطبيق ،ط ،1دار الثقافة ،عماف.2009 ،
 -39د.عمي عوض حسف ،الدفع بانتفاء القصد الجزائي ،د.ط ،دار محمود ،مصر.1995 ،

 -40د.عمي دمحم جعفر ،األحداث المنحرفوف ،ط ،1المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر ،بيروت.1984 ،
 -41د.عمر البوريني د /منصور الغنوـ ،د /أحمد الظاىر ،د /نجـ الربضي ،د /مظفر الراوؼ ،د /مصطفى
العطيات ،ـ /شيماء أبو فرحة ،الحماية القانونية لؤلسرة بيف الواقع والطموح ،ط ،1دار مكتبة الحامد،
عماف.2012 ،

 -42د.فخرؼ عبد الرازؽ الحديثي ود/خالد حميد الزعبي ،شرح قانوف العقوبات األردني ،القسـ الخاص،
ط ،1دار الثقافة ،عماف.2009 ،

 -43د.كامل السعيد ،شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص ،ط ،1دار الثقافة ،عماف.1995 ،

 -44المواء أبو بكر عبد المطيف عزمي ،الجرائـ الجزائية واثباتيا ،د.ط ،دار المريخ ،الرياض ،أو سنة نشر.
 -45مارسيل لوكمير ،الوجيز في الشرطة التقنية ،ترجمة بساـ الياشـ ،ط ،1الدار العربية لمموسوعات،
.1983

 -46د.دمحم أحمد المشيداني ،شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص ،د.ط ،الدار العممية الدولية ،عماف ،أو
سنة نشر.

 -47د.دمحم زكي عامر ،الحماية اإلجرائية لمموظف العاـ في التشريع المصرؼ ،د.ط ،الدار العمنية لمطباعة،
اإلسكندرية.1985 ،

 -48دمحم شتا أبو سعد ،الوجيز في قانوف الطفل وجرائـ األحداث ،د.ط ،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية،
.1997

 -49دمحم شحادة ربيع ،عمـ النفس الجزائي ،د.ط ،دار غريب ،القاىرة.2001 ،

 -50د.دمحم صبحي نجـ ،الجرائـ الواقعة عمى األشخاص ،د.ط ،دار الثقافة ،عماف.1994 ،

 -51د.دمحم عمي جعفر ،حماية األحداث المخالفيف لمقانوف ،ط ،1المؤسسة الجامعية لمدراسات ،بيروت،
.2004

 -52د.دمحم دمحم شفيق ،الجريمة والمجتمع ،د.ط ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية.2002 ،
 -53د.محمود أحمد طو ،الحماية الجزائية لمعبلقة الزوجية ،ط ،1أكاديمية نايف العربية لمعموـ األمنية،
الرياض.2002 ،

 -54د.محمود نجيب حسني ،النظرية العامة لمقصد الجزائي ،ط ،3دار النيضة العربية ،القاىرة.1988 ،

 -55د.محمود نجيب حسني ،شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص ،د.ط ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
.1988

 -56الرائد :مخمد إبراىيـ الزعبي ،حقوؽ المواطف ،ط ،1دار الثقافة ،عماف.2005 ،
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 -57د.معجب معدؼ الحويقل د /الشافعي دمحم شبير ،د /عباس أبو شامة ،د /دمحم عوض ،العميد /ضاحي

خمفاف ،الشيخ /مناع خميل القطاف ،الشرطة وحقوؽ اإلنساف ،ط ،1أكاديمية نايف العربية لمعموـ

األمنية ،الرياض.2001 ،

 -58د.منذر عرفات زيتوف ،األحداث مسئوليتيـ ورعايتيـ في الشريعة ،ط ،1دار مجدالوؼ ،عماف،
.2001

 -59د.منيرة بنت عبد الرحمف آؿ سعود ،إيذاء األطفاؿ أنواعو وأسبابو ،ط ،1أكاديمية نايف العربية لمعموـ
األمنية ،الرياض.2005 ،

