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يندرج إصدار القانكف االتحادم رقـ  3لسنة  2016بشأف قانكف حقكؽ الطفؿ ‹‹ كديمة ›› في إطار
حرص دكلة اإلمارات العربية المتحدة عمى االىتماـ بالطفؿ كتذليؿ كافة الصعكبات التي تحكؿ دكف تنشئتو
التنشئة السميمة التي ت ؤىمو ليككف فردا صالحا في المجتمع مف خبلؿ تكفير التشريعات كالخدمات
المناسبة  ،استمياما مف أحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ التي انضمت إلييا ال دكلة في 11تشريف
الثاني/نكفمبر  1997كاستئناسا بأحدث القكانيف المقارنة كالممارسات العالمية الفضمى في مجاؿ حماية
حقكؽ الطفؿ.
كمف بيف األىداؼ العامة ليذا القانكف تكفير أكثر ما يمكف مف الضمانات لحماية حقكؽ الطفؿ ك تأميف
مصالحو الفضمى سكاء كاف مكاطنان أك مقيمان ،كذلؾ باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية الطفؿ مف
جميع أشكاؿ التمييز كالعنؼ بأنكاعو بيدؼ تأميف المساكاة الفعمية كالتمتع بالحقكؽ المنصكص عمييا في
القكانيف المعمكؿ بيا في الدكلة ،كضماف عدـ إفبلت أم شخص أك جية مف المساءلة القانكنية عند
اإلساءة لمطفؿ.
كتتيح ىذه الدراسة المقارنة عرض أحدث الممارسات العدلية العالمية ،كالتعميؽ عمى النصكص القانكنية
سارية المف عكؿ ،في ضكء مقارنتيا بمثيبلتيا عمى المستكييف العربي كالعالمي  ،كنأمؿ أف تساىـ بما
تتضمنو مف شركح ألحكاـ القانكف في إنارة الميتميف بالشأف القضائي كاطبلعيـ عمى أىـ كأحدث ما
تكصمت إليو الصككؾ كالمعايير الدكلية في مجاؿ حماية حقكؽ الطفؿ ككذلؾ ما تكصمت إليو تشريعات
الدكؿ العربية كغير العربية في ىذا المجاؿ كما أقرتو مف تطبيقات كممارسات ،كعمى ما تضمنو ىذا
المنجز الحقكقي مف آليات كتدابير حماية جديدة مكفرة لضمانات لمزيد حماية الطفكلة كاالرتقاء بكضعيا
إلى أفضؿ المراتب.

المؤلؼ

مقدمة
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يبدأ احتراـ حقكؽ اإلنساف بالطريقة التي تيعامؿ بيا الدكؿ أطفاليا ،فالدكؿ التي تحترـ حقكؽ األطفاؿ كالشباب
تمنحيـ الكرامة كالحرية كذلؾ بتييئة كافة الظركؼ التي تؤىميـ لخكض حياة الكبار كتتيح ليـ فرص

المشاركة الكاسعة كفي كؿ مجاالت الحياة األسرية كالمجتمعية ،بما يؤىؿ المجتمع لتأكيد ذاتيتو حتى يضمف
لنفسو ،بصفة دائمة ك مستمرة ،البقاء ككائف تاريخي حي فاعؿ كمؤثر في مسي ةر الحضا ةر الككنية.
كلقد أكلت دكلة اإلمارات العربية المتحدة كالزالت – منذ تأسيسيا  -اىتماما كاضحا بالطفكلة كبحقكؽ األطفاؿ
باعتبار أف ذلؾ ىك مف صمي ـ القيـ الحضارية المتأصمة كالمتكارثة في المجتمع اإلماراتي الذم يتميز في
مستكل نسيجو االجتماعي بتنكع حضارم كثقافي كاسع يتجمى خاصة مف خبلؿ حضكر مبلييف األشخاص
مف جنسيات مختمفة كىك ما يدلؿ عمى عمؽ االحتراـ المتبادؿ بيف المكاطنيف ك المقيميف كركح التسامح
ال سائدة في ىذا المجتمع المنفتح عمى الحضارات كالثقافات األخرل كالمنخرط في عصره بما يؤمنو مف انتشار
كسائؿ التكاصؿ اإللكتركني بيف الكبار كالصغار عمى حد سكاء.
نجناز حقكقيا كحضاريا عمى غاية مف األىمية ألنو
كيمثنؿ قانكف حقكؽ الطفؿ ‹‹ كديمة ››  -كما سنرل  -يم ى
ي
جاء في سياؽ حراؾ دكلي اتسـ بالتعميؽ المتكاصؿ لمحركة العالمية لحقكؽ الطفؿ كالقائمة عمى تكفير أكثر
ما يمكف مف الضمانات لفائدة األطفاؿ أيا كاف كضعيـ كال سيما أكلئؾ الذيف يعيشكف أكضاعا صعبة بسبب
ما قد يتعرضكف لو مف تيديد أك جنكح أك ضرر ،كىي حركة متكاصمة انطمقت منذ سنة  1924كاستمرت
إلى اآلف كاعتيمدت خبلليا عديد الصككؾ الدكلية مف إعبلنات كاتفاقيات كبركتكككالت مف ضمنيا اتفاقية

حقكؽ الطفؿ كالبركتكككالت االختيارية الممحقة بيا.

كما أف قانكف‹‹ كديمة ›› جاء في سياؽ إقميمي تعددت فييا فيو اليياكؿ كاألجيزة كالمبادرات الرامية إلى
مزيد النيكض بأكضاع األطفاؿ كالمركر مف مرحمة تمبية الحاجيا ت األساسية لمطفؿ إلى مرحمة ضماف
الحقكؽ ،كىذا الحراؾ الذم عرفتو كؿ مف جامعة الدكؿ العربية كمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربي تجسـ
مف خبلؿ إصدار عديد النصكص كالتكصيات اليادفة إلى العمؿ عمى مزيد االرتقاء بأكضاع بالطفكلة في
مختمؼ المجاالت.
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كأخي ار فإف قانكف حقكؽ الطفؿ ‹‹ كديمة ›› جاء في سياؽ نشاط كطني انطمؽ منذ تأسيس دكلة اإلمارات
العربية المتحدة

كتميز بتكريس حقكؽ الطفؿ في كثير مف التشريعات ذات الطابعيف العاـ كالخاص

كباالنضماـ لعديد الصككؾ الدكل ية الحامية لحقكؽ الطفؿ مما عزز الرصيد التشريعي كأثراه بشكؿ تدريجي
كمتكاتر .كما تميز ىذا الحراؾ الكطني في مجاؿ حماية حقكؽ الطفؿ بتعدد األجيزة كالمؤسسات الحككمية
المتدخمة لحماية حقكؽ الطفؿ ككذا عمى المستكل لممحمي إضافة إلى تعدد اآلليات الكطنية لتنسيؽ السياسات
المتعمقة بحقكؽ الطفؿ كؿ ذلؾ في إطار مجيكد متظافر مع مككنات المجتمع المدني مف جمعيات كىياكؿ
معنية بالطفكلة كالشباب.
كمما ال شؾ فيو أف جميع ىذه المعطيات الحافة بإصدار قانكف كديمة تستدعي التكقؼ في مرحمة أكلى
لدراسة مختمؼ ىذه السياقات التاريخية التي صدر ف ييا ىذا القانكف كمعرفة مككناتيا كجزئياتيا كصكال إلى
معرفة األسباب كاألحداث التي أدت إلى إطبلؽ اسـ كديمة عمى القانكف المذككر ،كىذا ما سنتعرؼ عميو في
(قسـ أكؿ).
كمف ناحية ثانية فإف المتأمؿ في قانكف حقكؽ الطفؿ ‹‹ كديمة ›› يجد أف المشرع اإلماراتي حرص في
أحكامو التمييدية  -كما سنكتشؼ  -عمى أف يككف منسجما مع أحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ مف
خبلؿ ما قرره مف مبادئ كأىداؼ عامة ذلؾ أف لجنة حقكؽ الطفؿ حددت المكاد التالية باعتبارىا تمثؿ
"مبادئ عامة" أساسية إلعماؿ جميع الحقكؽ الكاردة في االتفاقية كىي :عدـ ال تمييز بيف األطفاؿ /المادة ،2
كمراعاة مصالح الطفؿ الفضمى/المادة ،3حماية حؽ الطفؿ في الحياة كالبقاء كالنمك /المادة 6؛ احتراـ آراء
الطفؿ /المادة .12
كقد أفرد المشرع اإلماراتي ليذا الغرض مجمكعة مف المكاد تطرقت بداية لتعريؼ المفردات كالعبارات
المتداكلة في القا نكف مثؿ ما تعنيو مفردة الطفؿ أك اختصاصي حماية الطفؿ أك المصمحة الفضمى لمطفؿ،
كىي مفردات كعبارات إذ تبدك في ظاىرىا سيمة التعريؼ كالمضمكف ،كلكف المتمعف في عمقيا كخباياىا يجد
أنيا ال تخمك مف عديد االستفيامات كاإلشكاالت القانكنية كما سنرل.
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كاضافة إلى ذلؾ فإف إعماؿ حقكؽ الطفؿ عمى الكجو األمثؿ يستدعي دكف شؾ تحديد كاجبات السمطة
المختصة حتى تقكـ بالمياـ المنكطة بعيدتيا أحسف قياـ ،كتنقسـ ىذه الكاجبات إلى عدة محاكر منيا ما
يتعمؽ خاصة بضماف حياة الطفؿ كبقائو كنمائو كذلؾ بتأميف حمايتو مف جميع المخاطر التي تيدده سكاء
ك اف في بيئتو الطبيعية أك بيئتو الحاضنة لو كذلؾ دكف أدنى تمييز كفي كنؼ ثقافة القيـ النبيمة كاألخبلؽ
الفاضمة مع تخكيمو حؽ المشاركة في كؿ المسائؿ التي تعنيو كفؽ سنو كدرجة نضجو مع احتراـ
خصكصياتو.
كال تتكقؼ كاجبات السمطة المختصة كالجيات المعنية عند ىذا الحد فيي تمتد إلى السير عمى إحكاـ تنفيذ
اآلليات الكطنية لتنسيؽ السياسات المتعمقة بحقكؽ الطفؿ كىذا يتطمب تحديد األجي ةز كالمؤسسات الحككمية
كالمجاف الكطنية المعنية بإعماؿ حقكؽ الطفؿ كما ىي مقررة في النصكص الكطنية كالصككؾ الدكلية ،كتكزيع
األدكار فيما بينيا ككذلؾ تحديد األجي ةز المعنية بشؤكف الطفؿ عمى المستكل المحمي لكؿ إمارة كفسح المجاؿ
لممنظمات األىمية كالجمعيات لتكممة الجيكد التي تقكـ بيا الدكلة في مجاؿ رعاية شؤكف األطفاؿ ك ضماف
حقكقيـ.
كمف شأف التعرؼ عمى تفاصيؿ ما تضمنتو األحكاـ التمييدية لقانكف ‹‹ كديمة ›› إماطة المثاـ عف المبادئ
كاألىداؼ العامة ليذا القانكف ،كىذا ما سندرسو في (قسـ ثاف).
كبعد أف تطرؽ المشرع في المكاد الستة األكلى مف القانكف إلى مبادئو كأىدافو العامة نجده يخصص إثر
ذلؾ مباشرة ثبلثة كثبلثيف مادة متتالية لجكىر مكضكع القانكف أال كىك حقكؽ الطفؿ مستعرضا في تبكيب
كقسمو إلى تسعة
مقسـ إلى عدة أقساـ مختمؼ ىذه الحقكؽ ،أفرد القسـ األكؿ منيا لحقكؽ الطفؿ األساسية ،ن

مكاد تضمنت كؿ مادة حقا مف ىذه الحقكؽ المنفردة مثؿ حؽ الطفؿ منذ الكالدة في اسـ ،كالحؽ في تسجيمو

فك ار بعد الكالدة في سجؿ المكاليد ،كالحؽ في النسب ،كالحؽ في الجنسية إلػػخ – كما سنتعرض لذلؾ تفصيبل-
 ،كخصص بقية المكاد األخرل إلى استعراض مجمكعة مف الحقكؽ المركبة أفرد لكؿ منيا فصبل مستقبل كىي
 :الحقكؽ األسرية ( المكاد مف  15إلى  ،)17الحقكؽ الصحية( المكاد مف  18إلى  ،)21الحقكؽ
االجتماعية( المكاد مف  22إلى  ،)24الحقػ ػ ػػكؽ الثقافية( المكاد مف  25إلى  ،) 30الحقكؽ التعميمية
(المادتاف  31ك )32ك أخي ار حؽ الطفؿ في الحماية( المكاد مف  33إلى .)38
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كسنتطرؽ في ىذه الدراسة لمعرفة مضاميف مختمؼ ىذه الحقكؽ كالتعرؼ عمى مدل انسجاميا كتناغميا مع
نصكص قانكنية أخرل سارية المفعكؿ كمع أحكاـ اتفاقية حقكؽ الطفؿ كالبركتكككالت االختيارية الممحقة بيا
ككذا الشأف بالنسبة لصككؾ دكلية أخرل ذات صمة ،كالتعرؼ أيضا عمى مدل إعماؿ الحقكؽ المقررة في
الكاقع المعيش ،كسنكتشؼ غ ازرة كثراء النصكص القانكنية المكرسة لحقكؽ الطفؿ في جميع المجاالت باعتبار
أ ف ىذه الحقكؽ مكزعة في العديد مف النصكص ذات الطابعيف العاـ كالخاص كسنتعرض أثناء ذلؾ إلى
بعض التطبيقات القضائية المتعمقة بإعماؿ البعض مف تمؾ الحقكؽ كالحمكؿ التي تـ اعتمادىا لممحافظة عمى
حقكؽ األطفاؿ.
كما سنتعرؼ عمى أسباب ىذا االختيار التشريعي المتمثؿ في تقسيـ حقكؽ الطفؿ األساسية كحقكؽ الطفؿ
القطاعية عند تحديد ىذه ال حقكؽ ،كبياف مختمؼ اكجو تفرده عف اختيارات تشريعية أخرل مقارنة ،سيما كأف
اتفاقية حقكؽ الطفؿ لـ تي ىفرؽ في معرض استعراضيا لحقكؽ الطفؿ بيف حقكؽ أساسية كحقكؽ غير أساسية
غير أف لجنة حقكؽ الطفؿ اعتبرت أ ف ىناؾ أربعة مبادئ عامة أساسية ال بد مف كجكدىا إلعماؿ حقكؽ
الطفؿ كىي :مبدأ عدـ التمييز (المادة  2مف االتفاقية)  ،كمبدأ مراعاة مصالح الطفؿ الفضمى(المادة ،) 3
كمبدأ الحؽ في الحياة كالبقاء كالنمك (المادة  ،)6كالمبدأ احتراـ آراء الطفؿ الخاصة (المادة .)12
كل ـ تكف لجنة حقكؽ الطفؿ ىي الكحيدة التي اجتيدت في تقسيـ حقكؽ الطفؿ بؿ إف منظمة اليكنيسؼ
لمطفكلة اجتيدت بدكرىا كقدمت – كما سنرل  -تقسيما لحقكؽ الطفؿ فرقت فيو بيف الحقكؽ األساسية ك
الحقكؽ األخرل التي يمكف كصفيا بأنيا حقكؽ مركبة أك قطاعية لتضمنيا مجمكعة مف الحقكؽ الفرعية
حسب كؿ قطاع مف القطاعات أك مجاؿ مف المجاالت.
كمما ال شؾ فيو أف التطرؽ لحقكؽ الطفؿ كاستعراضيا يدعكنا لمتساؤؿ عف كاجبات الطفؿ ،كعف االستفسار
عف سبب التأكيد عمى حقكؽ الطفؿ دكف اإلسياب في إثارة مكضكع كاجباتو ،كما اف دراسة قانكف كديمة
مقارنة بالقكان يف المماثمة العربية كالغربية تدعكنا لمتساؤؿ عما إذا كاف تـ التعرض ضمنيا عف كاجبات الطفؿ،
كمحاكلة استكشاؼ ىذه الكاجبات في الصككؾ الدكلية كالقانكف المقارف.
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كفي ضكء ما تقدـ سنحاكؿ التعرؼ بأكثر تفصيؿ عف مضاميف حقكؽ الطفؿ في قانكف كديمة كتقديـ
إجابات عف االستفيامات التي طرحناىا في ىذا السياؽ(قسـ ثالث).
كبعد أف أكمؿ المشرع بالمكاد مف  7إلى  38استعراض مختمؼ حقكؽ الطفؿ ،نجده قد خصص المكاد مف
 39إلى  45إلى آليات الحماية كمف  46إلى  59إلى تدابير الحماية.
كفي حقيقة األمر كالكاقع فإف ىذه المكاد ىي مف أبرز اإلضافات التي جاء بيا ىذا القانكف كىي التي تجعمو
يتميز عف سائر القكانيف األخرل الخاصة كالعامة المتعمقة بالطفؿ ،ذلؾ أف تعداد حقكؽ الطفؿ ال يكفي
صاح ب تمؾ الحماية بآليات تضمف مختمؼ تمؾ
لتحقيؽ حماية ىذا األخير مف أم انتياؾ قد يطالو طالما لـ ته ى

الحقكؽ باعتبار أف حقكؽ ا لطفؿ تشكؿ في جكىرىا مادة أفقية مكزعة عمى عشرات النصكص القانكنية
الخاصة كالعامة ،كالعبرة في نياية األمر ىي بكيفية ضماف تمؾ الحقكؽ كتعزيز اآلليات القضائية
كاالجتماعية القائمة بآليات جديدة غير مألكفة تتظافر فييا جيكد الدكلة كأجيزتيا مع جيكد األفراد ك مختمؼ
مككنات المجتمع المدني.
كنجد فيما قرره المشرع في المكاد مف  39إلى  45مضاميف ىذه اإلضافات الجديدة كىي تتمثؿ – كما
سنرل  -في إنشاء ما سمي ب " :كحدات لحماية الطفؿ" ،كاحداث خطة جديدة أطمقت عمييا تسمي ػ ػ ػػة":
اختصاصي حماية الطفؿ" ،كقد أككؿ ليما المشرع – كما سنرل  -ميمة مزدكجة تتمثؿ في التدخؿ الكقائي
في جميع الحاالت التي يتبيف فييا أف صحة الطفؿ كسبلمتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية ميددة
أك معرضة لمخطر كالتدخؿ العبلجي في جميع حاالت االعتداء ،كاالستغبلؿ ،كاإلىماؿ.
كسنحاكؿ إبراز الفركؽ بيف آليتي الحماي ة المذككرتيف كمدل التكامؿ الذم ينبغي أف يقكـ بينيما مراعاة
لمصمحة الطفؿ الفضمى.
كما تتضمف ىذه اإلضافات الجديدة إحداث آلية جديدة لئلببلغ عف أم انتياؾ اك تيديد يمس سبلمة الطفؿ
أك صحتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية .ك تتمثؿ طرافة ىذه اآللية األخي ةر  -كما سنكتشؼ -
في أف المشرع أككميا لكؿ شخص عادم كأكجبيا عمى المربيف كاألطباء كاالختصاصييف االجتماعييف أك
غيرىـ ممف تيعيد إلييـ حماية األطفاؿ أك العناية بيـ أك تعميميـ.
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كمما ال شؾ فيو أف إشراؾ األفراد كالمختصيف في اإلببلغ عف أم حالة مف حاالت التيديد أك سكء معاممة
اك معاناة يتعرض ليا الطفؿ سكاء في محيطو العائمي أك االجتماعي الكاسع ،نجد ليا صدل في قيمنا
الحضارية العربية اإلسبلمية التي تدعك إلى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،كاغاثة المميكؼ كمد يد
المساعدة إلى المحتاج.
كلما كاف إعماؿ تدخؿ األشخاص كالم ختصيف لئلببلغ عف أم حالة مف حاالت تيديد أك سكء معاممة الطفؿ
يحتاج في عصرنا الحاضر إلى ضمانات محددة حتى ال ينقمب اإلببلغ إلى تدخؿ في حياة الغير الخاصة أك
حتى ال يحصؿ أم مكركه لمف يقكـ باإلببلغ أك يقدـ شيادة معينة إلى إحدل الجيات المختصة بحماية
الطفؿ ،فقد أق ر قانكف كديمة جممة مف الضمانات لحماية مف يقكـ باإلببلغ عف أم حالة مف الحاالت
الصعبة التي يمر بيا طفؿ ،ككذلؾ الشأف لحماية الشيكد في قضايا االعتداء عمى الطفؿ أك سكء معاممتو
كذلؾ عند استخداـ المعمكمات في التحميبلت أك التقارير اإلعبلمية أك نشر كؿ ما يمكف مف التعرؼ عمى
شخصيتو.
كتتطمب دراسة مختمؼ ىذه اآلليات الجديدة التي أقرىا قانكف حقكؽ الطفؿ " كديمة " التكقؼ عند معرفة أدؽ
تفاصيميا كالكشؼ عف مصادر اعتمادىا في الصككؾ الدكلية كفي القانكف المقارف كالتجارب التي سبقتيا
سيما كأف ىناؾ عددا مف الدكؿ سبؽ ليا اف أقرت قكا نيف تتضمف آليات مماثمة بتسميات مغايرة كىذا ما
سنتكلى التعرؼ عميو كدراستو في محكر خاص نخصصو آلليات الحماي ػ ػ ػ ػػة ( قسـ رابع).
كتيمثنؿ المكاد مف  46إلى  59نقطة اإلضافة الثانية كالنكعية في قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" ألف اكتماؿ