 -60د.ىاشـ القاسـ ،المدخل إلى عمـ القانوف ،ط ،4جامعة دمشق.1995 ،

 -61د.ىيثـ مناع ،حقوؽ الطفل في الوثائق اإلقميمية والدولية ،ط ،1المؤسسة العربية األوروبية لمنشر،
باريس.2005 ،

 -62ياسر حسف كمزؼ ،حقوؽ اإلنساف في مواجية سمطات الضبط الجزائي ،ط ،1جامعة نايف لمعموـ
األمنية ،الرياض.2007 ،

سابعاً :المراجع الخاصة
 -1أحمد أبو الروس ،جرائـ االجياض واالعتداء عمى العرض والشرؼ ،ط ،1المكتب الجامعي الحديث،
االسكندرية.1997 ،

 -2د.أحمد عبد الحميد الدسوقي ،الحماية الموضوعية واإلجرائية لحقوؽ اإلنساف في مرحمة ما قبل
المحاكمة ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة.2007 ،

 -3د.أحمد دمحم بدوؼ ،جرائـ العرض ،د.ط ،مطبعة سمؾ ،القاىرة.1999 ،

 -4د.إيماف الجابرؼ ،جرائـ البغاء ،د.ط ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية.2011 ،

 -5بريستوف جراال وشيرؼ كنيكوؼ ،كيف تحمي طفمؾ مف المواقع الضارة عبر اإلنترنت ،ترجمة د .خالد
العامرؼ ،ط ،1دار الفاروؽ ،القاىرة.2001 ،

 -6د.بكرؼ يوسف بكرؼ ،الجرائـ اإلعبلمية ضد األحداث ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2011 ،
 -7خالد بف سعود البشير ،أفبلـ العنف واإلباحة وعبلقتيا بالجريمة ،د.ط ،اكاديمية نايف لمعموـ االمنية،
الرياض.2005 ،

 -8د.شريف سيد كامل ،الحماية الجزائية لؤلطفاؿ ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة.2001 ،
 -9عقيد :عادؿ عبد الجواد العبادؼ ،الحماية الجزائية لؤلطفاؿ ،د.ط ،بدوف دار نشر.2004 ،

 -10د.عبد الحكيـ ذنوف الغزاؿ ،الحماية الجزائية لمحريات العامة ،د.ط ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،
.2007

 -11عبد الرحمف العسيرؼ د/حاتـ ىبلوؼ ،د/شبيب ذياب ،د /دمحم بنيو ،د/مجاىدة الكتاني ،سوء معاممة
األطفاؿ واستغبلليـ ،ط ،1أكاديمية نايف العربية لمعموـ األمنية.2001 ،
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 -12د.عمي الحوات ،الجرائـ الجنسية ،ط ،1أكاديمية نايف العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.1997 ،
 -13د.عمي رشيد أبو حجيمة ،الحماية الجزائية لمعرض ،ط ،1دار الثقافة ،عماف.2001 ،

 -14فاطمة بحرؼ ،الحماية الجزائية الموضوعية لؤلطفاؿ المستخدميف ،د.ط ،دار الفر الجامعي،
اإلسكندرية.2008 ،

 -15د.مجدؼ محمود محب حافع ،موسوعة الجرائـ المخمة باآلداب العامة ،الجزء الثالث ،جرائـ العرض،
ط ،2دار العدالة ،القاىرة.2007 ،

 -16دمحم أحمد عابديف ودمحم حامد قمحاوؼ ،جرائـ اآلداب العامة ،د.ط ،بدوف دار نشر.1985 ،

 -17دمحم عبد هللا منشاوؼ ،جرائـ اإلنترنت مف منظور شرعي وقانوني ،د.ط ،مكتبة الكرمة ،مصر.2001 ،
 -18د.دمحم دمحم القاضي ،الحماية الجزائية لمطفولة ،د.ط ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،أو سنة نشر.

 -19د.محمود أحمد طو ،الحماية الجزائية لمطفل المجني عميو ،د.ط ،أكاديمية نايف العربية لمعموـ األمنية،
الرياض.1999 ،

 -20معوض عبد التواب ،الموسوعة الشاممة في الجرائـ المخمة باآلداب ،د.ط ،دار المطبوعات الجامعية،
القاىرة.1985 ،

 -21د.ىبللي عبد هللا أحمد ،الحماية الجزائية لؤلخبلؽ مف ظاىرة االنحراؼ الجنسي ،د.ط ،دار النيضة
العربي ،القاىرة.1996 ،

ثامناً :الرسائل العممية
 -1إبراىيـ بف صالح المحيداف ،أحكاـ جريمة اغتصاب العرض في الفقو اإلسبلمي ،رسالة ماجستير ،جامعة
نايف لمعموـ االمنية ،الرياض.2004 ،

 -2أسامة بف عمر عسيبلف ،الحماية الجزائية لسر المينة في الشريعة اإلسبلمية والقوانيف الوضعية ،رسالة
ماجستير ،جامعة نايف لمعموـ األمنية ،الرياض.2004 ،

 -3خالد دمحم الحميرؼ ،الحماية الجزائية لمعرض ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف لمعموـ األمنية ،الرياض،
.2008

 -4زينة عبد المالؾ ،الحماية الجزائية لؤلحداث في التشريع الجزائرؼ ،رسالة ماجستير ،جامعة دمحم خيفر،
.2014

 -5عبد الحكيـ بف دمحم بف عبد المطمب آؿ الشيخ ،جرائـ الشذوذ الجنسي وعقوبتيا في الشريعة اإلسبلمية
والقانوف ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية.2003 ،

 -6فاطمة بنت فرج العتبي ،حقوؽ الطفل ورعايتو في اإلسبلـ وفي دولة السويد ،رسالة ماجستير ،كمية
التربية ،جامعة أـ القرػ ،السعودية.2008 ،

 -7فوزية ىامل ،الحماية الجزائية لؤلعضاء البشرية ،رسالة ماجستير ،جامعة الحاج خضر.2012 ،
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تاسعاً :الدراسات والتقارير
 -1اإلطار الوطني لحماية األسرة ،صادر عف المجمس الوطني لشئوف األسرة األردني.2016 ،

 -2العنف ضد األطفاؿ في مصر ،صادر عف المجمس القومي لؤلمومة والطفولة واليونيسيف.2015 ،
 -3التقرير األردني الثالث لحقوؽ الطفل ،صادر عف المجمس الوطني لشئوف األسرة.2012 ،
 -4خط حماية الطفل الفمسطيني واقع وتحديات ،مركز سوا ،راـ هللا.2011 ،

 -5التقرير السنوؼ حوؿ عدالة األطفاؿ في ظل السمطة الوطنية الفمسطينية ،صادر عف الحركة العالمية
لمدفاع عف األطفاؿ ،فمسطيف.2011 ،

 -6التقرير العربي المقارف لمدػ إعماؿ توصيات دراسة األميف العاـ لؤلمـ المتحدة لوقف أعماؿ العنف ضد
األطفاؿ ،صادر عف المؤتمر العربي لحقوؽ الطفل ،مراكش ،المغرب.2010 ،

 -7تقرير حوؿ تنفيذ السمطة الوطنية الفمسطينية التفاقية الطفل ،صادر عف الجياز المركزؼ لئلحصاء
الفمسطيني.2010 ،

 -8د/شريف درويش المباف ودنيا عمر فرحات ،المخاطر المتعمقة باإلباحية اإللكترونية ،دراسة مقدمة
لممؤتمر العممي األوؿ حوؿ األسرة واإلعبلـ وتحديات العصر ،الجزء الثاني ،جامعة القاىرة ،فبراير،