منظكمة حماية الطفؿ يستدعي ال فقط تحديد حقكؽ الطفؿ ككضع آليات حماية لو كانما كبالخصكص إقرار
مجمكعة مف التدابير التي تضمف إخراج الطفؿ مف محنتو كمعاناتو كانتشالو مف كضع التيديد أك الكضع
الصعب الذم يعيش فيو.
كقد خصص المشرع المكاد مف  46إلى  53لعدد مف التدابير التي تـ كصفيا إما ب "التدابير االتفاقية "
كذلؾ في حاؿ تكصؿ اختصاصي حماية الطفؿ إلى اتفاؽ مع كالدم الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو يتـ
بمكجبو إخراج الطفؿ مف كضع التيديد الذم ىك فيو أك بمجمكعة مف التدابير األخرل التي لـ يتـ كصفيا
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تشريعا كلكف يمكف أف نطمؽ عمييا بالتدابير العاجمة لما تطمبو مف تدخؿ عاجؿ كفكرم إلخراج الطفؿ مف
المكاف المكجكد فيو ككضعو بمكاف آمف كتحت مسئكليتو الشخصية .كيقع المجكء ليذا الصنؼ الثاني مف
التدابير – كما سنرل  -عند كقكع ضرر جسيـ عمى الطفؿ أك كجكد خطر محدؽ بو سكاء كاف ذلؾ مف
عائمتو اك مف أقرب الناس إليو خاصة بعد أكدت عديد الكقائع أف حاالت اإلساءة كالضرر يمكف أف تحصؿ
لمطفؿ مف كالديو أك أشقائو أك مربيو مما يتعيف إيجاد حمكؿ عاجمة لمثؿ ىذه الكضعيات حتى ال يصبح
الطفؿ ضحية لذلؾ الضرر.
كالمتمعف في المكاد المذككرة يتبيف لو أىمية الدكر المحكرم الذم يقكـ بو اختصاصي حماية الطفؿ في
اتخاذ مجمكعة التدابير الحامية لمطفؿ مما جعؿ المشرع ييسند لو صفة مأمكر ضبط قضائي كيكجب عمى

النيابة العامة كالجيات القضائية االستعانة بو في التحقيقات كالمحاكمات التي يتكاجد فييا الطفؿ.

كسنتكلى في ىذه الدراسة إجراء المقارنات بيف ما تـ إق ارره مف تدابير في قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة كبيف ما
ىك مقرر في قكانيف أخرل كالجيات التي أككؿ ليا أمر اتخاذ ىذه التدابير كالتعرض إلى االختيارات كالحمكؿ
التي انتيجتيا بعض الدكؿ في عبلقة المتدخميف لحماية الطفؿ فيما بينيـ كعبلقتيـ باليياكؿ القضائية كأجي ةز
العدالة الجزائية.
كالى ج انب التدابير االتفاقية كالعاجمة التي أقرىا ىذا القانكف بالمكاد مف  46إلى  ،53فإنو خصص المكاد
مف  54إلى  59إلى مجمكعة مف التدابير التي يمكف كصفيا بالتدابير أك التكجييات العامة كالتي تتمثؿ
أساسا في مجمكعة مف التدابير االحترازية كالعبلجية ضد المدانيف مف أجؿ جرائـ االعتداء الجنسي عمى
األطفاؿ حتى ال تتكرر منيـ االعتداءات كانشاء سجؿ سرم تقيد فيو حاالت سكء معاممة األطفاؿ كتحديد
معايير كمكاصفات ىندسية الخاصة عند البناء تتضمف اشتراطات السبلمة كاألماف التي تحمي الطفؿ مف أم
نكع مف أنكاع األذل في الفضاءات العامة كاألماكف كالترفييية ككسائؿ النقؿ العامة ،كمراقبة المنتجات
المكجية إلى األطفاؿ بما ال ييدد حقكقيـ في البقاء كالنماء ،ككضع قكاعد تتعمؽ بحماية الطفؿ مف أخطار
الحكادث المركرية.
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كمف أىـ اإلضافات الجديدة التي جاء بيا قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة إق ارره لتدبير جديد في مادة األحكاؿ
الشخصية كتحديدا في مكضكع الحضانة يتمثؿ في كجكب طمب المحكمة المختصة عند حصكؿ خبلؼ
حكؿ الحضانة  -كقبؿ أف تحكـ بالحضانة  -تقديـ تقرير مفصؿ عف الحالة االجتماعية كالنفسية كالصحية
كالحالة الجنائية لمشخص طالب الحضانة أك الذم ستحكـ لو بالحضانة أك تقديـ إقرار يفيد عدـ ارتكاب
طالب الحضانة لجريمة خارج الدكلة  ،كسنحاكؿ أف نبحث كنتعرؼ عف أسباب كخمفيات إدراج ىذه اإلضافة
في ىذا القانكف كليس في قانكف األحكاؿ الشخصية ،كعف الكيفية التي سيتـ بمكجبيا تفعيؿ ىذا التدبير مف
حيث الجية التي يتعيف عمييا صياغة ىذا التقرير كصيغة اإلقرار التي يتعيف عمى طالب الحضانة أف يقدمو
لممحكمة المختصة.
ك سنحاكؿ تقديـ إجابات عف جميع االستفيامات السابقة في محكر مستقؿ نخصصو لتدابير الحماية (قسـ
خامس).
كحتى تكتمؿ مبلمح منظكمة حماية الطفؿ ال بد مف تكفير ضمانات إضافية ذات طابع جزائي إعماال لتمؾ
إف إقرار حقكؽ لمطفؿ ككضع آليات كتدابير
المقكلة الفقيية الشييرة " يزع بالسمطاف ما ال يزع بالقرآف " ،ذلؾ ن

لحماية الطفؿ ال يكفي إف بقيت دكف جزاءات تهكقىع عند االقتضاء عمى كؿ مف هيخالفيا.

كالمتأمؿ في المكاد مف  60إلى  71مف القانكف يجده قد أحدث ستة كثبلثيف جريمة – كما سنكتشؼ ذلؾ -
ىت ىدنرىج فييا المشرع في العقكبات مف مجرد غرامة بخمسة آالؼ درىـ عف جريمة التدخيف في كسائؿ
المكاصبلت العامة أك الخاصة المغمقة كالتي يكجد بيا أطفاؿ إلى حبس أك غرامة التي ال تقؿ عف خمسة

آالؼ درىـ عف مخالفة بعض أحكاـ القانكف مثؿ تعريض سبلمة الطفؿ لمخطر أك االمتناع عف مداكاتو أك
عدـ اإلببلغ الكجكبي بكجكد حالة مف حاالت التيديد ،إلى السجف مدة ال تقؿ عف عشر سنكات عف عدد مف
مخالفات ألحكاـ القانكف مثؿ استغبلؿ الطفؿ جنسيا بتعريضو أك تييئتو ألعماؿ الدعارة أك الفجكر سكاء
بمقابؿ أك بدكنو أك بطريقة مباش ةر أك غير مباشرة.
كغني عف البياف أف استعراض مختمؼ الجرائـ التي جاء بيا قانكف كديمة يستدعي دراسة ىذه الجرائـ كبياف
أركانيا ،ككضعيا عمى محؾ المقارنة مع جرائـ أخرل شبيية أك مماثمة مقررة في قانكف العقكبات أك قكانيف
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أخرل خاصة كسنكتشؼ في ىذا السياؽ اإللقاءات كالتقاطعات بيف الجرائـ المقررة كالجرائـ التي ستككف
مكضكع مقارنة  ،كما سنكتشؼ كيؼ أف العديد مف ىذه الجرائـ جاءت إما لتبلفي بعض الفراغات التشريعية
لنصكص قائمة أك تأسيس لجرائـ جديدة خمت منيا النصكص السابقة.
كما أف دراسة مختمؼ ىذه الجرائـ يستدعي أيضا ال تطرؽ لما جاء في اتفاقية حقكؽ الطفؿ كالبركتكككالت
االختيارية الممحقة بيا كخاصة لما جاء في البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ
كاستغبلؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد االباحية كبياف مدل التفاعؿ الحاصؿ بيف ىذه الصككؾ الدكلية
كقانكف حقكؽ الطفؿ.
كتتطمب دراسة الجرائـ المقررة في قانكف حقكؽ الطفؿ أيضا مقارنتيا بالجرائـ التي تـ إقرارىا في بعض
القكانيف األخرل كخاصة في قانكف حماية الطفؿ في تكنس  ،كقانكف حماية الشباب الكندم ،لنقؼ عند
األسباب التي دعت المشرع اإلماراتي إلى تبني الحمكؿ التي اعتمدىا كابراز مدل تناغميا مع بقية الجرائـ
المقررة في قانكف العقكبات كالقكانيف الخاصة األخرل الحامية لمطفؿ ك حقكقو.
ك سنخصص المحكر ما قبؿ األخير مف ىذا العمؿ الستعراض الجرائـ المقررة في قانكف حقكؽ الطفؿ
كديمة كدراسة أحكاـ العقكبات( قسـ سادس)
كنتعرض في آخر محطة مف ىذه الدراسة إلى األحكاـ الختامية لقانكف كديمة كالتي خصص ليا المشرع
أربعة مكاد مف  72إلى  75طرح في أكليا مبدأ عبلقة أحكاـ قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" بتشريعات أخرل
مقرة لضمانات لمطفؿ ،كمعايير تفضيؿ تطبيؽ أم تشريع حمائي لمطفؿ عمى آخر ،كخصص الثاني لميعاد
إصدار البلئحة التنفيذية ليذا القانكف  ،كأفرد الثالث لمآؿ األحكاـ المخالفة أك المتعارضة مع أحكاـ القانكف،
كخصص الرابع كاألخير لتاريخ نشر القانكف في الجريدة الرسمػ ػ ػي ػ ػ ػ ػػة ( .قسـ سابع)
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تعم ػػؿ دكل ػػة اإلم ػػارات العربي ػػة المتح ػػدة من ػػذ تأسيس ػػيا عم ػػى أف تك ػػكف تش ػػريعاتيا الكطني ػػة متفاعم ػػة م ػػع أح ػػدث
المعايير الككنية تحقيقا لمعدالة كلصالح كؿ األفراد المكجكديف ضمف إقميميا .كلما كانت مسألة ضػماف حقػكؽ
الطفػػؿ م ػػف المس ػػائؿ الت ػػي تص ػػدرت اىتمام ػػات الػ ػرأم العػػاـ الع ػػالمي من ػػذ م ػػدة كص ػػدرت بش ػػأنيا مجمكع ػػة م ػػف
الصككؾ الدكلية كاإلقميمية كقامت عديد الدكؿ بإصدار قػكانيف خاصػة بحمايػة حقػكؽ الطفػؿ فقػد قامػت الدكلػة
بإصدار قانكف حقكؽ الطفػؿ " كديمػة" تعزيػ از لتشػريعاتيا الكطنيػة القائمػة كتفػاعبل مػع جيػكد المجمكعػة الدكليػة
لحمايػػة الطفػػؿ مػػف األخطػػار التػػي تي ػػدده فػػي عصػػر العكلمػػة كفػػي زمػػف أص ػػبح فيػػو الكػػكف عبػػا ةر عػػف فض ػػاء
إلكتركني مشاع بيف جميع األفراد.
كيػأتي إصػػدار ىػذا القػػانكف فػػي إطػار ح ػراؾ ضػػمف ثػبلث سػػياقات متكاممػػة :سػياؽ دكلػػي انطمػػؽ منػذ نشػػأة مػػا
هيعرؼ ب" الحركة الدكلية لفائدة الطفكلة " ( مبحث أكؿ)  ،كسياؽ إقميمي تتالت فيو المبادرات الرامية لضماف
حقكؽ الطفؿ ( مبحث ثاف)  ،كسياؽ كطني انطمؽ منذ تأسيس الدكلة ( مبحث ثالث).

المبحث األكؿ :السياؽ الدكلي
يتميز السياؽ الدكلي الذم صدر فيو قانكف حقكؽ الطفؿ " كديمة" ببركز حراؾ دكلي لحماية حقكؽ الطفؿ
انطمؽ منذ نشأة الحركة الدكلية لحماية الطفؿ ( فقرة أكلى) ،كالتي تـ تتكيجيا باعتماد اتفاقية حقكؽ الطفؿ (
فقرة ثانية) ،كنشأة لجنة حقكؽ الطفؿ (فقرة ثالثة) ،كتكاصؿ تعميؽ مسار حماية حقكؽ الطفؿ باعتماد األمـ
المتحدة لحد اآلف لثبلثة بركتكككالت ممحقة باالتفاقية(فقرة رابعة).
الفقرة األكلى :الحركة الدكلية لحماية الطفؿ
يشد االىتماـ كيأخذ أبعادا جديدة بعد بركز فكرة حقكؽ الطفؿ خبلؿ القرف التاسع
بدأ مكضكع حماية الطفؿ ٌ

عشر(  )1ككذلؾ بعد نشأة الحركة الدكلية لفائدة الطفكلة التي انطمقت منذ سنة  4291بإصدار ٌأكؿ إعبلف
1
ػبيا إذ ب ػػدأت مبلمحيػػا تت شػػكؿ منػػذ الق ػػرف التا سػػع ع شػػر عنػػدما ظي ػػر
أف فكػ ػرة حقػػكؽ الطفػػؿ حديثػػة ن سػ ٌ
) يتفػػؽ رجػػاؿ القػػانكف ٌ
الحػرص عمػػى حمايػػة الطفػػؿ فػػي ال شػػغؿ بعػػد أف ات ضػػح ٌأنيػػـ كػػانكا ضػحية ا سػػتغبلؿ مفػػرط فػػي أعمػػاؿ منيكػػة ثػػـ كقػػع التكسػػع فػػي

العامػة فػي القػانكف التكن سػي" .مطبعػة أكربػيس تػػكنس،
الحمايػة خػبلؿ القػرف الع شػريف .عبػد ا﵀ األحمػدم "حقػكؽ اإلن سػػاف كالحريػات ٌ
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عالمي لحقكؽ الطفؿ(  )2كتكاصمت فيما بعد بصدكر اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف(  )3فاإلعبلف العالمي
الثاني لحقكؽ الطفؿ(  )4فاعتماد األمـ المتحدة التفاقية حقكؽ الطفؿ( .)5
أف ذلؾ اإلعبلف لـ يرتؽ لئلقرار الطفؿ بصفة صريحة ٌأنو صاحب ح ٌؽ(  )6بؿ يكتفي
كبالرغـ مف ٌ
7
فإف الفضؿ يعكد لكاضعيو في تأسيس حركة ككنية مف أجؿ الدفاع عف حقكؽ
بالنظر إليو كمكضكع حؽ( )ٌ ،

8
أقر
الطفؿ
استمرت مع مركر الكقت كأ نتجت فيما بعد صدكر إعبلف حقكؽ الطفؿ سنة  ) (4292الذم ٌ
ٌ
بأف الطفؿ صاحب حؽ ،ثـ اعتماد اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ التي ش ٌكمت منعرجا حاسما
صراحة ٌ

خاصة بإخراجيا مف دائرة القانكف المعمف(  ،)9إلى دائرة القانكف
في النيكض بحقكؽ الطفؿ كحمايتيا كذلؾ
ٌ
الممزـ( )10إلنشائيا – كما سنرل  -ل مجنة متركبة مف ثمة مف الخبراء تتكلى دراسة "التقدـ الذم أحرزتو الدكؿ
تعيدت بيا في االتفاقية.)11("...
األطراؼ في استيفاء تنفيذ االلتزامات التي ٌ

الفقرة الثانية :اعتماد األمـ المتحدة التفاقية حقكؽ الطفؿ
جاء اعتماد اتفاقية حقكؽ الطفؿ بمثابة تتكيج لما يزيد عمى ستة عقكد مف العمؿ عمى تطكير كتدكيف القكاعد
الدكلية المعنية بحقكؽ الطفؿ ،فمقد صدر إعبلف جنيؼ في عاـ  1924كأكؿ كثيقة دكلية خاصة بحقكؽ
الطفؿ .كتيعد االتفاقية بمثابة قائمة فريدة في شمكليا لمعايير حقكؽ اإلنساف المتعمقة باألطفاؿ ،إذ فضبل عف
خاصػة لؤلطفػاؿ إلػى القػرف التا سػع ع شػر عنػدما تػـ اعتمػاد االتفاقيػة عػدد 6
 يعكد إبراـ أكلى االتفاقيات الدكليػة التػي أقػرت حقػكؽٌ

ل سػنة  1919المتعٌمقػػة بعمػػؿ األطفػاؿ لػػيبل بال صػػناعة - :مػريـ البكػػكش "حقػػكؽ الطفػؿ فػػي القػػانكف التكن سػي"  .رسػػالة لنيػػؿ شػػيادة
ختـ الدركس بالمعيد األعمى لمقضاء تكنس  .1997/1996ص .2

 ) 2يعتبػر اعػػبلف حقػػكؽ الطفػػؿ الم سػػمى بػإعبلف جينيػػؼ كالػػذم أ صػػدره المجمػػس العػاـ لبلتحػػاد الػػدكلي إلغاثػػة الطفكلػػة يػػكـ 28

فيفرم ٌ 1924أكؿ إعبلف عالمي لحقكؽ الطفؿ.
3
تعرضػػت ديباج ػػة اإلعػػبلف العػػالمي لحقػػكؽ اإلن س ػ اف ال صػػادر فػػي  10دي س ػػمبر  1948إلػػى مػػا لمطفكلػػة مػػف حػػؽ فػػي رعاي ػػة
) ٌ
كمساعدة خاصتيف.

 ) 4اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إعبلف حقكؽ الطفؿ يكـ  20نكفمبر  1959بمكجب قرارىا عدد .14/1386

 ) 5اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اتفاقية حقكؽ الطفؿ يكـ  20نكفمبر  1989بمكجب قرارىا عدد .25/44
6
) Sujet de droit.
7
) Objet de droit.
 ) 8اعتمدتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة سنة .1959
9
) Le droit déclaratoire.
10
) Le droit contraignant.
11
الماد ة  43مف االتفاقية.
) ٌ
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ككنيا تتضمف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالمدنية كالسياسية لؤلطفاؿ ،فقد اىتمت أيضا
بكضعية األطفاؿ في ا لنزاعات المسمحة كاألطفاؿ البلجئيف .كقد اعتمدت اتفاقية حقكؽ الطفؿ في  20تشريف
الثاني/نكفمبر  ، 1989كدخمت حيز النفاذ في أيمكؿ/سبتمبر  ،1990كتحظى االتفاقية بما يشبو اإلجماع
العالمي فكؿ دكؿ العالـ تقريبا أطرافا فييا.
الفقرة الثالثة :لجنة حقكؽ الطفؿ
أنشأت لجنة حقكؽ الطفؿ بمكجب المادة  43مف االتفاقية ،كىي تتشكؿ مف  18خبي ار مف ذكم المكانة
الخمقية الرفيعة كالكفاءة المعترؼ بيا في ميداف حقكؽ الطفؿ ،كتنتخبيـ الدكؿ األطراؼ في االتفاقية مف بيف
رعاياىا كيعممكف في المجنة بصفتيـ الشخصية ،كيكلى االعتبار في اختيارىـ لمتكزيع الجغرافي العادؿ ككذلؾ
لمنظـ القانكنية الرئيسية ،كتتمثؿ ميمتيا في رصد مدل كفاء الدكؿ األطراؼ في االتفاقية كالبركتكككليف
الخاصيف بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد اإلباحية كبشأف اشتراؾ األطفاؿ في
المنازعات المسمحة الممحقيف باالتفاقية اللتزاماتيا ،كما تختص المجنة بمكجب البركتكككؿ االختيارم التفاقية
حقكؽ الطفؿ المتعمؽ بإجراء تقديـ الببلغات كفحص شكاكل األفراد أك المجمكعات المتعمقة بانتياؾ حقكقيـ،
كما يحؽ لمجنة التحرم في حالة إذا ما تمقت معمكمات مكثكقا بيا تفيد بارتكاب دكلة طرؼ انتياكات جسيمة
أك منيجية لمحقكؽ المنصكص عمييا في االتفاقية كالبركتكككالت الممحقة بيا بالتزاماتيـ كذلؾ عبر آلية
التقارير حيث يجب عمى الدكؿ األطراؼ بمكجب المادة  44مف االتفاقية أف تقدـ إلى المجنة ،تقارير عف
التدابير التي اعتمدتيا إلنفاذ الحقكؽ المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية كعف التقدـ المحرز في التمتع بتمؾ
الحقكؽ ،كذلؾ في غضكف سنتيف مف بدء نفاذ ىذه االتفاقية بالنسبة لمدكلة الطرؼ المعنية ،ثـ تقرير دكرم
كؿ خمس سنكات.
كيجب أف تكضح ىذه التقارير العكامؿ كالصعاب التي تؤثر عمى درجة الكفاء بااللتزامات المتعيد بيا

بمكجب ىذه االتفاقية إف كجدت مثؿ ىذه العكامؿ كالصعاب .كيجب أف تشتمؿ التقارير أيضا عمى معمكمات

كافية تكفر لمجنة فيما شامبل لتنفيذ االتفاقية في البمد المعنى.

كبعد أف تقكـ المجنة بفحص تقرير الدكلة الطرؼ تصدر مبلحظاتيا الختامية حكؿ مدل كفاء الدكلة المعنية

بالتزاماتيا.
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الفقرة الرابعة :اعتماد األمـ المتحدة لبركتكككالت ممحقة باالتفاقية
اعتمدت األمـ المتحدة إلى حد اآلف البركتكككالت الثبلثة التالية:
 - 1البركتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ كالخاص باشتراؾ األطفاؿ في المنازعات
المسمحة
تشمؿ األحكاـ الرئيسية الكاردة في البركتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ كالخاص باشتراؾ
األطفاؿ في النػزاع المسمح عمى :التزاـ الدكلة الطرؼ فيو بأف تتخذ جميع التدابير الممكنة عمميا لكفالة عدـ
اشتراؾ أفراد قكاتيا المسمحة الذيف يقؿ سنيـ عف ثماف عش ةر سنة اشتراكا مباش ار في األعماؿ العدائية .كأنو ال
يجكز لمدكؿ األطراؼ تجنيد قسريا أم شخص لـ يبمغ سف الثامنة عشرة .كما يحظر البركتكككؿ عمى
الجماعات المتمردة أك الجماعات المسمحة غير الحككمية تجنيد األشخاص الذيف لـ يبمغ سنيـ ثماف عش ةر
سنة أك استخداميـ في األعماؿ العدائية.
كيطالب البركتكككؿ الدكؿ األطراؼ بتجريـ ىذه الممارسات كأف تتخذ التدابير المناسبة لمنع ىذه الجماعات
ي
مف تجنيد كاستخداـ األطفاؿ .كي كجب البركتكككؿ عمى الدكؿ األطراؼ أف ترفع الحد األدنى لسف التجنيد
الطكعي فكؽ خمس عشرة سنة ،كيكجب كضع التدابير البلزمة لمتأكد مف أف تجنيد األشخاص الذيف يقؿ

عمرىـ ع ف ثماف عشرة ىك طكعي بالفعؿ ،كأنو يتـ بمكافقة مف كالدم الشخص أك أكصيائو القانكنييف ،كأف
يككف المجندكف عمى عمـ كامؿ بالكاجبات التي سيضطمعكف بيا في الخدمة العسكرية ،كالتأكد مف عمر

المجند.

 - 2البركتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ كالخاص ببيع األطفاؿ كاستغبلليـ في البغاء
كفي المكاد الخميعة

يشدد البركتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ كالخاص ببيع األطفاؿ كاستغبلليـ في البغاء كفي

المكاد الخميعة تشديدا خاصا عمى تجريـ االنتياكات الخطي ةر لحقكؽ األطفاؿ ،كىي بيع األطفاؿ كالتبني غير

القانكني كاستغبلؿ األط فاؿ في البغاء كالمكاد الخميعة .كيؤكد عمى دكر التعاكف الدكلي بيذا الخصكص في
مكافحة ىذه األنشطة عبر الكطنية ،كعمى قيمة الكعي العاـ كحمبلت اإلعبلـ كالتثقيؼ لتعزيز حماية
األطفاؿ مف تمؾ االنتياكات الخطيرة لحقكقيـ .ككضع قكاعد لمعالجة االنتياكات في ظؿ القانكف المحمي،

بما في ذلؾ ما يتعمؽ بمرتكبي االنتياكات ،كحماية الضحايا.
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 - 3البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ المتعمؽ بإجراء تقديـ الببلغات
بمكجب البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ المتعمؽ بإجراء تقديـ الببلغات يحؽ لفرد أك مجمكعة

أفراد يخضعكف لكالية دكلة طرؼ يدعكف أنيـ ضحايا النتياؾ الدكلة الطرؼ ألم حؽ مف الحقكؽ
المنصكص عمييا في أم مف الصككؾ التالية التي تككف تمؾ الدكلة طرفا فييا أك مف ينكب عنيـ تقديـ

ببلغات إلى لجنة حقكؽ الطفؿ.

ىذا ككفقا لمبركتكككؿ يجكز ألم دكلة طرؼ فيو أف تعمف في أم كقت أنيا تعترؼ باختصاص المجنة في

تمقي كبحث ببلغات تدعي فييا دكلة طرؼ أف دكلة أخرل ال تفي بالتزاماتيا بمكجب االتفاقية.
كاذا تمقت لجنة حقكؽ الطفؿ معمكمات مكثكقا بيا تفيد بارتكاب دكلة طرؼ انتياكات جسيمة أك منيجية
لمحقكؽ المنصكص عمييا في االتفاقية ،أك في البركتكككليف االختيارييف الممحقيف باالتفاقية ،تدعك المجنة
الدكلة الطرؼ إلى التعاكف في فحص المعمكمات كالقياـ ليذا الغرض بتقديـ مبلحظاتيا بشأف ىذه المعمكمات

دكف تأخير .كيجكز لمجنة ،مع مراعاة أية مبلحظات قد تككف الدكلة الطرؼ المعنية قدمتيا ككذلؾ أية

معمكمات أخرل مكثكؽ بيا تككف متاحة ليا ،أف تعيف عضكا أك أكثر مف أعضائيا إلجراء تحر كتقديـ تقرير
عاجؿ إلى المجنة .كيجكز أف يشمؿ التحرم زيا ةر إقميـ الدكلة الطرؼ ،عند كجكد مسكغ لذلؾ كبمكافقة الدكلة

الطرؼ.

كال بد مف اإلشارة في خاتمة التطرؽ ليذا السياؽ الدكلي أف الحراؾ العالمي الرامي لحماية حقكؽ الطفؿ

كالذم تيكج باعتماد األمـ المتحدة التفاقية حقكؽ الطفؿ سبقتو اجتيادات عمى الصعيد القيطرم في عديد
الدكؿ األكركبية منذ بداية أكاخر السبعينات كأكائؿ الثمانينات تمثمت في اتخاذ تدابير تشريعية ييمكف كصفيا
بككنيا غير مسبكقة أك مخالفة لممألكؼ تمثمت في إلغاء حؽ ا لتأديب الذم كاف يمارسو األكلياء عمى

األطفاؿ مثؿ ما حصؿ في السكيد سنة  1979أك في فرنسا .كسف قكانيف خاصة باألطفاؿ كالشباب مثؿ ما
قامت بو كؿ مف كندا كالسكيد كالنركيج في بداية الثمانينات ككضع آليات حماية جديد مثؿ مندكبي حماية

األطفاؿ أك مكفقي حماية الطفكلة إلى غير ذلؾ مف التسميات ،كما قامت بو بمجيكا سنة  2009ك فرنسا

سنة  - 2016كما سنرل . -
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المبحث الثاني :السياؽ اإلقميمي
مثمما تتفاعؿ دكلة اإلمارات العربية المتحدة مع محيطيا الدكلي فإف انضماميا لعديد المنظمات كالييئات
اإلقميمية يجعميا في تفاعؿ مستمر مع محيطيا األممي ،كفي تجاكب مع المبادرات التي تقكـ بيا .كمف ىذه
المنظمات كالييئات التي كاكبت كانخرطت في الحراؾ الدكلي كاإلقميمي الخاص بحقكؽ الطفؿ نذكر جامعة
الدكؿ العربية (فقرة أكلى) ،كمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربي (فقرة ثانية) ،كمنظمة التعاكف اإلسبلمي
(فقرة ثالثة).
الفقرة األكلى :جيكد جامعة الدكؿ العربية في مجاؿ حماية الطفكلة
انضم ت دكلة اإلمارات العربية المتحدة إلى جامعة الدكؿ العربية يكـ  07ديسمبر 1971كقد أصبحت بذلؾ
ن
العضك الثامف عشر بالجامعة ،كمنذ انضماميا لمجامعة بذلت جيكدا مع بقية الدكؿ األعضاء لمعمؿ عمى

مزيد النيكض بأكضاع الطفؿ العربي.

كيندرج اىتماـ جامعة الدكؿ العربية بحقكؽ الطفؿ في إطار اىتماميا بمسألة حقكؽ اإلنساف في العالـ
العربي كقد تركز االىتماـ منذ العشريتيف األخيرتيف مف القرف العشريف عمى مزيد دعـ حقكؽ الطفؿ كحمايتيا
كقامت جميع الدكؿ العربية سنة  1979بعديد األنشطة إسياما منيا في إحياء السنة الدكلية لمطفؿ/عاـ
 ، 1979كما تـ القياـ خبلؿ آخر سبعينات كثمانينات القرف الماضي بعديد الدراسات الستقصاء أكضاع
الطفؿ في العالـ العربي لتأميف حاجياتو ك ضماف حقكقو (.)12
كمف مظاىر االىتماـ بالطفكلة في إطار جامعة الدكؿ العربية القياـ بعقد عديد المؤتمرات منيا مؤتمر الطفؿ
العربي المنعقد بتكنس مف  08إلى  10أبريؿ  1980كالذم شرع إثره فريؽ مف الخبراء العرب في صياغة
ميثاؽ حقكؽ الطفؿ العربي .كقد اشتمؿ ىذا الميثاؽ عمى 51مادة ،تكزعت بيف عرض المبادئ كاألىداؼ
كالمتطمبات كالكسائؿ كتكجيات العمؿ العربي المشترؾ كاألحكاـ العامة ،إضافة إلى مقدمة حددت منطمقات
الدكؿ العربية لكضع ميثاؽ خاص بحقكؽ الطفؿ العربي.

 ) 12د .محمد عبدك الزغير جيكد المؤسسات العربية في مجاؿ حقكؽ الطفؿ ،مقاؿ منشكر عمى اإلنترنت.
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كتيمثؿ الكثيقة ما تضمنو ميثاؽ األمـ المتحدة ،كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كاإلعبلف العالمي لحقكؽ
الطفؿ ،كغيرىا مف المكاثيؽ الدكلية ،كاألىداؼ المتضمنة في ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية ،كفي نظـ ككاالتيا
المتخصصة(.)13

كلقد شيدت جامعة الدكؿ العربية بعد إقرار اتفاقية حقكؽ الطفؿ في عاـ ،1989كانعقاد المؤتمر العالمي مف

أجؿ الطفؿ ) نيكيكرؾ(  ،1990تحكالن في منيج متابعة حقكؽ الطفؿ فتكاصمت الجيكد العربية في ىذه

المرحمة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقكؽ الطفؿ ،كاإلعبلف العالمي .كما أينشئت آلية عربية معنية بالطفكلة ،كىي

لجنة الطفكلة العربية ،التي ركزت جيكدىا لمتابعة تنفيذ الخطة العربية األكلى لمطفكلة.

كعمى المستكل القطرم ،فقد تفاعمت العديد مف الدكؿ العربية مع الحراؾ اإلقميمي كالدكلي اليادؼ إلى

حماية حقكؽ الطفؿ فقامت بإصدار قكانيف خاصة بحماية الطفؿ ،كىي قكانيف تختمؼ عف القكانيف التقميدية

المعركفة المتعمقة باألحداث الجانحيف ،كمف بيف ىذه الدكؿ نذكر:
اسـ الدكلة

اسـ القانكف

الرقـ كتاريخ اإلصدار

الجميكرية التكنسية

مجمة حماية الطفؿ

القانكف رقـ  92بتاريخ  09نكفمبر 1995

جميكرية مصر العربية

قانكف الطفؿ المصرم

القانكف رقـ  12بتاريخ  25مارس 1996

الجميكرية اليمنية

قانكف بشأف حقكؽ الطفؿ

السمطة الفمسطينية

قانكف الطفؿ الفمسطيني

القانكف رقـ  7بتاريخ  15أكت 2004

الجميكرية السكدانية

قانكف الطفؿ

القانكف رقـ  26بتاريخ  10فبراير 2010

مممكة البحريف

قانكف الطفؿ

القانكف رقـ  37بتاريخ  09أكت 2012

سمطنة عماف

قانكف الطفؿ

مرسكـ سمطاني رقـ  22لسنة 2014

الجميكرية الجزائرية الشعبية الديمكقراطية

قانكف حماية الطفؿ

دكلة اإلمارات العربية المتحدة

قانكف حقكؽ الطفؿ ' كديمة"

القانكف رقـ  45بتاريخ  19نكفمبر 2002

القانكف رقـ  12 - 15بتاريخ  15يكليك 2015

قانكف اتحادم رقـ ( )3لسنة 2016

 )13محمد عبده الزغير ،قضايا كا شكاليات حقكؽ الطفؿ في العالـ العربي ،إصدارات مركز تنمية الطفكلة كالشباب بالتعاكف مع

المنظمة السكيدية لرعاية الطفكلة ،صنعاء ، 2008 ،ص73 .
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الفقرة الثانية :جيكد مجمس تعاكف دكؿ الخميج العربي في مجاؿ حماية الطفكلة
أنشئ مجمس تعاكف دكؿ الخميج العربي في  25مام  1981ـ كيضـ ست دكؿ عربية ىي اإلمارات،
البحريف ،السعكدية ،سمطنة يعماف ،قطر كالككيت ،كييدؼ إلى تحقيؽ التنسيؽ كالتكامؿ كالترابط بيف ىذه
الدكؿ في جميع المياديف.

ك ييدؼ العمؿ المشترؾ في المجاؿ االجتماعي إلى تعميؽ التكاصؿ االجتماعي بيف مكاطني دكؿ الخميج
العربية ،كالنيكض بالخدمات االجتماعية بالدكؿ األعضاء في مختمؼ المجاالت كالرعاية االجتماعية،

كالضماف كالمساعدات االجتماعية ،كالتنمية االجتماعية كصكالن إلى صياغة استراتيجية اجتماعية شاممة لدكؿ
الخميج العربية.

كنظ انر لؤلىمية التي تكلييا دكؿ مجمس التعاكف في ىذا المجاؿ ،أنشأت المكتب التنفيذم ،كالذم يعد ىيئة

متخصصة في مجالي العمؿ كالشئكف االجتماعية ،كما شكمت لجأنان تنسيقية ،كالمجنة التنسيقية لمتعامؿ مع
اإلعاقة ،كالمجنة التنسيقية في مجاؿ الطفكلة.

كفي جانب التعميـ ،عمؿ مكتب التربية لدكؿ الخميج كالمركز العربي لمبحكث التربكية ،عمى تكحيد أىداؼ

ار بتطكير مناىج التعميـ.
التعميـ ،كفي قمة أبك ظبي  1998اتخذ قرنا
كتعمؿ دكؿ الخميج العربية عمى تقريب أنظمة قكانيف الضماف االجتماعي ،كالمساعدات االجتماعية بيدؼ
تكحدىا ،كفي ىذا االتجاه تـ كضع تشريع نمكذجي مكحد لرعاية كتأىيؿ كتشغيؿ المعكؽ ،كاعداد دراسة عف

ير اىتماما متزايدا بقضايا الطفكلة في المنطقة.
كاقع الطفكلة ككيفية النيكض بخدماتيا .كشيدت السنكات األخ ة
الفقرة الثالثة :جيكد منظمة التعاكف اإلسبلمي في مجاؿ حماية الطفكلة

أنشئت م نظمة التعاكف اإلسبلمي  -ككانت تيعرؼ سابقنا باسـ منظمة المؤتمر اإلسبلمي -في الرباط في 25
أيمكؿ ، 1969إذ عقد أكؿ اجتماع بيف زعماء العالـ اإلسبلمي ،بعد حريؽ األقصى في  21آب  1969حيث
طرح كقتيا مبادئ الدفاع عف شرؼ ككرامة المسمميف المتمثمة في القدس كقبة الصخرة ،كذلؾ كمحاكلة ال

يجاد قاسـ مشترؾ بيف جميع فئات المسمميف.

كىي منظمة دكلية تجمع سبعا كخمسيف دكلة ،كتيدؼ إلى "حماية المصالح الحيكية لممسمميف "البالغ عددىـ

نحك  1666مميار نسمة .كلممنظمة عضكية دائمة في األمـ المتحدة .كالدكؿ السبع كالخمسكف ىي دكؿ ذات

غالبية مسممة مف

منطقة الكطف

اليندية كالبمقاف (البكسنة كألبانيا).

العربي كافريقيا كآسيا
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الكسطى كجنكب

شرؽ

آسيا كشبو

القا ةر

كمف بيف أكجو عناية ىذه المنظمة بالطفكلة في سياؽ الحراؾ الدكلي لحماية األطفاؿ اعتمادىا ؿ "عيد
حقكؽ الطفؿ في اإلسبلـ" .كقد اعتمد ىذا العيد كفتح باب التكقيع كاالنضماـ كالتصديؽ عميو مف قبؿ
المؤتمر اإلسبلمي الثاني كالثبلثكف لكزراء الخارجية المنعقد في صنعاء  -اليمف ،خبلؿ الفترة مف  28إلى
 30حزيراف/يكنيو  2005المكافؽ  21إلى  23جمادم األكؿ .1426
كقد أكد ىذا العيد المحتكم عمى  26مادة عمى حقكؽ الطفؿ في الشريعة اإلسبلمية كأحكاميا مع مراعاة
التشريعات الداخمية لمدكؿ ،ككذا مراعاة حقكؽ أطفاؿ األقميات كالجاليات غير المسممة تأكيدا لمحقكؽ
اإلنسانية التي يشترؾ فييا الطفؿ المسمـ كغير المسمـ.