.2009

 -9دمحم سعد إبراىيـ ،تعرض المراىقيف لممحتوػ غير المرغوب عمى اإلنترنت ،دراسة مقدمة لممؤتمر العممي
األوؿ األسرة واإلعبلـ وتحديات العصر ،الجزء األوؿ ،جامعة القاىرة ،فبراير.2009 ،

 -10واقع االعتداء الجنسي عمى األطفاؿ في محافظات قطاع غزة ،المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحل
النزاعات.2009 ،

 -11وليد رشاد زكي ،المجتمع االفتراضي ،دراسة مقدمة إلى المؤتمر العممي األوؿ حوؿ األسرة واإلعبلـ
وتحديات العصر ،الجزء الثاني ،جامعة القاىرة ،فبراير.2009 ،

 -12صالح سبلمة بركات ،التربية اإلسبلمية وعبلقتيا بمضاميف برامج القنوات القضائية ،دراسة مقدمة
لممؤتمر العممي األوؿ واألسرة واإلعبلـ وتحديات العصر ،الجزء األوؿ ،جامعة القاىرة ،فبراير.2009 ،

 -13د/دمحم الحاج يحيى ،اتجاىات المرشديف التربوييف حوؿ سوء معاممة األطفاؿ ،دراسة ميدانية في
مدارس السمطة الوطنية ،الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ ،راـ هللا.2006 ،

 -14خطة العمل العربية الثانية لمطفولة ،صادرة عف المؤتمر العربي الثالث ،تونس.2004 ،
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عاش اًر :البيانات الصحفية والمقابالت
 -1بياف صحفي صادر عف الجياز المركزؼ لئلحصاء الفمسطيني بمناسبة يوـ الطفل الفمسطيني ،بتاريخ
.2016/4/5

 -2نيفيف مازف راشد ،مستشارة نفسية وتربوية لدػ الييئة الطبية الدولية ومركز التدريب المجتمعي وادارة
األزمات ،غزة ،فمسطيف.2017 ،

الحادي عشر :المجالت والدوريات:
 -1أسامة بف غانـ العبيدؼ ،جريمة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر اإلنترنت ،مجمة الشريعة والقانوف ،كمية
الشريعة والقانوف ،جامعة اإلمارات.2013 ،

 -2جبلؿ الديف بانقا أحمد ،جرائـ العرض واآلداب والسمعة ،مجمة شندؼ ،العدد  ،10كمية القانوف ،جامعة
شندؼ ،الخرطوـ.2011 ،

 -3دورية خطوة ،العدد الثاني ،المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحل النزاعات ،غزة.2013 ،
 -4مجمة الحقوؽ ،العدد األوؿ السنة  ،25مجمس النشر العممي ،جامعة الكويت.2001 ،
 -5مجمة السجل األردنية ،العدد  ،32شركة المدػ.2008 ،
 -6مجمة السعادة العدد  17فمسطيف.2014 ،

 -7مجمة المجتمع العدد  ،1218جمعية اإلصبلح االجتماعي ،الكويت.1996 ،
 -8مجمة نقابة المحاميف األردنية ،العدد الخامس ،سنة .2005

 -9منير عمي ىميل ،الحماية القانونية الدولية لؤلطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي ،مجمة رعاية وتنمية الطفولة،
العدد  ،8جامعة المنصورة.2010 ،

الثاني عشر :القوانيف والتشريعات
)1التشريعات الدستورية
 القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ .2003 -الدستور المصرؼ .2014

 الدستور األردني  1952والمعدؿ عاـ .2011)2التشريعات العادية
 -قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  1936/74والنافذ في قطاع غزة.

 قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  1960 /16والنافذ في الضفة الغربية. قانوف العقوبات المصرؼ رقـ  1937/58وتعديبلتو حتى .2015142

 قانوف العقوبات األردني رقـ  1960/16وتعديبلتو. -قانوف العقوبات العراقي رقـ .1969/111

 قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ .2001/3 -قانوف اإلجراءات المصرؼ رقـ .1950/150

 -قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني .1961

 قانوف الطفل الفمسطيني رقـ  2004/7والمعدؿ وقرار بقانوف رقـ .2012/19 قانوف الطفل المصرؼ رقـ  1996/12والمعدؿ بالقانوف رقـ .2008/126 -قانوف الطفل السوداني .2010

 قانوف الطفل التونسي (المجمة) رقـ .1995/92 قانوف المجرميف األحداث رقـ .1937/7 -قانوف إصبلح األحداث رقـ .1954/16

 -قانوف األحداث األردني رقـ .2014/32

 القرار بقانوف بشأف حماية األحداث في فمسطيف رقـ .2016/4 القرار بقانوف بشأف الجرائـ االلكترونية رقـ .2017/16 القانوف المدني المصرؼ رقـ .1948/131 -قانوف العمل الفمسطيني رقـ .2000/7

 -قانوف العمل المصرؼ رقـ .2003/12

 قانوف العمل األردني رقـ  1996/8والمعدؿ بقانوف رقـ .2010/26 مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني الموحد .2003 مشروع قانوف الطفل األردني .2012الثالث عشر :مواثيق واتفاقيات دولية
 -1اتفاقية الطفل األممية .1989

 -2اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف .1948

 -3البروتوكوؿ االختيارؼ التفاقية حقوؽ الطفل .2000

 -4البروتوكوؿ اإلضافي (الممحق) اتفاقية جنيف الرابعة .1949
 -5الميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفل ورفاىيتو .1990
 -6الميثاؽ العربي لحقوؽ الطفل .1983

143

الرابع عشر :السوابق القضائية
 -1مجموعة مختارة مف أحكاـ محكمة االستئناؼ العميا ،القسـ الجزائي ،الجزء  ،1إعداد القاضي وليد
الحايؾ.1995 ،

 -2مجموعة مختارة مف أحكاـ محكمة االستئناؼ العميا ،القسـ الجزائي ،الجزء  ،17إعداد القاضي وليد
الحايؾ.

 -3مجموعة مختارة مف أحكاـ محكمة االستئناؼ العميا ،القسـ الجزائي ،الجزء  ،20إعداد القاضي وليد
الحايؾ.2003 ،

 -4الموسوعة العربية لبلجتيادات القضائية الجزائية ،المجمد  ،13إعداد المحامي دمحم زكي شمس.2000 ،
الخامس عشر :إحصائيات
 -1اإلحصاء السنوؼ ألعماؿ المحاكـ الشرعية ،فمسطيف.2013 ،

 -2أحواؿ السكاف الفمسطينييف المقيميف في فمسطيف ،الجياز المركزؼ لئلحصاء الفمسطيني ،راـ هللا،
.2016

 -3ممخص وأرقاـ حوؿ مجتمع المعمومات الفمسطيني ،و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،راـ هللا،
.2015

 -4واقع حقوؽ الطفل الفمسطيني ،الجياز المركزؼ لئلحصاء الفمسطيني ،راـ هللا.2013 ،

 -5المسح األسرؼ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،الجياز المركزؼ لئلحصاء الفمسطيني ،راـ هللا،
.2014

 -6واقع حقوؽ الطفل الفمسطيني ،الجياز المركزؼ لئلحصاء الفمسطيني ،راـ هللا.2015 ،

 -7معجـ المصطمحات اإلحصائية ،الجياز المركزؼ لئلحصاء الفمسطيني ،راـ هللا.2016 ،
السادس عشر :مراجع أجنبية
1- Criminal Litigation and Sentencing by the council of Legal Education. Black
Stone press limited. First edition 1989.
2- Judith. E. Timms. Children's Representation A practitioners guide. Sweet and
Maxwell 1995.
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