المبحث الثاني :السياؽ الكطني
يتميز السياؽ الكطني بكجكد إطار دستكرم كتشريعي حامي لمطفؿ كلحقكقو ( فقرة أكلى) ،كبإحداث مجمكعة
مف اآلليات الكطنية لتنسيؽ السياسات الحامية لحقكؽ الطفؿ يدعميا حراؾ لممجتمع المدني مف خبلؿ ما
تقدمو عديد الجمعيات المعنية بالطفكلة مف جيكد مف شأنيا تعزيز الجيكد التي تقكـ بيا الدكلة ( .فقرة
ثانية) ،لنصؿ في نياية ىذه السياؽ لمتكقؼ عند صدكر قانكف حقكؽ خاص بحماية الطفؿ في دكلة اإلمارات
العربية المتحدة كالذم أيطمؽ عميو اسـ "كديمة" كالتساؤؿ عف سبب تسمية ىذا القانكف بذلؾ االسـ ( فقرة
ثالثة).
الفقرة األكلى :األطر القائمة
 - 1اإلطار الدستكرم
تعرض دستكر دكلة اإلمارات في عدد مف مكاده إلى مسائؿ تتصؿ بحماية حقكؽ الطفؿ ،حيث أكدت المػادة
 16عمى أف "يشمؿ المجتمع برعايتو الطفكلة كاألمكمة كيحمي القصػر كغيػرىـ مػف األشػخاص العػاجزيف عػف
رعايػة أنفسػيـ لسػػبب مػف األسػػباب كػالمرض أك العجػز أك الشػػيخكخة أك البطالػة اإلجباريػػة كيتػكلى مسػػاعدتيـ
كتأىيميـ لصالحيـ كصالح المجتمع".
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ك نصػت المػادة  17عمػى الحػؽ فػي التعمػيـ إذ جػاء فييػا " :التعمػيـ عامػؿ أساسػي لتقػدـ المجتمػع ،كىػك إل ازمػػي
فػي مرحمتػػو االبتدائيػػة كمجػػاني فػػي كػػؿ مراحمػػو داخػػؿ االتحػػاد .كيضػػع القػػانكف الخطػػط البلزمػػة لنشػػر التعمػػيـ
كتعميمو بدرجاتو المختمفة ،كالقضاء عمى األمية".
كلك ألقينا نظ ةر عمى دساتير الدكؿ العربية لكجدنا أف عددا منيا قطع أشكاطا ميمة في مجاؿ دسترة حقكؽ
الطفؿ  ،كمف بيف ىذه الدساتير نذكر:
-الدستكر المغربي الجديد المعتمد بمكجب استفتاء ،في  1يكليو  2011كالذم تضمف – مف جممة أحكاـ -

المادة  32المتعمقة بحماية األسرة عامة كاألطفاؿ خاصة ب  "...بكيفية متساكية ،بصرؼ النظر عف

كضعيتيـ العائمية"...

-الدستكر المصرم الجديد الذم تـ طرحو لبلستفتاء كاعتماده في منتصؼ يناير  2014كالذم تضمف –

مف جممة أحكاـ  -المادة  80الخاصة بحقكؽ الطفؿ.

-الدستكر التكنسي الجديد ليكـ  27يناير  2014كالذم تضمف – مف جممة أحكاـ – الفصؿ 47الخاصة

بحقكؽ الطفؿ.

كلقد حرصت دكلة اإلمارات العربية المتحدة عمى اال نضماـ إلى المنظمات اإلقميمية كالدكليػة كالمصػادقة عمػى
العديد مف االتفاقيات الدكلية كمنيا اتفاقيات حقكؽ الطفؿ مثؿ:
 اتفاقية حقكؽ الطفؿ .1997 برتككػكؿ منػع كمعاقبػة جػرائـ االتجػار بالبشػر كخاصػة النسػاء كاألطفػاؿ  2009المكمػؿ التفاقيػة األمػـالمتحدة لمكافحة الجريمة عبر الكطنية.
 اتفاقية منظمة العمؿ الدكلية رقـ ( )111لسنة  1958بشأف التمييز في المينة كاالستخداـ. اتفاقية منظمة العمؿ الدكلية رقـ ( )138لسنة  1973بشأف الحد األدنى لسف االستخداـ. اتفاقية منظمة العمؿ الدكلية رقـ ( )182لسنة  1999بشأف أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ.ك نصت المادة  125مف الدستكر عمى أف تقكـ حككمات اإلمارات المحمية باتخاذ ما ينبغي مف تدابير لتنفيذ
القكانيف الصادرة عف االتحاد كالمعاىدات كاالتفاقيات الدكلية التي يبرميا ،بما في ذلؾ إصدار القكانيف كالمكائح
كالقػ اررات كاألكامػر المحميػة البلزمػة ليػػذا التنفيػذ ،كلمسػمطات اال تحاديػة اإلش ػراؼ عمػى تنفيػذ حككمػات اإلمػػارات
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لمقػ ػكانيف كالقػ ػ اررات كالمعاى ػػدات كاالتفاقيػ ػػات الدكلي ػػة كاألحك ػػاـ القض ػػائية االتحاديػ ػػة ،كعم ػػى الس ػػمطات اإلداريػ ػػة
كالقضائية المختصة في اإلمارات تقديـ كؿ المساعدات الممكنة لسمطات االتحاد في ىذا الشأف.
 - 2اإلطار التشريعي
عممت دكلة اإلمارات العربية منذ تأسيسيا عمى تكفير رصيد تشريعي ثرم حامي لحقكؽ الطفؿ كذلؾ في
مجاالت مختمفة ،كصدرت بشأنيا قكانيف تضمنت أحكاما كآليات لحماية ىذه الحقكؽ ،كنذكر مف ضمف ىذه
القكانيف:
 القانكف االتحادم رقـ ( )28لسنة  2005في شأف األحكاؿ الشخصيةكىك يشتمؿ عمى مجمكعة مف النصكص التي بسطت حمايتيا عمى الطفؿ بتكفير العديد مف أكجو الحماية
بل عمى جميع حاجاتو المادية
كالرعاية كالخدمات التي تقدـ لمصمحة الطفؿ ،كتضمف نمكه بشكؿ طبيعي حاص ن
كغير المادية .أىميا :إثبات النسب لمطفؿ ك حضانتو كشركطيا كمف يتكالىا ،ككفؿ اإلنفاؽ عمى الطفؿ،
كأكجب القانكف نفقة الصغير الذم ال ماؿ لو عمى أبيو كأكجب النفقة عمى األـ المكس ةر إذا فقد األب كال ماؿ
لو ،أك عجز عف اإلنفاؽ ،كما أكجب بأف تككف نفقة المقيط "مجيكؿ األبكيف" عمى الدكلة.
 القانكف االتحادم رقـ ( )29لسنة  2006في شأف حقكؽ المعاقيف المعدؿ بالقانكف االتحادم رقـ( )14لسنة 2009
أفرد ىذا القانكف المعاقيف بأحكاـ خاصة تتعمؽ خاصة بالمساكاة بينيـ كبيف أقرانيـ األصحاء كعدـ التمييز
بسبب اإلعاقة في جميع التشريعات كما ضمف ممارسة حقيـ في التعبير كابداء الرأم باستخداـ طريقة برايؿ
كلغة اإلشارة كغيرىا مف طرؽ التكاصؿ بالنسبة لفاقدم البصر ،كحقيـ في طمب المعمكمات كتمقييا كنقميا
عمى قدـ المساكاة مع اآلخريف ،كحقيـ في التعميـ ضمف جميع المؤسسات التربكية أك التعميمية كالتأىيؿ
الميني كتعميـ الكبار كالتعميـ المستمر كذلؾ ضمف الصفكؼ النظامية أك في صفكؼ خاصة إذا استدعى
األمر ذلؾ ،كحقيـ في العمؿ كفي شغؿ الكظائؼ الخاصة كفي ممارسة الحياة الثقافية كالرياضية كالترفييية
حيث تتفؽ نصكص ىذا القانكف مع المادة  23مف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ.
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 القانكف االتحادم رقـ ( )9لسنة  1976في شأف األحداث الجانحيف كالمشرديفعرؼ ىذا القانكف الحدث (الطفؿ) بمف لـ يتجاكز سف الثامنة عشرة مف عمره كقت ارتكابو الفعؿ محؿ
المساءلة ،كما نص عمى عدـ إقامة الدعكل الجزائية عمى الحدث الجانح الذم لـ يبمغ مف العمر سبع سنيف
كال يحكـ عمى الحدث بعقكبة اإلعداـ أك السجف ،فإذا كانت العقكبة المقررة لمكاقعة ىي اإلعداـ تستبدؿ بعقكبة
الحبس ،مع تكفير أماكف تتكلى تأىيمو كايداعو في مركز عبلج أك معيد تأىيؿ أك دار لمتربية،
كمكنت المادة  7مف ىذا القانكف ال حؽ لمقاضي أف يحكـ بما يراه مف تدابير عمى الحدث إذا أتـ السابعة
ككاف أقؿ مف السادسة عشرة كارتكب جريمة معاقب عمييا في قانكف العقكبات أك أم قانكف آخر أيان كانت
العقكبة ،ككذلؾ حددت المادة  8لمقاضي عند تماـ الحدث لسف السادسة عشرة أف يحكـ بما يراه مف تدابير
بدالن مف العقكبة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات أك أم قانكف آخر .كيكجد مشركع قانكف حاليا لتطكير
ىذا القانكف
 القانكف االتحادم رقـ ( )2لسنة  2001في شأف الضماف االجتماعيصدر قانكف الضماف االجتماعي عاـ  ،1972كأدرج الطفؿ كإحدل الفئات المستفيدة مف المساعدة
االجتماعية ،كىك األمر الذم استمر في القانكف رقـ ( )2لسنة  2001في شأف الضماف االجتماعي .كقد
حددت المادة  4مف القانكف الفئات المس تفيدة مف المساعدة االجتماعية فشممت األرممة ،المطمقة ،المعاؽ،
اليتيـ ،مجيكؿ األبكيف .بما يكفر ليؤالء كمنيـ األطفاؿ حياة كريمة تحقؽ احتياجاتيـ المعيشية كتصكف
كرامتيـ في المجتمع.
 القانكف االتحادم رقـ ( )8لسنة  1980في شأف تنظيـ عبلقات العمؿ كتعديبلتو كالقرارات الصادرةلتنفيذ أحكامو
نص ىذا القانكف عمى عدد مف التدابير التي تضمف الحماية لمطفؿ ،منيا منع تشغيؿ األحداث قبؿ إتماـ سف
الخامسة عشرة ،كما أكجب القانكف عمى صاحب العمؿ أف يحصؿ عمى شيادة ميبلد كشيادة بالمياقة الصحية
لمعمؿ المطمكب ،كمكافقة كتابية ممف لو الكالية أك الكصاية عمى الحدث قبؿ تشغيؿ أم حدث.
كما حظر ىذا القانكف تشغيؿ الحدث ليبلن في المشركعات الصناعية ،كما حظر تشغيميـ في األعماؿ الخطرة
أك المضرة بالصحة ،ككضع الحد األقصى لساعات العمؿ الفعمية لؤلحداث بست ساعات يتخمميا فترة أك

27

أكثر لمراحة ال تقؿ عف ساعة ،كمن ع تكميفيـ بساعات عمؿ إضافية أك إبقائيـ بالعمؿ بعد المكاعيد المقر ةر
ليـ ،كعدـ تشغيميـ كقت الراحة.
 القانكف االتحادم رقـ ( )5لسنة  1983في شأف دكر الحضانةتضمف القانكف عددان مف الشركط الكاجب تكفرىا في إقامة دكر الحضانة التي مف شانيا أف تحقؽ اليدؼ
المتمثؿ برعاي ة األطفاؿ كتنشئتيـ نشأة سميمة ،تتضمف اختيار المكقع المناسب البعيد عف الضكضاء ،كاختيار
المبنى الذم يجب أف تتكفر فيو الشركط الصحية مف المبلئمة ،مف حيث المرافؽ كالتيكية كاإلضاءة كالتكييؼ
كأف تتكفر فييا األماكف البلزمة لمزاكلة األنشطة المختمفة ،كحدد القانكف عدة شركط لمقائميف عمى ىذه الدكر.
كقد أناط القانكف مسؤكلية اإلشراؼ عمى دكر الحضانة لك ازرة الشؤكف االجتماعية ،كأككؿ إلييا ميمة التأكد
مف التزاميا بأحكاـ القانكف كعدـ إضرارىا باألطفاؿ مف الناحية الجسمية أك العقمية أك الدينية أك االجتماعية.
كأصدر مجمس الكزراء القرار رقـ ( )19لسنة  2006الذم تضمف إنشاء دكر حضانة في مقر الك ازرات
كالييئات كالمؤسسات العامة كالدكائر الحككمية كالدكاكيف ،كمنحت تمؾ الدكر الكثير مف التسييبلت
كاالمتيازات لتحقيؽ أىدافيا ،كافتتحت كثير مف الك ازرات كالمؤسسات مثؿ تمؾ الدكر كأثبتت جدارتيا في رعاية
األطفاؿ ،كتعمؿ ك ازرة الشؤكف االجتماعية عمى تكسيع ىذه التجربة لتشمؿ جميع الك ازرات كالمؤسسات
كالدكاكيف.
 القانكني االتحادم رقـ ( )51لسنة  2006بشأف مكافحة جرائـ االتجار بالبشرنصت المادة ( )2مف ىذا القانكف عمى "يعاقب مف ارتكب أيان مف جرائـ االتجار بالبشر المنصكص عمييا في
المادة ( ) 1مف ىذا القانكف بالسجف المؤقت الذم ال تقؿ مدتو عف خمس سنكات .كتككف العقكبة السجف
المؤبد في عدة أحكاؿ :كمنيا إذا كاف المجني عميو طفبلن .كىذا يبرز مدل الحماية التي كفرىا القانكف لمطفؿ
إذ غمظ العقكبة في الفقرة ( )2مف المادة ( )2مف ىذ ا القانكف عند كقكعيا عمى األطفاؿ فجعميا السجف
المؤبد ،انطبلقنا مف أف العقكبة تمثؿ عنص نار رادعنا لمرتكب مثؿ ىذه الجرائـ مف اإلقداـ عمى ارتكابيا ضد
األطفاؿ ،مما يؤدم باألساس إلى كقايتيـ مف أف يككنكا ضحايا لمثؿ ىذا النكع مف الجرائـ.
 مرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )11لسنة  2008بشأف المكارد البشرية في الحككمة االتحاديةاشتمؿ ىذا المرسكـ بقانكف عمى بعض المكاد ( ) 54 ،53التي تعمؿ عمى تكفير كامؿ الرعاية كاالىتماـ
باألميات المكظفات ،مف حيث منح إجازة كضع ،كاتاحة فترات لمرضاعة أثناء العمؿ ،ىذا كقد منح القانكف
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لؤلب إجازة أبكة ليككف قريبا مف مكلكده ،حتى يناؿ الطفؿ المكلكد الرعاية كاالىتماـ النفسي كاالجتماعي
لتحقيؽ طفكلة آمنة في محيطو األسرم.
 القانكف االتحادم رقـ ( )15لسنة  2009بشأف حظر بيع التبغ أك تقديمو لمف تقؿ أعمارىـ عف 18سنة
يحظر ىذا القانكف إدخاؿ التبغ كمنتجاتو إلى الدكلة إال إذا تكافرت الشركط كالمكاصفات القياسية المتبعة في
الدكلة ،كالتي مف ضمنيا كجكد عبارات كصكر تحذيرية كاضحة عمى عبكاتو إضافة إلى منع كافة أشكاؿ
اإلعبلف كالتركيج كالدعاية أك الرعاية ألم مف منتجات التبغ.
كي تضمف القانكف أيضنا حظر التدخيف في كسائؿ النقؿ العاـ كاألماكف العامة المغمقة ،إضافة إلى حظر
ترخيص المقاىي أك ما يماثميا التي تقدـ أيان مف أنكاع التبغ أك منتجاتو داخؿ البنايات السكنية أك األحياء
السكنية أك بجكارىما ،كمنع التدخيف أثناء قيادة السيارة الخاصة حاؿ كجكد طفؿ ال يتجاكز عمره الثانية
عشرة.
كقد نص ا لقانكف في بعض مكاده عمى منع بيع منتجات التبغ لمف ال يتجاكز سنو  18سنة ،كمنع زراعة التبغ
كحظر استيراد كبيع الحمكل كاأللعاب التي تشبو التبغ أك منتجاتو إضافة إلى عدة تنظيمات كلكائح تيدؼ إلى
ردع المخالفيف ،كضماف التزاـ جميع األفراد كالشركات ببنكد القانكف بما يضمف تكفير أجكاء صحية في األماكف
العامة كالمناطؽ السكنية ،كتجنيب غير المدخنيف مضار التدخيف السمبي كاإلزعاج الذم يسببو استيبلؾ
منتجات التبغ بمختمؼ أشكاليا.
 القانكف االتحادم رقـ ( )18لسنة  2009بشأف تنظيـ قيد المكاليد كالكفياتيسعى ىذا القانكف إلى العمؿ عمى تن ظيـ آلية تسجيؿ المكاليد كالكفيات كذلؾ مف خبلؿ إببلغ ك از ةر الصحة
متمثمة بإدارة الطب الكقائي عف المكاليد كالكفيات التي تقع داخؿ الدكلة ،كالبعثات الدبمكماسية لمدكلة عف
المكاليد كالكفيات التي تقع خارج الدكلة .كتقكـ إدا ةر الطب الكقائي بإصدار شيادة ميبلد لكؿ مكلكد حي.
كما كضع القانكف ج ازءات عقابية لكؿ مف ال يقكـ باإلببلغ ،عف حالة الكالدة أك الكفاة ،أك قاـ بتقديـ بيانات غير
صحيحة بقصد قيد مكلكد أك ميت بسجبلت المكاليد كالكفيات.

29

 القانكف االتحادم رقـ ( )1لسنة  2012بشأف رعاية األطفاؿ مجيكلي النسبييدؼ ىذا القانكف إل ى العمؿ عمى تنظيـ آليات التعامؿ مع فئة مجيكلي الكالديف بيدؼ حفظ حقكقيـ كيعمؿ
عمى ضبط كتنظيـ كتحديد المسؤكليات كالحقكؽ الكاجبة المترتبة عمى رعاية ىذه الفئة مف قبؿ الدكلة
كمؤسساتيا الحككمية االتحادية كالمحمية كتنظيـ رعاية مجيكلي النسب في الدكلة عف طريؽ إنشاء كتطكير
دكر الرعاية كتأميف أسر حاضنة.
 قرار مجمس الكزراء رقـ لسنة  2012بشأف إلزامية التعميـ في دكلة اإلمارات إلى سف  18سنةابتداء مف سف ست
كافؽ مجمس الكزراء عمى إصدار قانكف اتحادم بشأف إلزامية التعميـ في دكلة اإلمارات
ن
سنكات لغاية بمكغ سف ال  18سنة أك نياية التعميـ أييما أسبؽ ،مع كضع آليات محددة لضماف تطبيؽ اإللزاـ
كفرض عقكبات مبلئمة تضمف عدـ اإلخبلؿ بو كذلؾ لمعالجة مسألة التسرب مف التعميـ.
الفقرة الثانية :اآلليات الكطنية لتنسيؽ السياسات الحامية لحقكؽ الطفؿ
تتكزع اآلليات الكطنية لتنسيؽ السياسات الحامية لحقكؽ الطفؿ في دكلة اإلمارات العربية المتحدة إلى آليػات
حككمية ،كأخرل محمية يضاؼ إلييا جمعيات المجتمع المدني.
 - 1اآلليات الحككمية
تتمث ػػؿ أب ػػرز اآللي ػػات الحككمي ػػة المعني ػػة بتنس ػػيؽ السياس ػػات الحامي ػػة لحق ػػكؽ الطف ػػؿ ف ػػي األجيػ ػ ةز كاليياكػ ػػؿ ك
المؤسسات التالية في ك از ةر تنمية المجتمع التػي عكضػت ك از ةر الشػؤكف االجتماعيػة كالتػي سػنتعرض ليػا الحقػا
في سياؽ األجيزة الحككمية التي نص عمييا صراحة قانكف حقكؽ الطفؿ.
 كزارة الداخميةكىػي تشػػتمؿ عمػى مجمكعػػة مػف اإلدارات ك المجػػاف ك المكاتػب تعتنػػي بحقػكؽ اإلنسػػاف عامػة كبحقػػكؽ الطفػػؿ
أيضا ،كمنيا:
 - Ωإدارة حقػػكؽ اإلنسػػاف :تػـ إنشػػاؤىا عػاـ  2008مػػف أجػػؿ المسػاىمة بفاعميػػة فػي كػػؿ مػا يحقػػؽ حمايػػة
بل عػف متابعػػة شػػؤكف
كرعايػة حقػػكؽ اإلنسػاف بمػػا يكفػػؿ تطبيػؽ أفضػػؿ الممارسػات األمنيػػة لػػك ازرة الداخميػة فض ػ ن

30

حماية حقكؽ أفراد المجتمع في إطار ما يكجبو دستكر الدكلة كقكانينيا كاالتفاقيات الدكليػة ذات الصػمة ،كالتػي
تتضمف فرعنا بمسمى شؤكف حماية النساء كاألطفاؿ كيتكلى متابعة حقكؽ النساء كاألطفاؿ كحمايتيـ مػف كافػة
صكر االستغبلؿ ،كرصد التجاكزات الكاقعة عمييـ كاعداد التقارير بيذا الشأف؛
 - Ωالمجنة العميا لحماية الطفؿ :تـ استحداثيا في أيار/مايك  2010بمكجب قرار ك ازرة الداخمية رقـ ()240
لسػنة  ، 2010تعمػػؿ عمػػى د ارسػة إنشػػاء مركػػز لحمايػػة الطفػؿ ييعنػػى بكافػػة الج ػرائـ التػي يتعػػرض ليػػا األطفػػاؿ
كجميع الظكاىر التي تشجع عمى استغبلليـ ككضع الحمكؿ كالمبادرات التي تكفؿ حمايتيـ؛

 - Ωمراكػػز الػػدعـ االجتمػػاعي فػػي القيػػادات العامػػة لمشػػرطة :تخػ تص بمعالجػػة القضػػايا المرتبطػػة بػػالعنؼ
األسػرم التػي ال تحتػاج إلػػى فػتح ببلغػات رسػػمية ،كالحػاالت المرتبطػة بػالعنؼ المدرسػػي ،كتغيػب األبنػاء عػػف
منػػزؿ األس ػ ةر الت ػػي لػػـ تبمػػغ عني ػػا م اركػػز الشػػرطة ،كح ػػاالت انح ػراؼ األحػػداث البس ػػيطة التػػي ال تمثػػؿ جريم ػػة
جنائية ،كالخبلفات كالمشاجرات البسي طة التي تحدث بيف الجيراف كال تحتاج إلى فتح ببلغات رسمية؛
 - Ωلجنػػة مكافحػػة جػػرائـ االتجػػار بالبشػػر بػػكزارة الداخميػػة :تػػـ تشػػكيميا بمكجػػب ق ػرار ك از ةر الداخميػػة رقػػـ
( )422لس ػػنة  ، 2009كم ػػف اختصاص ػػاتيا إب ػػداء ال ػ ػرأم كتح ػػديث التش ػػريعات ذات الص ػػمة بمكافح ػػة االتجػ ػػار
بالبشر ،كالتنسيؽ مع الجيات المعنية لمتكعية بخطك ةر ىػذه الجػرائـ ،كالتنسػيؽ مػع الم اركػز المتخصصػة بػإيكاء
ضحايا االتجار بالبشر بشأف تأمينيـ كحمايتيـ؛
 - Ωمكتػػب ثقافػػة احتػػراـ القػػانكف  :يخػػتص بنشػر الثقافػػة القانكنيػػة بػػيف أف ػراد كش ػرائح المجتمػػع ،كمنيػػا فئػػة
العمالػة كالعمالػة المنزليػػة ،حيػث قػػاـ المكتػب بتنفيػذ عػػدة مبػادرات لتعريػػؼ ىػذه الفئػة بحقكقيػػا ككاجباتيػا كلرفػػع
المستكل الثقافي ليا كاشراكيا في عممية التطكير كالتنمية الدائمة التي تشيدىا الدكلة؛
 - Ωمركز كزارة الداخمية لحماية الطفؿ :تـ بمكجب القرار الكزارم رقـ ( )347لسنة  2011الصادر بتاريخ
 28حزيراف/يكنيػو  ، 2011اسػتحداث كحػػدة تنظيميػة بمسػتكل قسػػـ تحػت مسػمى "مركػػز ك از ةر الداخميػة لحمايػػة
الطفؿ" بمكتب ثقافة احتػراـ القػانكف فػي األمانػة العامػة لمكتػب سػمك كزيػر الداخميػة ،كيضػـ المركػز ثبلثػة أفػرع
مف الكحدات اإلدارية كىي:
(أ)

فرع متابعة التحقيؽ كالتنسيؽ؛
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(ب) فرع تنسيؽ الدعـ االجتماعي؛
(ج)

فرع الكقاية كالتكعية كاإلرشاد.

 كزارة الصحةتعمػؿ ك از ةر الصػحة كخاصػة إدا ةر رعايػة الطفكلػة كاألمكمػة عمػى تقػديـ جميػع الخػدمات الصػحية كالعبلجيػة منػذ
فترة الحمؿ كالكالدة كالرعاية البلحقة بعد الكالدة كتقديـ كافة التطعيمات البلزمػة كفػؽ تكجييػات منظمػة الصػحة
العالمية كالرعاية الصحية ،باإلضافة إلى رعاية المعاقيف كتقديـ الرعاية الطبية البلزمة مجاننا.
 كزارة التربية كالتعميـتعمؿ الك از ةر عمى تقديـ أفضؿ الخدمات التعميمية كالمتطك ةر منذ التحاؽ الطفؿ بمرحمة الحضانة حتى الصػؼ
الثاني عشر كىي آخر مراحؿ التعميـ المدرسي مجانان ،كيتـ تقديـ المناىج التعميمية كفؽ أفضؿ النظـ العالمية
التي تمنح الطفؿ كالنشء الحريػة فػي اإلبػداع كالتفكيػر كيػتـ االقتػداء بمكجيػات اليكنسػكك فػي ىػذا الشػأف ،كمػا
ػداء مػف سػف سػت
كافؽ مجمس الكزراء عمى إصػدار قػانكف اتحػادم بشػأف إلزاميػة التعمػيـ فػي دكلػة اإلمػارات ابت ن
سنكات لغاية بمكغ سف ال  18سنة أك نياية التعميـ أييما أسبؽ ،مع كضع آليات محددة لضماف تطبيؽ اإللزاـ
كفرض عقكبات مبلئمة تضمف عدـ اإلخبلؿ بو كذلؾ لمعالجة مسألة التسرب مف التعميـ.
 كزارة الثقافة كتنمية المجتمعتقكـ الك از ةر بممارسة دكرىا الثقافي في غرس قيـ كعادات المجتمػع اإلمػاراتي فػي أبنائػو كمػا تعمػؿ عمػى تكعيػة
المقيمػيف كالػزكار بت ػراث اإلمػارات ،إضػافة إلػػى دعػـ كتنظػػيـ النػدكات الثقافيػة كالمسػػرحيات االجتماعيػة اليادفػػة
لمكبػػار كالص ػػغار كاش ػرافيا عم ػػى المسػػارح ف ػػي الدكل ػػة ،باإلضػػافة إل ػػى إش ػرافيا عم ػػى الييئػػة االتحادي ػػة لمرياض ػػة
كالش باب التي تمارس تنظيـ عمؿ النكادم الرياضية كالثقافية في رعاية األطفاؿ كالشباب رياضيان كاجتماعيان.
 إدارة حقكؽ اإلنساف في كزارة الخارجيةتعتبػر إدا ةر حقػكؽ اإلنسػاف مػػف الكحػدات التنظيميػة التػػي تػـ اسػتحداثيا فػػي ك از ةر الخارجيػة خػبلؿ عػػاـ 2010
مػف أجػػؿ ضػماف قػػد ةر اإلمػارات عمػػى الكفػاء بالتزاماتيػػا تجػاه اآلليػػات المتخصصػة فػػي مسػائؿ حقػػكؽ اإلنسػػاف
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كتفعيؿ التعاكف الثنائي كالدكلي مف أجؿ تعزيز كحماية حقػكؽ اإلنسػاف بشػكؿ عػاـ ،كتعمػؿ اإلدا ةر عمػى تقػديـ
التكصػيات كالق ػ اررات كالد ارسػػات الصػاد ةر مػػف المنظمػػات كاآلليػات الدكليػػة المتخصصػػة فػي مجػػاؿ الطفػػؿ إل ػى
مؤسسات الدكلة المعنية بشؤكف الطفؿ لتراعي في عمميا االعتبارات الدكلية في ىذا الشأف.
 المجاف الكطنية المعنية بشؤكف الطفؿ عمى مستكل دكلة اإلماراتتتمثؿ ىذه المجاف في:
 - Ωالمجنة الكطنية لمكافحة االتجار بالبشر :أنشئت كفقنا لمقانكف االتحادم رقـ  51لسنة  2006كتختص
بدراسة كتحديث التشريعات المنظمة لممسائؿ المتعمقة بمكافحة االتجار بالبشر بما يحقؽ الحماية المطمكبة
كتنسيؽ جيكد الدكلة في مجاؿ مكافحة االتجار بالبشر كحماية الضحايا كخاصة مف النساء كاألطفاؿ ،كتضـ
المجنة ممثميف عف الجيات الحككمية االتحادية كالمحمية كمؤسسات المجتمع المدني بالدكلة؛
 - Ωالمجنة الكطنية لمقانكف الدكلي اإلنساني :أنشئت بغرض تنسيؽ جيكد الدكلة في مجاؿ تعزيز كحماية
مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني ،ككانت مف أكائؿ المجاف التي أنشئت عمى مستكل المنطقة كتيدؼ إلى تعزيز
تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني في الدكل ة مف خبلؿ نشر الكعي بو كمراجعة التشريعات الكطنية ذات العبلقة
كتقديـ التكصيات المناسبة بشأنيا؛
 - Ωالمجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدكرم الشامؿ لحقكؽ اإلنساف :أنشئت المجنة الدائمة لمتابعة التقرير
الدكرم الشامؿ لحقكؽ اإلنساف بقرار مجمس الكزراء بتاريخ  21آذار/مارس  2010لمتابعة نتائج عممية
المراجعة الدكرية الشاممة ،كتعمؿ المجنة عمى تنفيذ التكصيات المقبكلة الكاردة في مجاؿ الطفكلة ،كتضـ المجنة
في عضكيتيا عدد مف الجيات الحككمية االتحادية كالمحمية كجمعيات المجتمع المدني.
 - 2اآلليات المحمية
تقكـ الحككمات المحمية عمى مستكل كؿ إمارة عبر مؤسسات رائدة بالعديد مف الخدمات االجتماعية التي
تصب في صالح حماية كرعاية الطفؿ ،كمف أىـ ىذه المؤسسات:

33

 - Ωالمجمس األعمى لشؤكف األسرة :يعمؿ المجمس لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ كالتي يتضمف جزءنا
منيا حماية حقكؽ الطفؿ مف خبلؿ تفعيؿ دكر األسرة في المجتمع بما يمكنيا مف أداء أدكارىا الكظيفية
كفؽ مستجدات العصر لتحقيؽ التنمية الشاممة لؤلطفاؿ كالفتيات بما يتكافؽ مع القيـ الحضارية لمجتمع
اإلمارات ،كالعمؿ مف أجؿ االرتقاء بالخدمات المقدمة لؤلطفاؿ؛
 - Ωىيئة تنمية المجتمع بدبي :أنشئت بمكجب القانكف المحمي رقـ  12لسنة  ،2008كتـ إنشاء قطاع
حقكؽ اإلنساف ضمف الييكؿ التنظيمي ليا ،كييدؼ إلى تقديـ المساعدة كالمشك ةر كالتكعية ألفراد المجتمع
بشأف حقكؽ اإلنساف بشكؿ عاـ كحقكؽ األطفاؿ بشكؿ خاص ،مع العمؿ عمى متابعة القضايا المتعمقة
باألطفاؿ مع الجيات ذات االختصاص؛
 - Ωمؤس سة دبي لرعاية النساء كاألطفاؿ :تأسست عاـ  2007كتيدؼ إلى تقديـ العكف المباشر
لضحايا العنؼ بما في ذلؾ ضحايا العنؼ األسرم كاالتجار بالبشر كاساءة معاممة األطفاؿ كالذم يشمؿ
تكفير السكف األمف كفرص التدريب كخدمات الرعاية كالتأىيؿ كذلؾ كفقنا ألفضؿ المعايير كالممارسات
الدكلية في ىذا الشأف؛
 - Ωمراكز إيكاء ضحايا االتجار بالبشر :تـ تأسيسيا في عاـ  2008تحت مظمة ىيئة اليبلؿ األحمر
اإلماراتي لتكفير الحماية لضحايا االتجار بالبشر كتقديـ الرعاية النفسية كالصحية كالقانكنية ليؤالء
الضحايا ،كقد تكسع نشاط ىذه المؤسسة بعد أف تـ افتتاح مراكز جديدة ليا في كؿ مف إمارة الشارقة
كرأس الخيمة؛
 - Ωمؤسسة زايد العميا لمرعاية اإلنسانية كذكم االحتياجات الخاصة :أنشئت بمكجب القانكف رقـ ()2
لسنة  2004إلمارة أبك ظبي ،كتيدؼ إلى تييئة كتأىيؿ ذكم االحتياجات الخاصة لبلندماج في المجتمع
مف خبلؿ تقديـ خ دمات التدريب كالتعميـ كالتأىيؿ الميني كالعبلجي كخدمات الرعاية النفسية كاإلرشاد
األسرم ،باإلضافة إلى األنشطة التربكية كالرياضية المساندة ،كتضـ المؤسسة تحت مظمة قطاع رعاية ذكم
االحتياجات الخاصة  12مرك ناز لمرعاية منتشرة عمى مستكل إمارة أبك ظبي ،كما يتبع المؤسسة دار زايد
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لمرعاية األسرية كتعمؿ الدار عمى إيجاد بيئة تربكية سميمة لؤلطفاؿ اليتامى مف شأنيا بناء شخصية
متماسكة قاد ةر عمى التكيؼ كاالندماج في المجتمع؛
 - Ωمؤسسة التنمية األسرية :أنشئت بتاريخ  10أيار/مايك  2006كتيدؼ إلى تنمية كرعاية األس ةر
بمفيكميا الشامؿ عم ى نحك يحقؽ غايات النيكض باألسرة كالمرأة كالطفؿ ،كتختص بتنفيذ التشريعات
االجتماعية كاقتراح ما يمزـ لتطكيرىا لضماف حقكؽ المرأة كالطفؿ ،كدراسة كتحميؿ الظكاىر كالمشكبلت
بل.
كالتحديات التي تكاجو األسرة كالمرأة كالطفؿ حاض نار كمستقب ن
 الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني - Ωالجمعيات ذات النفع العاـ المعنية بشؤكف الطفؿ
إيمانان بالدكر الفاعؿ لمجمعيات األىمية كشريؾ مساند لمجيكد الرسمية في تطكير العمؿ األىمي كنشر ثقافة
المشاركة كتفعيؿ مبدأ المسؤكلية المجتمعية لدل األفراد في الدكلة ،صدر القانكف االتحادم رقـ ( )2لسنة
 2008بشأف الجمعيات كالمؤسسات ذات النفع العاـ؛ ليكفر إطا نار تنظيمينا مستق نار ألنشطتيا المختمفة ،إلى
جانب الدعـ الذم تكفره ك از ةر الشؤكف االجتماعية لتمؾ الجمعيات كالذم يصؿ ل ( )3 600 000درىـ سنكيان
كقد بمغ عدد الجمعيات كالمؤسسات المسجمة لدل الييئات في الدكلة ( )143لغاية عاـ  ،2012كفيما يمي
نماذج لعدد مف الجمعيات المعنية بشؤكف الطفؿ في دكلة اإلمارات:
 - Ωجمعية تكعية كرعاية األحداث :تـ إشيار ىذه الجمعية في عاـ  1991كىي تقكـ بدكر أساسي في
التكعية كالتكجيو حيث تعد برامج خاصة لؤلحداث مف حيث السعي لتدريبيـ كتأىيميـ كرعايتيـ كتكفير خط
ساخف لؤلسر لمعالجة المشاكؿ التي يتعرض ليا األىؿ كأطفاليـ كيقكـ بتقديـ النصح المباشر فييا مختصيف
بالتكجيو األسرم كاالجتماعي؛
 - Ωج معية اإلمارات لرعاية المكىكبيف :تـ إشيار الجمعية في عاـ  1998لتتكلى تكفير مختمؼ أنكاع
الرعاية كالخدمات لممنتسبي ف إلييا لئلبداع في مكاىبيـ العممية كالثقافية كتكفير الجك المناسب ليـ كمتابعة
رعايتيـ كتكجيييـ في إبداعاتيـ؛
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 - Ωجمعية الطفؿ اليتيـ :أشيرت في عاـ  2001حيث تيدؼ إلى العمؿ عمى رعاية الطفؿ اليتيـ
اجتماعينا كنفسينا كتعميمينا كمينينا ،كتقديـ المساعدات المالية لؤلسرة التي تعكؿ اليتيـ ،باإلضافة إلى متابعة
األطفاؿ اليتامى حتى سف البمكغ.
 - Ωجمعية اإلمارات لحقكؽ اإلنساف :أشيرت في عاـ  2006كتتكلى الجمعية رعاية الحقكؽ األساسية
لممكاطنيف كالمقيميف بمف فييـ األطفاؿ كذكم االحتياجات الخاصة كتعمؿ عمى حمايتيـ ،كتيدؼ الجمعية إلى
نشر الكعي بيف األفراد كتكضيح حقكقيـ ككاجباتيـ تجاه المجتمع؛
 - Ωالمجالس الطبلبية :تكفر مدارس الدكلة لمطبلب مجالسيـ الخاصة التي تسمى مجالس الطبلب
كالطالبات كالتي يبمغ عددىا ( ) 600مجمس في مختمؼ المناطؽ التعميمية ،كتسمح األنظمة ليذه المجالس
بالنظر في الق ضايا التي تيـ الطبلب في المدارس كقضايا التعميـ كاإلدارة كترفع طمباتيا إلى ك ازرة التربية
كالتعميـ التي تأخذىا بعيف االعتبار؛
 - Ωمجالس اآلباء :يمثؿ الطبلب في مجالس اآلباء التي يبمغ عددىا ( )700مجمس كلممثؿ الطبلب
الحؽ في حضكر تمؾ المجالس كالمناقشة كعرض كجية نظر الطبلب فييا؛
 - Ωبرلماف األطفاؿ :تـ في إما ةر الشارقة تشكيؿ برلماف األطفاؿ يجتمع بصفة دكرية ،كيناقش ىذا البرلماف
قضايا الطفؿ كتعقد جمساتو بحضكر ممثمي كسائؿ اإلعبلـ مف صحؼ كمجبلت كتنقؿ كقائع تمؾ الجمسات
نقبلن حيان عبر شاشة التمفزيكف ،كيتـ انتخاب أعضاء ىذا البرلماف عبر االختيار الحر مف قبؿ طبلب المدارس
في الشارقة .كتتجو اإلمارات حاليان نحك تشكيؿ برلماف لمطفؿ يضـ جميع أطفاؿ الدكلة)14( .
الفقرة الثالثة :إصدار قانكف حقكؽ الطفؿ بدكلة اإلمارات كأسباب تسميتو بقانكف " :كديمة"
" كديمة" بنت إماراتية كديعة ال يتجاكز عمرىا الثماني سنكات ،كانت تعيش مع أميا ككالدىا كشقيقتيا " مي ةر
" في سعادة كىناء ،كلكف نقطة التحكؿ التي قمبت ىذا الكضع العائمي اليادئ إلى كابكس فجحيـ فمأساة
 )14التقرير الدكرم الثاني الذم قدمتو دكلة اإلمارات العربية المتحدة إلى لجنة حقكؽ الطفؿ بكجب المادة  44مف اتفاقية األمـ

المتحدة لحقكؽ الطفؿ . 2014/10/12
.
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ىزت كامؿ المجتمع اإلماراتي بدأت عندما دب الخبلؼ بيف األبكيف كحصمت بينيما القطيعة كالطبلؽ بسبب
د خكؿ امرأة أخرل عمى الخط كبسبب انحراؼ األب كتعاطيو لمخمر كالمخدرات ،فبعد أف تـ الطبلؽ بيف كالد
كديمة كأميا أسند القضاء الحضانة لؤلـ لكف كبعد أف تزكج األب تحصؿ عمى حكـ قضى بإسناد حضانة
البنتيف لو فتحكلت حياة ميرة ك كديمة مف سعادة ك سركر إلى جحيـ إذ تجرد األب مف إنسانيتو كتحكؿ إلى
كحش كاسر ىك كزكجتو الجديدة كافترس ذلؾ الكحش براءة كديمة فقتميا بعد أف عذبيا كحرقيا إلى إف فارقت
الحياة ك ذىب بيا إلى منطقة البداير كدفنيا ىناؾ.
كبعد أف قامت التحريات بكاجباتيا ،كاستطاعت في ظرؼ كجيز أف تكشؼ عف خيكط المأساة تـ تقديـ كالد

كديمة كزكجتو لمقضاء بتيـ حجز حرية المجني عمييما (كديمة) ك(ميرة) ،كحرمانيما مف حريتيما بغير كجو
قانكني ،كصحب ذلؾ استعماؿ القكة ،كالتيديد كأعماؿ التعذيب البدني كالنفسي لمدة تقارب ستة أشير ،ككف

المجني عمييما أنثييف حدثيف ،بأف قاما باحتجازىما كحرمانيما الحرية ،كأفضى ذلؾ إلى مكت المجني عمييا

األكلى.

كجاء في طمبات النيابة إف المتيميف استخدما شتى أنكاع الضرب كالتعذيب بصكرة كحشية بالمككاة ،فضبلن
عف استخداميما السجائر لحرؽ المجني عمييما في أماكف متفرقة مف جسدييما ،كسكب الماء المغمي عمييما،

كصعقيما بكاسطة الكيرباء ،كالضرب بالعصا ،كالسمؾ الكيربائي ،كحبسيما في حماـ الشقة ،كخزانة المبلبس
كاحكاـ إغبلقيما كتركيما عمى ىذه الحاؿ ساعات مف دكف ماء أك طعاـ.

كبحسب ما جاء في حيثيات الحكـ  ،فإف المتيـ (حمد) أفاد خبلؿ التحقيقات بأنو كبعد فترة مف ضربو

كتعذيبو ابنتيو صار يبلحظ أنيما تعزفاف عف البكاء كاستبدلتاه بالضحؾ ،األمر الذم استفزه كجعمو يظف
أنيما متمبستاف بالجف ،كأكضح ،في اعترافاتو أماـ الييئة القضائية ،أنو حينما عاد فج نار كبعد  3ساعات عمى
حجز طفمتو (كديمة) داخؿ الحماـ بعد جكلة مف الضرب كالتعذيب المذيف مارسيما بحقيا ،شاىدىا ترتعش

إلى أف فارقت الحياة.

كفي السياؽ ذاتو ،قالت العنكد ،إنو ليمة كفاة (كديمة) باشر كالدىا (حمد) بضربيا بكاسطة سمؾ ببلستيكي،

كىك مخمكر كعادتو كمتعاط لجرعات مف الحبكب المخدرة ،ككاف ذلؾ في الساعة الكاحدة كالنصؼ صباحنا،

كلـ يكفو ضربيا لفترة طكيمة ،بؿ ا حتجزىا في الحماـ كأغمؽ الباب عمييا كخمد إلى النكـ ،كأضافت الشريكة
في اعترافاتيا ،أف الكالد استيقظ مف نكمو في الخامسة فج ار كتكجو إلى الحماـ ليشاىد الطفمة المجني عمييا
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(كديمة) ممقاة عمى األرض ككاف الزبد يخرج مف فميا ،مبينة أنو استدعاىا عمى الفكر ،كشاىدت (كديمة) كقد

فارقت الحياة .كتابعت أنو قاـ بمؼ (كديمة) بشرشؼ أبيض كرشو بالعطر كحمميا كىي بصحبتو كنزال
ككضعيا في السيارة التي تخمص منيا ببيعيا عقب ذلؾ ،مضيفة أنيما كضعا جثة الطفمة في المقعد الخمفي

كاتجيا إلى أبعد منطقة .كأشارت إلى أنيما تركا المجني عمييا األخرل (ميرة) في الشقة بمفردىا بعد أف

أكصدا الباب عمييا.كأضافت أنو عندما بزغت الشمس اكتشفت ىي كحمد أنيما في منطقة البداير بإما ةر
الشارقة في داخؿ الكثباف الرممية ،كحيف عمقت السيارة بالرماؿ اضطر (حمد) لمنزكؿ إلخفاء الجثة حتى ال

يشاىده أحد مف المارة ،كىناؾ حفر كالد ا لطفمة قب ار لممجني عمييا بعمؽ أقؿ مف متر كدفنيا ،مشي ةر إلى أنو
لـ يتمكف مف الخركج مف الكثباف الرممية إال عند الظيي ةر حيف ساعده أحد األشخاص في إخراج سيارتو.

كراحت كديمة إلى الرفيؽ األعمى كناؿ مف عذبيا كقتميا جزاءه كلكف ذكراىا بقيت خالدة بإطبلؽ اسميا

“كديمة” عمى قانكف حقكؽ الطفؿ ،كىذا ما عبر عنو صاحب السمك الشيخ محمد بف راشد آؿ مكتكـ نائب
رئيس الدكلة رئيس مجمس الكزراء حاكـ دبي عف ذلؾ بقكلو إف « كديمة فقدت حياتيا كلكف ستظؿ قصتيا

كذكراىا حية بيننا بيذا القانكف)15( ‹‹.

كال شؾ أف ىذا القرار السياسي بإطبلؽ اسـ كديمة عمى القانكف الغرض منو إببلغ رسالة قكية لمجيؿ الحالي

كاألجياؿ القادمة مفادىا أنو ينبغي استنفار جيكد مختمؼ األفراد كمككنات المجتمعيف المدني كالسياسي

لحماية األطفاؿ مف سكء المعاممة حتى يككف ما حصؿ لكديمة عب ةر كدرسا لما عسى أف يبقى ما عاشتو ىذه

بل في نفكس الجميع حتى ال تتكرر مثؿ ىذه المأساة.
البنت مف ألـ كعذاب ماث ن

 )15المصدر :منتديات سمك الشيخ محمد بف زايد آؿ نيياف في قمكب محبيو  -مف قسـ  :دكلة اإلمارات العربية المتحدة.
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القسـ الثاني
األىداؼ كالمبادئ العامة لمقانكف

39

اسػتيؿ المشػرع اإلمػػاراتي المػادة األكلػػى مػػف الفصػؿ األكؿ مػف قػػانكف حقػكؽ الطفػؿ كالػػذم خصصػو لؤلحكػػاـ
العامة بتقديـ تعريفات لعدد مف المفردات كالعبارات التي تتكرر في جميع مكاد القانكف كىذا ما يجعمنا نتطرؽ
في مرحمة أكلى لمدلكؿ ىذه التعريفات (مبحث أكؿ) ،ثـ نجده تعرض في المادة الثانية مف نفس الفصؿ إلى
األىداؼ العامة لمقانكف كالكاجبات المحمكلة عمى جميع األطراؼ المككمة ليا حماية الطفؿ كرعايتو (مبحث
ث ػاف) ،كفػػي المػكاد مػػف  3إلػػى  6مػػف نفػس الفصػػؿ يطػػرح المبػادئ العامػػة التػػي يقػػكـ عمييػا القػػانكف ( مبحػػث
ثالث)
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الفصؿ األكؿ
أحكاـ عامة
المادة ()1
التعريفات

في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف ،يككف لمكممات كالعبارات التالية المعاني المبينة قريف كؿ منيا ،ما لـ يقض سياؽ النص بغير ذلؾ:
الدكلة :اإلمارات العربية المتحدة.
الكزارة :كزارة الشؤكف االجتماعية.
الكزير :كزير الشؤكف االجتماعية.
السمطات المختصة :السمطات اال تحادية المعنية بشؤكف الطفؿ.
الجيات المعنية :السمطات المحمية المعنية بشؤكف الطفؿ.
حيا كلـ ي تـ الثامنة عشرة ميبلدية مف عمره.
الطفؿ :كؿ إنساف كلد ن
القائـ عمى رعاية الطفؿ :الشخص المسؤكؿ قانكنا عف الطفؿ أك مف يعيد إليو برعايتو.
األسرة الحاضنة :األسرة البديمة التي يعيد إلييا بحضانة كرعاية الطفؿ.
اختصاصي حماية الطفؿ :الشخص المرخص كالمكمؼ مف السمطة المختصة أك الجيات المعن ية -حسب األحكاؿ  -بالمحافظة عمى حقكؽ
الطفؿ كحمايتو في حدكد اختصاصاتو حسبما كرد في ىذا القانكف.

سكء معاممة الطفؿ :كؿ فعؿ أك امتناع مف شأنو أف يؤدل إلى أذل لمطفؿ يحكؿ دكف تنشئتو كنمكه عمى نحك سميـ كآمف كصحي.
إىماؿ الطفؿ :عدـ قياـ الكالديف أك القائـ عمى رعاية الطفؿ باتخاذ التدابير البل زمة لممحافظة عمى حياتو كسبلمتو البدنية كالنفسية كالعقمية
كاألخبلقية مف الخطر ،كحماية حقكقو المختمفة.

العنؼ ضد الطفؿ :االستخداـ المتعمد لمقكة ضد أم طفؿ مف قبؿ أم فرد أك جماعة تؤدم إلى ضرر فعمي لصحة الطفؿ أك نمكه أك بقائو عمى

قيد الحياة.

المصمحة الفضمى لمطفؿ :ىي جعؿ مصمحة الطفؿ فكؽ كؿ اعتبار كذات أكلكية كأفضمية في جميع الظركؼ كميما كانت مصالح األطراؼ

األخرل.

إباحية األطفاؿ :إنتاج أك عرض أك نشر أك حيازة أك تداكؿ صكرة أك فيمـ أك رسـ عف طريؽ كسيمة مف كسائؿ اال تصاؿ أك شبكات التكاصؿ
االجت ماعية أك غيرىا أك أية كسيمة أخرل يظير فييا الطفؿ في كضع مشيف في عمؿ جنسي أك عرض جنسي كاقعي كحقيقي أك خيالي أك
بالمحاكاة.
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المبحث األكؿ :مدلكؿ التعريفات المقررة في قانكف حقكؽ الطفؿ‹ كديمة ›
يمكػف تقسػػيـ التعريفػػات التػػي قررتيػػا المػػادة األكلػػى سػالفة الػػذكر إلػػى أربع ػة أج ػزاء  ،جػػزء أكؿ يتعمػػؽ بتعريػػؼ
الدكلػة كاألجيػ ةز الحككميػػة التابعػة ليػا ( فقػػرة أكلػػى) ،كجػزء ثػػاف يتعمػؽ بالطفػؿ كالقػػائميف عميػو( فقػػرة ثانيػػة)،
كجزء ثالث يتعمؽ باألفعاؿ كالتصرفات التي يمكف أف يتعرض ليا الطفؿ كتيدد سبلمتو البدنية أك المعنكيػة(
فقرة ثالثة) ،كجزء أخير ي تعمؽ بتعريؼ مبدأ المصمحة الفضمى الطفؿ ( فقرة رابعة).
الفقرة األكلى :تعريؼ الدكلة ك أجيزتيا الحككمية
 - 1الدكلة
تأسست اإلمارات العربية المتحدة كدكلة اتحادية في الثاني مف كانكف األكؿ/ديسمبر عاـ  ،1971كتضـ سبع
إمارات ىي :أبك ظبي ،دبي ،الشارقة ،عجماف ،أـ القيكيف ،رأس الخيمة ،الفجيرة.
أ  -المكقع
تشغؿ دكلة اإلمارات المساحة الكاقعة في قػا ةر آسػيا عمػى الجػزء الشػرقي مػف شػبو الجزيػ ةر العربيػة المنطقػة بػيف
ال كخطػي طػػكؿ  51ك 56.5شػرؽ خػط جػرينتش ،كيحػدىا مػف الشػػماؿ
خطػي عػرض  22ك 26.5درجػة شػما ن
الخميج العربي كمف الغرب دكلة قطر كالمممكة العربية السعكدية كمف الجنػكب سػمطنة عمػاف كالمممكػة العربيػة
السعكدية كمف الشرؽ خميج عماف.
ب  -المساحة كالتضاريس
تبمغ مساحة الدكلة نحك  83 600كـ 2كتتككف أراضي الدكلة في معظميا مف صحارم كال سيما في المناطؽ
الغربية الداخمية ،كتتخمميا عدة كاحات مشيك ةر أىميا :العيف ،ليكا التي تقع عمى بعد نحك  20كػـ إلػى الغػرب
مف العيف ،كتضـ اآلف أكثر مف  60مدينة حديثة ،إضافة إلى المراعي الخصبة المكجػكدة فػي منػاطؽ الظفػ ةر
التي تتكفر فييا المياه الجكفية ،كتقع إلى الجنكب مف ىذه المناطؽ الكثبػاف الرمميػة اليائمػة التػي تشػكؿ حػدكد
الربع الخالي.
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كيعتبر جبؿ حفيت حدنا جنكبينا لكاحة البريمي حيث تقع مدينة العيف ،كيبمغ ارتفاعو نحك  1 220مت نار ،إضافة
ي
ال كجنكبػنا بعػرض يصػؿ
إلى سمسمة جباؿ حجر التي تشطر شبو جزي ةر مسندـ كتمتد عمى مسافة  80كػـ شػما ن

إلػى نحػك  32كػـ ،فتختػػرؽ عمػاف لتصػؿ إلػى الطػػرؼ الشػرقي مػف شػبو الجزي ػ ةر العربيػة ،كفػي سػفكح المنػػاطؽ
الشػػمالية مػػف ىػػذه السمس ػػمة التػػي تصػػؿ فػػي أعم ػػى ارتفاعيػػا إلػػى نحػػك  2 438متػ ػ انر تقػػع مدينػػة رأس الخيم ػػة،
كتتميز السفكح الغربية لمسمسمة بكجكد الكدياف الكبي ةر كاألخاديد التي تستغؿ بعضيا لمزراعة.
كتتبع الدكلة المئات مف الجزر المتناث ةر في مياه الخميج منيا نحك  200جزي ةر في إما ةر أبك ظبي أىميا جزي ةر
صػػير بنػػي ي ػػاس التػػي تحكل ػػت إلػػى كاح ػػة خض ػراء تض ػػـ الغابػػات كأش ػػجار الفاكيػػة بأنكاعي ػػا كمحميػػة طبيعي ػػة
لمحيكانػات كالطيػكر النػادرة ،كجزيػرة دلمػا الشػييرة بماضػييا العريػػؽ كالتػي تعتبػر مركػ انز لمغػكص بحثػان عػف محػػار
المؤلؤ ،كجزي ةر أـ الن ار التي تعد مػف أىػـ الم ارفػؽ النفطيػة فػي الدكلػة ،كجزيػ ةر داس فػي أبػك ظبػي كالتػي تعتبػر
قمعة لمصناعة النفطية ،كجزي ةر أبك األبيض التي تعتبر أكبر الجزر كتقع عمى بعد نحك  100كـ إلى الغرب
مف العاصمة أبك ظبي ،كجزيرتا أبك مكسى كصير بكنعير في الشارقة ،كجزر طنب الكبرل كطنػب الصػغرل
كالحمراء برأس الخيمة ،كالجزي ةر السينية بأـ القيكيف.
ت  -المناخ
تقع دكلة اإلمارات العربية المتحدة في المنطقة المدارية الجافة التي تمتد عبر آسيا كشماؿ أفريقيا كتخضع في
الكقت نفسو لتأثيرات المحيط لكقكعيا عمى ساحمي الخميج العربػي كخمػيج عمػاف الػذم يتصػؿ بػالبحر األحمػر
عف طريؽ باب المندب.
كترتبط معدالت درجات حرارتيا الشديدة صيفنا بارتفاع نسبة الرطكبة كما يبلحظ كجكد فػركؽ كبيػرة بػيف منػاخ
المنػاطؽ السػاحمية كالصػحراكية الداخميػػة كالمرتفعػات التػي تشػػكؿ فػي مجمكعيػا تضػػاريس الدكلػة ،كييػب عمػػى
الدكلة نكعاف مف الرياح المكسمية كغير المكسمية كتشتد في الربيع كالقسـ األخير مف الصيؼ ،كتعاني الدكلة
مف قمة األمطار التي تتقمب كمياتيا كيككف سقكطيا بيف شيرم تشريف الثاني/نكفمبر كنيساف/أبريؿ.
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ث -المؤشرات السكانية
تمثؿ التركيبة السكانية حالة خاصػة فػي دكلػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة ،كيتػأثر النمػك السػكاني بعكامػؿ تػرتبط
بالجانب االقتصادم بشكؿ كبير خاصة في الفترات التي تشيد طفرات متسارعة ،كما ىك الحاؿ فػي السػنكات
 ،2010- 2005حيػػث ارتف ػػع عػػدد س ػػكاف الدكلػػة م ػػف  2.4مميػػكف نس ػػمة فػػي الع ػػاـ  1995إلػػى حػ ػكالي 4.1
مميكف نسمة حسب التعداد العاـ لمسكاف  ،2005كبمغت تقديرات سكاف الدكلػة نحػك  8 199 996نسػمة فػي
نياي ػػة عػ ػػاـ  ،2009كفق ػ ػنا لمتق ػػديرات الرسػ ػػمية الصػ ػػادرة ع ػػف المركػ ػػز الػ ػػكطني لئلحص ػػاء اسػ ػػتنادنا إلػ ػػى بيانػ ػػات
السجبلت اإلدارية لدل المصادر الرسمية في الدكلة.
ج -اإلطار العاـ لمنظاـ السياسي
تأسست اإلمارات العربية المتحدة في الثاني مف كانكف األكؿ/ديسمبر  1971كدكلة اتحادية تتككف مف اتحاد
سبع إمارات كىي أبك ظبي ،دبي ،الشارقة ،عجماف ،أـ القيكيف ،رأس الخيمة كالفجيرة.
كحدد دستكر اإلمػارات العربيػة المتحػدة أىػداؼ كمقكمػات االتحػاد ،حيػث بػيف أف االتحػاد يمػارس السػيادة عمػى
جميع األراضي كالمياه اإلقميمية الكاقعة د اخؿ الحدكد الدكلية لئلمارات األعضاء ،كتمارس اإلمارات األعضاء
السيادة عمى أراضييا كمياىيا اإلقميمية في جميع الشؤكف التي ال يختص بيا االتحاد بمقتضى الدستكر ،كيعتبر
شعب االتحاد شعب كاحد كىك جزء مف األمة العربية كاإلسبلـ ىك الديف الرسمي لبلتحاد ،كلغة االتحاد الرسمية
ىي المغة العربية.
كنػػص الدسػػتكر عمػػى تقسػػيـ الصػػبلحيات بػػيف السػػمطات االتحاديػػة كالسػػمطات المحميػػة حيػػث حصػػرت الم ػػادة
( ) 120م ػػف الدسػ ػػتكر اختصاص ػػات السػ ػػمطات االتحادي ػػة فػ ػػي التش ػػريع كالتنفيػ ػػذ ،كح ػػددت المػ ػػادة ( )121مػ ػػف
الدسػتكر االختصاصػػات التػي تنفػػرد بيػا السػػمطات االتحاديػة ناحيػػة التشػريع ،أمػػا مػا عػػدا ىػذه االختصاصػػات
فتتكاله اإلمارات األعضاء.
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 - 2األجيزة الحككمية
أ  -كزارة تنمية المجتمع ()16
حػػدد قػ ػرار مجمػػس ال ػػكزراء رق ػػـ ( )5لسػػنة  1990دكر ى ػػذه الػػك از ةر باعتبارى ػػا م ػػف الجي ػات األساس ػػية المعني ػػة
بالعمؿ عمى تحقيؽ استقرار األس ةر كتماسكيا كحماية الطفكلة كتكجيو الشباب ،كيضـ الييكؿ التنظيمي لمك از ةر
مجمكعة مف اإلدارات المعنية بشكؿ مباشر أك غير مباشر بحماية حقكؽ الطفؿ نذكر منيا:
 إدارة التنمية األسرية :كىي تقػكـ بػدعـ تكػكيف األسػ ةر عمػى أسػس سػميمة كدعػـ مقكماتيػا كىكيتيػا كقيميػاالعربية كاإلسبلمية ،كاعداد كتنفيذ برامج تكعية األس ةر كتييئة المناخ المبلئـ لتماسكيا كترابطيا كاستقرارىا.
كتعزيز كتكسيع مشاركة المرأة في العمؿ كالحياة العامة؛
 إدارة األسر المنتجة :كىي تعمؿ عمى إحياء الصناعات المرتبطة بالتراث كالتدريب عمييا كاستغبلؿ مكاردالبيئة ،كاستثمار أكقات فراغ أفػراد األسػرة بمػا ينمػي قػدرتيا اإلنتاجيػة كايجػاد مصػدر دخػؿ ليػا ،كاإلشػراؼ عمػى
بػ ػرامج زي ػػادة ال ػػدخؿ األس ػػرم كالتخط ػػيط لي ػػا كدعمي ػػا م ػػف خ ػػبلؿ إيج ػػاد مص ػػادر التمكي ػػؿ المناس ػػب ،كتشػ ػػجيع
االدخار العائمي كترشيد االستيبلؾ.
 إدارة الطفؿ :كىي تعمؿ عمى االىتماـ بالطفكلة كالتأكيد عمى حقكقيا األساسية ،كاقتراح الخطط كالبرامجالتػي تكفػؿ مصػمحة الطفػؿ كرعايتػو كتنميػة قد ارتػػو كمكاىبػو ،كاصػدار تػراخيص إنشػاء الحضػانات كالمؤسسػػات
الخاصة المعنية بالطفؿ كاإلشراؼ الفني كالتربكم عمييا؛
 إدارة رعايػة كتأىيػػؿ المعػػاقيف :تقػكـ بتعمػػيـ كتأىيػؿ كتػػدريب ذكم االحتياجػات الخاصػة كمػػا تتضػمنو مػػفمبادئ كأىداؼ ،كتنفيذ التكجيات كالتعميمات الفنية كاإلدارية ،كتكفير مناخ داعـ كايجابي لتنمية بيئة تعمـ كمي
كمسػتديـ لممعػاقيف كتنميػػة سػمككيـ بيػػدؼ دمجيػـ كمشػػاركتيـ كاكسػابيـ الثقػػة بأنفسػيـ ،كاكسػػاب المجتمػع الثقػػة
بيـ .كتنظيـ كتنفيذ برامج الرعاية االجتماع ية كالنفسية الشاممة لمطػبلب .كادارة الحمايػة االجتماعيػة كىػي تقػكـ

 )16كانت تسمى ك ازرة الشؤكف االجتماعية ك أصبحت تسمى ك ازرة تنمية المجتمع بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ ( )7لسنة

 2016في شأف تكميؼ بعض الك ازرات ببعض االخت صاصات.
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بميمػة تطػػكير العمػؿ بيػػا كفػػؽ آليػات تعتمػػد عمػى ربػػط اإلدا ةر بشػػبكة مػف العبلقػػات مػع الجيػػات ذات العبلقػػة
بطبيعػة عمػؿ اإلدا ةر كالميػاـ المنكطػة بيػا .كيتبػع اإلدا ةر ثػبلث أقسػاـ ىػي :قسػـ رعايػة األحػداث كيشػرؼ عمػى
دكر التربية االجتماعية التي تقدـ الرعاية الشاممة لمفتيػاف كالفتيػات الػكاقعيف تحػت سػف الحداثػة ،كقسػـ الرعايػة
البلحقة الذم يتابع الرعاية البلحقة لؤلحداث كالمسػجكنيف المفػرج عػنيـ كالمتعػافيف مػف اإلدمػاف .كقسػـ التربيػة
االجتماعية كىك يشرؼ عمى رعاية األيتاـ كمجيكلي النسب كاألطفاؿ المشمكليف بالكفالة العائمية.
 المجمس األعمى لؤلمكمة كالطفكلةتـ إنشاء ىذا المجمس بمكجب مرسكـ اتحادم مف رئيس الدكلة فػي تمكز/يكليػو  2003كتعتبػر  2009سػنة
االنطبلقػػة العممي ػػة لممجم ػػس ،ك ىػػك يي ػػدؼ إل ػػى تنسػػيؽ جي ػػكد الدكل ػػة فػػي مج ػػاؿ األمكم ػػة كالطفكلػػة م ػػف أج ػػؿ
االرتقاء بمستكيات الرعاية كالعناية بشؤكف األمكمة كالطفكلة كتقديـ الدعـ ليـ في جميع المجاالت كخصكصان
التعميمية كالثقافية كالصحية كاالجتماعية كالنفسية كالتربكية ،كتحقيؽ أمف كسبلمة الطفؿ كاألـ ،كمتابعة كتقييـ
خطط التنمية كالتطكير لتحقيؽ الرفاىية المنشكدة ،كتشجيع الدراسات كاألبحاث كنشر الثقافة الخاصة برعايػة
لمطفكلػة ،كاضػػطمع المجمػس بالتعػػاكف مػع مؤسسػػات المجتمػع المػػدني بكضػع أكؿ اسػػتراتيجية كطنيػة لؤلمكمػػة
كلمطفكلة في دكلػة اإلمػارات ،كمػا يعتبػر المجمػس الشػريؾ االسػتراتيجي لمنظمػة اليكنيسػيؼ فػي منطقػة الخمػيج
العربي ،كتتركز الشراكة بينيـ عمى عدد مف المجاالت كما يمي:
 Ωكضع السياسات لتنفيذ بنكد اتفاقية حقكؽ الطفؿ في دكلة اإلمارات العربية المتحدة؛
 Ωإحػداث نظػاـ معمكمػات لحفػػظ كتحػديث مؤشػرات حػػكؿ صػحة كتعمػيـ كحمايػة األطفػػاؿ فػي دكلػة اإلمػػارات،
ممػا سػػيؤدم إلػػى تعزيػػز السياسػػات كاالسػػتراتيجيات كالتشػػريعات ،كمػا ىػػك منصػػكص عميػػو فػػي اتفاقيػػة حقػػكؽ
الطفؿ؛
 Ωتحميػػؿ كمراجعػػة جمي ػػع التشػػريعات المتعمق ػػة بالطفكلػػة ،كذل ػػؾ لمتحقػػؽ مػػف الم ػػدل الػػذم ت ارع ػػي فيػػو أحك ػػاـ
القػكانيف المعػػايير الدكليػة لحقػػكؽ األطفػػاؿ ،كمػف ثػػـ تقػػديـ المقترحػات لتعػػديميا ،كذلػػؾ بالتعػاكف مػػع المشػ ٌػرعيف
كصانعي القرار؛
 Ωكضع برنامج تعاكني خبلؿ الفترة مف  2012- 2010مف أجؿ تكسيع التعاكف كالشراكة ما بيف الطرفيف.
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ب -الكزير :كزير تنمية المجتمع.
كضع المشرع قانكف كديمة تحت الرعاية المباشرة لك ازرة تنمية المجتمع كالتي يشرؼ عمييا كزير تنمية
المجتمع باعتبار األبعاد االجتماعية ليذا القانكف.
كيمثؿ ىذا التكجو التشريعي اختيا ار سياسيا بالدرجة األكلى باعتبار أف مسألة رعاية الطفؿ كلئف كانت مدرجة
ضمف خانة تنمية المجتمع ،فإف تدخؿ ك ازرات أخرل فاعمة في نفس ىذا المكضكع كفي اليياكؿ التي يمكف
أف تتدخؿ لتأميف حماية لمصالح الطفؿ الفضمى ىك أمر ال مندكحة عنو كخاصة ك ازرة العدؿ إذ أككؿ
المشرع لكزير العدؿ  ،كما سنرل أمر إصدار قرار بشأف تحديد اختصاصي حماية الطفؿ باالتفاؽ مع الكزير
أك الجيات المعنية صفة .
ت -السمطات المختصة :السمطات االتحادية المعنية بشؤكف الطفؿ.
تشمؿ عبارة السمطات االتحادية المعنية بشؤكف الطفؿ  ،كؿ األجي ةز الحككمية التي سبؽ أف تعرضنا ليا آنفا
ك التي تتمثؿ  -إضافة إلى ك ازرة تنمية المجتمع  -في كك ازرة العدؿ ك ازرة الداخمية كك از ةر التربية ك از ةر الثقافة
كتنمية المجتمع كك از ةر الصحة كالمجاف الكطنية المعنية بشؤكف الطفؿ عمى مستكل دكلة اإلمارات
ث -الجيات المعنية :السمطات المحمية المعنية بشؤكف الطفؿ.
تشػمؿ عبػػا ةر السػػمطات المحميػػة كػػؿ األجي ػ ةز المعنيػػة بشػػؤكف الطفػػؿ عمػػى المسػػتكل المحمػػي لكػػؿ إمػػارة مثػػؿ ،
المجمػػس األعمػػى لشػػؤكف األس ػ ةر كمؤسسػػة ازيػػد العميػػا لمرعايػػة اإلنسػػانية كذكم االحتياجػػات الخاصػػة كمؤسس ػػة
التنمية األسرية.
الفقرة الثانية :تعريؼ الطفؿ كالقائميف عميو
أكال :تعريؼ الطفؿ
حيػا كلػـ يػتـ
جاء في تعريؼ الطفؿ بالمادة األكلى مف قػانكف حقػكؽ الطفػؿ " كديمػة " بأنػو " كػؿ إنسػاف كلػد ن

الثامنة عشرة ميبلدية مف عمره" .

47

كىػػذا التعريػػؼ ال ػكارد فػػي قػػانكف كديمػػة يختمػػؼ بعػػض الشػػيء مػػع مػػا جػػاء فػػي اتفاقيػػة حقػػكؽ الطفػػؿ كبعػػض
القػكانيف األخػرل المقارنػة ذلػؾ أف قػانكف كديمػة حسػـ المكضػػكع كع نػرؼ الطفػؿ بككنػو يكػؿ إنسػاف يكلػد حيػا ،فػػي
حيف أف االتفاقية تحاشت التعرض لمسف التي يبتدأ فييا اعتبار الطفؿ طفبل فمقد جاء في المادة األكلى منيا":
ألغػراض ىػػذه االتفاقيػػة ،يعنػػي الطفػػؿ كػػؿ إنسػػاف لػػـ يتجػػاكز الثامنػػة عش ػرة ،مػػا لػػـ يبمػػغ سػػف الرشػػد قبػػؿ ذلػػؾ
بمكجب القانكف المنطبؽ عميو" .ككاضح أف االتفاقية اقتصرت عمى تحديد السف التي تنتيي فيو الطفكلة كىك
ثمانيػة عشػر عامػا مػع إقػرار اسػتثناء خػػبل منػو قػانكف حقػكؽ الطفػؿ كىػك مػا جػػاء فػي عبػا ةر  ":مػا لػـ يبمػغ سػػف
الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المنطبؽ عميو" كلـ يتطرؽ لبداية سف الطفكلة ىؿ مف تاريخ كالدة الطفؿ حيا
أـ مف تاريخ تخمقو في بطف أمو كجنيف.
ك لمحاكلة اإلحاطة بأسباب ىذه الفركؽ كأسباب عدـ حسـ االتفاقية في تاريخ بداية شخصػية الطفػؿ نطػرح
بدايػة االسػتفياـ التػػالي :متػى يبػػدأ اعت بػار الطفػػؿ طفػبل أك متػػى تبػدأ طفكلػػة اإلنسػاف د كمتػػى تبػدأ شخصػػية
الطفؿ ىؿ مف تاريخ ميبلده فعبلد أـ مف تاريخ تخمقو جنينا في أحشاء أمػود كمتػى ينتيػي اعتبػار الطفػؿ قػد
تجاكز مرحمة الطفكلة أك أصبح رشيدا د أم بعبارة أخرل متى تنتيي الطفكلةد  ،ىؿ بثمانية عشر سنة أـ بما
ىك أقؿ مف ذلؾ كما تذىب بعض القكانيف التي تعتبر أف ىناؾ أكثر مف سف رشد :سف رشد مدني ،سف رشد
جزائي  ،سف رشد في مادة األحكاؿ الشخصية إلخ..
 - 1متى تبدأ طفكلة اإلنساف ؟
العربية تستكقفو غ ازرة المفردات التي أطمقيا العرب عمى اإلنساف مف
إف مف يعكد إلى قكاميس كمعاجـ المغة
ٌ
ٌ
بسف ثابت الختبلؼ التركيبة الفيزيكلكجية لكؿ
أف البمكغ غير ٌ
محدد ٌ
يكـ كالدتو إلى حيف بمكغو .كبالرغـ مف ٌ

كؿ مفردة بمرحمة
شخص فقد حرص فقياء المغة كالببلغة عمى أف ال تككف تمؾ الغ ازرة
اعتباطية فحاكلكا ربط ٌ
ٌ

معينة مف مراحؿ تقدـ حياة اإلنساف منذ كالدتو .فكممة طفؿ تطمؽ لغة عمى كؿ مف يسقط مف بطف ٌأمو إلى
ٌ
17
كيطمؽ عمى ىذه
أف يحتمـ( ) ،كتعني الطفكلة كفؽ ىذا التعريؼ المرحمة التي تنطمؽ بالكالدة كتنتيي بالبمكغ ،ي
 ) 17أبػػك الف ضػػؿ جمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف مكػػرـ ابػػف منظػػكر اإلفريقػػي ن سػػبة إلػػى إفريقيػػة أم تػػكنس .ل سػػاف العػػرب .الطبعػػة األكلػػى.
 4221المجمػد ال اربػع ص  . 481يمتقػػي ىػذا التعري ػػؼ المغػكم لمطٌفػػؿ مػع مػػا جػاء فػي الق ػرآف الكػريـ لقكلػػو تعػالي" :كتيقػ ٌػر فػي األرحػػاـ

سمى ثـ ينخريجكػـ ط ٍفبلن" .سكرة الحج (اآلية .)1
ما نشاء إلى أجؿ يم ٌ
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18
الكليد(  )19كفي فت ةر
يكلد
أم ٌ
ي
ضد الكبر( ) كيقاؿ لئلنساف حيف ي
الصغر كمنيا الصغير ٌ
المرحمة أيضا مفردة ٌ

الصبي(  )21كحيف يكبر قميبل تطمؽ عميو عبارات:
الرضيع(  ،)20كمف كالدتو إلى فطامو
الرضاعةٌ :
ٌ

الغبلـ(  ،)22الفتى(  ،)23الحدث(  ،)24كالشاب(  )25كحيف يشارؼ االحتبلـ يقاؿ لو اليافع(  .)26كلقد أثٌرت ىذه
عدد استعماؿ الكثير مف
الغ ازرة المغكية بشكؿ كاضح في النصكص القانكنية بدكلة اإلمارات العربية المتحدة فت ٌ
بي(  )27كالصغير(  )28كالقاصر(  )29كالحدث(  ،)30في حيف نجد
تمؾ الكممات في مكاضع مختمفة مثؿ ٌ
الص ٌ

مصطمح الطفؿ مقر ار في عدد مف القكانيف األخرل مثؿ :قانكف التعميـ اإللزامي رقـ  11لسنة  1972ك قانكف
رقـ  8في شأف تنظيـ عبلقات العمؿ إلخ..
أ  -بداية شخصية الطفؿ
اعتبار
الحي (  ،)31لكف ك نا
ترتبط الشخصية مف حيث المبدأ باإلنساف ،كال تستساغ إالٌ لدل اإلنساف المكلكد ك ٌ
32
يمتد مف
أف ىناؾ نا
طكر يككف فيو اإلنساف جنينا أم حمبل في رحـ ٌأمو (طكر اإلجتناف)( ) كىك طكر ٌ
إلى ٌ
 )18المرجع السابؽ ص .19
 )19المرجع السابؽ .المجمد السادس ص .184
 )20المرجع السابؽ .المجمد الثالث ص .88
 )21المرجع السابؽ .المجمد الرابع ص .41
 )22المرجع السابؽ .ص .41

23
ػي ال سػ ٌػف .المرجػػع
م ال سػ ٌػف ،كمنيػػا الفتػػكة .المرجػػع ال سػػابؽ المجٌمػد الخػػامس ص  /24يقػػاؿ شػ ٌ
) الفتػى ك ٌ
الفتيػػة :طػػر ٌ
ػاب ،ح ػػدث ،فتػ ٌ
السابؽ .المجمد الثاني ص .18
24
السف /الشاب :المرجع السابؽ المجمد الثاني ص .18
الفتي ٌ
) ٌ
25
يشب شبابا كشبيبة .المرجع السابؽ .المجمد الثالث ص .188
شب ٌ
) مف ٌ

 )26المرجع السابؽ .المجٌمد السادس .ص .948

 )27تستعمؿ كممة صبي مثبل بالفصؿ  198مف قانكف العقكبات االتحادم
 ) 28تستعمؿ كممة الصغير في عدد مف قانكف المعامبلت المدنية االتحادم مثبل :المكاد  ; 498كما بعدىا

 ) 29تستعمؿ كممة قاصر في عدد مف مكاد قانكف المعامبلت المدنية االتحادم مثبل :المادتاف  492ك 442
 )30يستعمؿ القانكف االتحادم رقـ ( )2لسنة 4214ـ في شأف األحداث الجانحيف كالمشرديف مفردة حدث.
 )31محمد كماؿ شرؼ الديف قانكف مدني .النظرية العامة .األشخاص اثبات الحقكؽ تكنس ص .418

32
يعبػػر عنػو الفقيػاء با الجتنػاف كا ٌنمػػا بالحمػؿ الػذم يعنػػي
أمػو .كىػك طػكر ال ٌ
) طػكر االجتنػاف ىػك طػػكر تك ٌػكف الجنػيف فػي بطػػف ٌ
الجنػػيف كي ػػرل م ص ػػطفى أحم ػػد الزرقػػاء استح س ػػاف ا س ػػتعماؿ ط ػػكر االجتنػػاف عكض ػػا ع ػػف ط ػػكر الحمػػؿ .م ص ػػطفى أحم ػػد الزرق ػػاء.
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العميكؽ(  )33إلى الكالدة ،فقد طيرحت تساؤالت تتعٌمؽ بما إذا كانت الحياة تبدأ فعبل مف الكالدة أم عند الخركج
أسبؽ مف ذلؾ الخركج إذ ىي تبدأ منذ العمكؽد كاذا كانت الحياة تينفخ في اإلنساف
لمحياة مف رحـ األـ أـ ٌأنيا ٍ

قبؿ الكالدة أال يعتبر ذلؾ داللة عمى بدء تش ٌكؿ شخصيتود كمف ىنا جاءت مشركعية طرح التساؤؿ حكؿ ما
إذ ا كاف لمجنيف شخصية قانكنية أـ ال د ك ماذا يمكف أف يترتب عف ذلؾ مف نتائج عمى الصعيديف المدني
عامة كالجزائي عمى كجو الخصكصد
دكف فييا فقياء القانكف
كال تبدك اإلجابة عمى مختمؼ ىذه التساؤالت يسيرة أك ٌ
ىينة فجذكرىا قديمة كقد ٌ

محؿ جدؿ كخبلؼ إلى
مطكلة ،كىي مازالت ٌ
الركماني كاإلسبلمي كرجاؿ القانكف القدامى كالمعاصريف مباحث ٌ
ٌ
الطبية بحكـ ما ساىـ بو
كمحؿ اجتيادات كتنظيرات مف الفقو كفؽ القضاء كمف لجاف األخبلقيات
اليكـ
ٌ
ٌ
تطكر الطب كالعمكـ المتصمة بو مف تأجيج كاحياء لذلؾ الخبلؼ.
ٌ

نص
كيكفي لمتدليؿ عمى ما تطرحو تمؾ التساؤالت مف اختبلفات في الرأم كالمكاقؼ تغاضي كاضعي ٌ
اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ عف اإلجابة عمى سؤاؿ متى يبتدأ اعتبار الطفؿ طفبلد ىؿ مف تاريخ

كالدتو أـ مف قبميا(  ، )34كيمكف في ضكء األطركحات كالمكاقؼ كاالجتيادات كمختمؼ المصادر المتكف ةر
تتحدد بو بداية الشخصية القانكنية
أف تاريخ الكالدة ىك الذم ٌ
أف ىناؾ ما يشبو اإلجماع عمى ٌ
التأكيد عمى ٌ
خاصة كحماية مناسبة
لكف ىذا ال يمنع مف القكؿ ٌأنو إلى جانب ىذا الحكـ األصمي تكجد أحكاـ
لئلنساف ٌ
ٌ

معترؼ بيا لمجنيف بكصفو "شخصا احتماليا"

المػدخؿ الفقيػػي العػاـ (الفقػػو اإل سػػبلمي فػي ثكبػػو الجديػػد) .المجمػد الثػػاني .دار الفكػػر .دم شػؽ .الطبعػػة العا ش ػرة 4248 .ص - 114
.111

 )33العمػكؽ مػػف العمػػؽ كىػك الػ ٌػدـ الغمػػيظ أك الجامػػد كيمثػؿ العمػػكؽ أكلػػى م ارحػػؿ خمػؽ اإلن سػػاف كجػػاء فػػي القػرآف الك ػريـ قكلػػو تعػػالى:

ؽ اإلنساف مف عمؽ" سكرة العمؽ اآلية .9
"خىم ى
ى
34
سف الطفكلة كاإلشارة الكحيدة التي كردت فييا جاءت في
) ال تكجد في مكاد اتفاقية حقكؽ الطفؿ ٌأية إشارة إلى تاريخ ابتداء ٌ
الديباجة كالتي نصت عمى ما يمي" :كاذا تضع في اعتبارىا أف الطفؿ بسبب عدـ نضجو البدني كالعقمي يحتاج إلى إجراءات
كقاية كرعاية خاصة بما في ذلؾ حماية قانكنية مناسبة ،قبؿ الكالدة كبعدىا ،كذلؾ كما جاء في إعبلف حقكؽ الطفؿ".
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كلئف كانت غالبية دكؿ العالـ تحدد بداية شخصية الطفؿ مف تاريخ كالدتو فإف عددا مف الدكؿ ذىبت في
تحديد بداية الطفكلة بانطبلؽ الحمؿ بالجنيف"(  )35كلكف كاضعي اتفاقية حقكؽ الطفؿ تبلفكا عف قصد
تحديد بداية شخصية الطفؿ كربطو بانطبلؽ الحمؿ الختبلؼ ممثمي الدكؿ المشاركة في كضع أحكاـ
االتفاقية حكؿ ىذه المسألة خاصة كأف ىناؾ دكال تجيز اإلجياض في فت ةر معينة مف الحمؿ كدكال ال تجيزه.
كيحيمنا ىذا اإلشكاؿ بداىة إلى التساؤؿ عف الطبيعة القانكنية لمجنيفد
ب -الطبيعة القانكنية لمجنيف
كمحؿ جدؿ بيف الفقياء كرجا ؿ القانكف كقد
تيعتبر الطبيعة القانكنية لمجنيف مسألة خبلفية منذ القديـ إلى اليكـ،
ٌ

تكصمكا إلييا(  ،)36لكف االختبلؼ
عبر الكثير ممف درسكا المكضكع عف خيبتيـ مف ٌ
ٌ
النتائج غير القطعية التي ٌ

حكؿ تمؾ الطبيعة كاألسباب التي تقؼ كراءىا لـ ىيمنع مف اإلقرار لفائدتو بمجمكعة مف الحقكؽ كبضركرة
تكفير حماية مناسبة لو.

 - Ωالشخصية القانكنية الجنيف :مسألة خبلفية
بالشخصية القانكنية مف عدمو
تمتع لمجنيف
مف أكلى المسائؿ الخبلفية التي يصطدـ بيا الباحث عف مدل ٌ
ٌ
الدقة كالكضكح.
ىك تعريؼ الجنيف .فالتعاريؼ كالمفردات المستعممة ال تبدك في غاية ٌ

فالتشريع التكنسي مثبل يذىب إلى استعماؿ كممة الحمؿ لمتدليؿ عمى الجنيف( )37كما تنحك عديد التشاريع
نفس ىذا المنحى لككف المصطمحيف مترادفيف في نياية األمر مع فركؽ جزئية.

35
نصت قكانينيا عمى أف بداية الطفكلة تبدأ مف تخمٌؽ الجنيف األرجنتيف
) مف بيف ٌ
الدكؿ التي ٌ
Selon le code civil Argentin "l'homme commence à exister dès sa conception dans la matrice".
36
) Au terme d’une étude consacrée à l’embryon, Mr Revé Théry constata ce qui suit : « à qui
souhaite une définition claire et simple du statut de l’embryon et du fœtus, notre étude ne peut
apporter que déception ».
- Théry (R) la condition juridique de l’embryon et du fœtus D.1982, Chr. p 231.
 )37الفصكؿ  498- 418- 411ك 481مف مجمة األحكاؿ الشخصية التكنسية.
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كلكعدنا إلى التعريؼ المغكم لمجنيف لكجدنا فقياء المغة يطمقكف عميو عبارة ":المستكر في الرحـ"(  )38في حيف
يذىب االتجاه العممي عند تعريؼ الجنيف إلى التفريؽ بيف مصطمحيف األكؿ ىك  l'embryonكىك الحمؿ في
مراحمو األكلى كالثاني ىك  Le fœtusكىك الحمؿ في مراحمو الثانية.
كاجتنابا لمخمط بيف المصطمحيف في المغة العربية فقد تمت ترجمة كممة  l'embryonبالمضغة ككممة
39
تتحكؿ إ لى جنيف بعد حكالي ثبلثة أشير مف الحمؿ
أف العمـ أثبت ٌ
 fœtusبالجنيف( ) باعتبار ٌ
أف المضغة ٌ
المدة ٍيبدأ تمييز الجنس كقسمات الكجو إلخ.)40 (...
إذ في آخر تمؾ ٌ

كمف يعكد إلى القانكف رقـ ( )28لسنة 2005ـ في شأف األحكاؿ الشخصية يجد أف المشرع اإلماراتي نفرؽ

بيف الجنيف كالحمؿ دكف تقديـ تعاريؼ دقيقة لممفردتيف  .فقد اعتبرت المادة  160في حكـ القاصر- 1 :

الجنيف – 2 ،المجنكف ك المعتكه كالسفيو - 3 ،المفقكد أك الغائب.

كتعرضت مكاد أخرل لمحمؿ إذ جاء في المادة  90في فقرتو األكلى  " :الكلد لمفراش إذا مضى عمى عقد

الزكاج الصحيح أقؿ مدة الحمؿ ،كلـ يثبت عدـ إمكاف التبلقي بيف الزكجيف" .كحددت المادة  91أقؿ مدة

يكما ،ما لـ تقرر لجنة طبية مشكمة ليذا الغرض
يكما ،كأكثره ثبلثمائة كخمسة كستيف ن
الحمؿ ،بمائة كثمانيف ن
خبلؼ ذلؾ".
كيتفؽ الفقياء أف أقؿ مدة الحمؿ ستة أشير كقد استدلكا عمى ذلؾ بجمع آيتيف مف القرآف الكريـ.األكلى قكلو

عز كجؿ في اآلية  15مف سكرة األحقاؼ ﴿ ككصينا اإلنساف بكالديو إحسانان حممتو أمو كرىان ككضعتو،

كرىا ك حممو كفصالو ثبلثكف شي انر﴾ كالثانية قكلو سبحانو كتعالى في اآلية  14مف سكرة لقماف ﴿ ككصينا
اإلنساف بكالديو حممتو أمو كىنان عمى كىف كفصالو في عاميف إف أشكر لي كلكالديؾ إلى المصير﴾.

38
إف ىذا ىك المعنى الذم يرتبو القرآف الكريـ في سكر :الزمر
) في تعميؽ لمحمد كماؿ شرؼ الديف عمى ىذا التعريؼ يقكؿ ٌ
مرة كاحدة في
أف ٌ
الحج آية  ،9المؤمنكف آية  49مع المبلحظة ٌ
آية  ،4النجـ آية ٌ ،19
النص القرآني استعمؿ كممة "جنيف" ٌ

أجنة (كردت في سكرة النجـ آية  ) 19كأكثر في المقابؿ مف استعماؿ كممة الحمؿ كمشتقاتيا .محمد كماؿ شرؼ
صيغة الجمع ٌ
الديف المرجع السابؽ ص  488ك . 484كحكؿ الجنيف عامة يراجع :محمد الميدم قرميط " الجنيف في القانكف المدني التكنسي.
رسالة كمية الحقكؽ كالعمكـ االقتصادية كالسياسية بسكسة .4229- 4224

39
المكحد الذم أصدره مجمس كزراء الصحة العرب ،كمنظمة الصحة العالمية ،كاتحاد
الطبي
ٌ
) كردت ىذه الترجمة في المعجـ ٌ
األطباء العرب كالمنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ .طبعة  4281ص  918ك.914
40
) Le grand Larousse universel Tome 6 p : 4352. voir aussi : Mohamed Kamel
CHARFEDDINE : op cite p 69.
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فاآلية األكلى ذكرت مجمكع مدتي الحمؿ كالرضاع كاآلية الثانية ذكرت الفصاؿ) الرضاع( كعند طرح مدة
الفصاؿ مف المجمكع تبقى مدة الحمؿ كىي ستة أشير.

أما أكثر مدة الحمؿ فقد اختمؼ الفقياء في تحديدىا إذ قاؿ الحنفية ىي سنتاف كقاؿ الشافعية أربع سنكات

كقاؿ اإلماـ مالؾ أنيا خمس سنكات كقاؿ غيرىـ بمدد أخرل.

ككاضح أف المشرع اإلماراتي حسـ ىذا األمر كقرر أف أقصى مدة الحمؿ سنة كاحدة شمسية كفي ىذا احتياط

كاؼ( .)41

شخصية
الصمة الكثيقة بيذا التفريؽ بيف الجنيف كالحمؿ ما يتعٌمؽ ببداية
ٌ
كمف المسائؿ الخبلفية أيضا ذات ٌ

الجنيف ،كىذا ما ي حيمنا إلى مسائؿ غير مادية تتعمؽ ببداية نفخ الركح في اإلنساف كىك في بطف أمو كبداية
استقبللو بركح مستقمة عف ركح مف تحممو في أحشائيا.
كائف لـ يتكصؿ العمـ إلى حد األف إلى تقديـ جكاب قاطع عف ىذه المسألة فإننا نجد في أحد األحاديث
أف الركح تينفخ في اإلنساف بنياية مائة كعشريف يكما مف الحمؿ(  .)42كلذلؾ حجرت
النبكية الشريفة ما يؤ ٌكد ٌ
العديد مف التشاريع التي تجيز صراحة اإلجياض إجراء مثؿ ىذه العمميات بعد ثبلثة اشير مف الحمؿ.

 ) 41لبلستزادة في ىذا المكضكع يمكف الرجكع لممذكرة اإليضاحية لقانكف األحكاؿ الشخصية .
42
أمو أربعيف يكما نطفة ثـ يككف عمقة مثؿ ذلؾ ٌثـ يككف مضغة
) جاء في حديث نبكم شريؼ ٌ :
"إف أحدكـ يجمع في بطف ٌ
كشقي أك سعيد" ،يراجع حكؿ ىذا
مثؿ ذلؾ ثـ يرسؿ إليو الممؾ فينفخ فيو الركح كيؤمر بأربع كممات يكتب رزقو كأجمو كعممو
ٌ

الحديث الشريؼ :تقي الديف أبي الفتح ،شرح األربعيف حديثا النككية ،إدارة الطباعة المنيرية ،القاىرة ،سنة  4194ىػ .صفحة

 94كما بعدىا .نقبل عف كماؿ شرؼ الديف .قانكف مدني .المرجع السابؽ ص .481

 -حكؿ الجدؿ المتعمؽ بشخصية الجنيف يمكف الرجكع في الفقو التكنسي إلى كتابات :محمد كماؿ شرؼ الديف .قانكف مدني.

المرجع السابؽ.
Najeh YAHYAOUI, Essai sur le nature juridique du corps humain, mémoire de D.E.A., Faculté
de droit et des sciences politiques de Tunis. 1995 ; Mohamed Kamel CHARFEDDINE,
L’embryon : sujet ou objet ? R.T.D. 1998, p 69 et suiv.
كفي القانكف المقارف يراجع بالخصكص :
X. LABBE, La condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, P.U.F.
Lille, 1990 ; p. RAYNAUD, L’enfant peut-il être objet de droit, D. 1988, p. 109 ; R.
ANDORNO, Procréation artificielle, personnes et choses, R.R.J , 1992, I., p. 13 ; P. PEDROT, le
statut juridique de l’embryon et du fœtus humain en droit comparé,
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الشخصية الطبيعية
كمف المسائؿ الخبلفية فيما يتعمؽ ببداية شخصية الجنيف ىك ٌأنو حتى مع اإلقرار بأف
ٌ
تككف الجنيف كنفخ الركح فيو فإف ىذه الشخصية تبقى "بدكف معنى" إذا لـ يكلد ذلؾ
ٌ
لكؿ إنساف تبدأ ببدء ٌ
حيا كلك حياة تقديرية( .)43
اإلنساف ٌ

سمى "شيئية الجنيف" كىي تنفي أف يككف (لممضغة أك الجنيف) ٌأية
كمف ىنا طرحت نظريتاف األكلى تي ٌ
شخصية حتى كلك تـ اإلقرار لو ببع ض الحقكؽ التي تبقى معمقة عمى ميبلده ِّ
حيا ،كالثانية تقر لمجنيف
تبني أكثر مف لجنة كطنية لؤلخبلقيات
بشخصية محدكدة .كقد ٌأدل ىذا الجدؿ حكؿ
شخصية الجنيف إلى ٌ
ٌ
ٌ

خاصا كحماية مناسبة،
أف الجنيف ما ىك إالٌ شخص احتمالي كبناء عميو فيك يستحؽ حقكقا
الطبية لفكرة ٌ
ٌ
ٌ

الركماني كاإلسبلمي كمع ما جاء في ديباجة اتفاقية
كتمت قي مضاميف ىذه الفكرة مع ما سبؽ أف ٌه
أقر القانكناف ٌ
حقكؽ الطفؿ.

شخص احتمالي يكفر لو القانكف حماية خاصة
 - Ωالجنيف :
ه
في رأم صادر عف المجنة التكنسية لؤلخبلقيات الطبية(  )44سنة  )45(1996كصفت المجنة المذككرة الجنيف
بأنو شخص احتمالي"  ،"Une personne humaine potentielleكىك نفس الكصؼ الذم سبؽ لمجنة
الطبية بفرنسا أف أطمقتو(  )46كيمتقي ىذا التعريؼ لمجنيف في فمسفتو مع الشرائع القديمة كالديانات
األخبلقيات
ٌ

السماكية كالقكانيف الحديثة كالمعايير الدكلية لتأكيدىا جميعا عمى كرامة اإلنساف كحرمتو كتفضيمو عمى سائر
الكائنات كالمخمكقات.

 )43تعتبر الحياة تقديرية في المذىب ا لحنفي في حالة إسقاط الجنيف بجناية ،كما لك ضرب شخص امرأة حبمى فأسقط جنينا

ميتا ،فإنو يرث كيكرث .كىبة الزحيمي الفقو اإلسبلمي كأدلتو .المرجع السابؽ .ح  1ص .44

44
المؤرخ في  42سبتمبر  .4221يمكف الرجكع في شأنيا إلى كتابات كؿ مف:
) أنشئت ىذه المجنة بمكجب األمر ٌ
 محمد الحبيب الشريؼ :المجنة الكطنية لؤلخبلقيات الطبية مجمة القضاء كالتشريع التكنسية شير فيفرم  4224ص . 92- Lotfi LARGUET. Le Comité National d’Ethique Médicale : qu’est-ce que la bioéthique ? actes
du colloque publiés par la Faculté de Droit et des sciences politiques de Tunis 1997 p159 et suiv.
الطبية".
 )45رأم صادر عف المجنة المذككرة تحت عدد  4بتاريخ  49ديسمبر  4224تحت عنكاف" :اإلنجاب بالمساعدة
ٌ
46
) Voir sur cet avis rendu le 22 mai 1984 : Françoise Dekenwer- Défossez : Les droits de
l’enfant. Collections. Que sais-je. Presses universitaires de France-Deuxième éditions 1993 p 14.
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خاصة لمجنيف كذىبت في اتجاه أنو إذا
أقرت أحكاما
ٌ
ي
كيعتبر القانكف الركماني مف ٌأكؿ القكانيف القديمة التي ٌ
كاف األصؿ في الشخصية القانكنية ٌأنيا تبدأ بميبلد اإلنساف كتنتيي بكفاتو فإف ىناؾ حالة تبدأ فييا

بشخصية ناقصة .كقد ٌتـ إقرار ىذه
الشخصية القانكنية قبؿ الميبلد كىي حالة الجنيف الذم يتمتع قبؿ مكلده
ٌ
مكلكدا متى كانت لو مصمحة في ذلؾ(  )47فممجنيف
المستكف ييعتبر
القاعدة منذ القديـ كىي تقتضي بأف الحمؿ
ن
ٌ
حيا كقاببل لمحياة(.)48
ٌ
كلكنو يشترط لذلؾ أف يكلد ٌ
حؽ اإلرث مف أبيو إذا تكٌفي أبكه قبؿ مكلدهٌ ،

أىمية يكجكب
كقد اعتمد القانكف اإلسبلمي عمى نفس ىذا الحؿ تقريبا إذا أثبت الفقو لمحمؿ في بطف ٌأمو ٌ
ناقصة تجعمو قاببل لئللزاـ فقط دكف االلتزاـ  ،فتثبت بعض الحقكؽ الضركرية لو ،كال يثبت شيء عميو .كقد

كؿ كجو ،بؿ يشبو أف يككف جزنءا مف
عمٌؿ الفقياء كاألصكليكف ذلؾ "بأف الجنيف ليس لو كجكد مستقؿ مف ٌ
ألف لو حياة
كأنو عضك مف أعضائيا تابع ليا ،...كىك مف كجو آخر يمكف أف يعتبر مستقبل عف ٌأمو ٌ
ٌأمو ٌ

يتييأ ألف ينفصؿ عنيا بعد حيف كيصبح إنسانا مستقبل(  ،)49فمذا اقتصرت أىمية الحمؿ عمى
خاصة ،كىك ٌ
ٌ

التكسع في منحو حقكقا كربطو
حيا ،فبل حاجة إلى
ربما ال يخرج إلى الدنيا ٌ
السيما ٌأنو ٌ
الحقكؽ الضركرية لو ،ك ٌ
ٌ

حتى الكالدة(  .)50كقد اتفقت المذاىب
بالتزامات تككف كٌميا عرضة لبلنتقاض إذا لـ يكتب لو استمرار الحياة ٌ

االجتيادية عمى أىمية الحمؿ لحقكؽ أربعة تثبت لو :كىي :النسب مف أبيو ك ٌأمو كمف يتصؿ بيـ بكاسطتيما،

متفرع عف النسب فيكقؼ لمحمؿ مف تركة مكرثو أكبر النصيبيف عمى
كاإلرث ممف يمكت مف مكرثيو ألنو ٌ

51
أىمية لو في
التقدير كاستحقاؽ ما يكصي لو بو كاستحقاؽ ما يكقؼ عميو( )ٌ .أما ما يسكل ىذه الحقكؽ فبل ٌ
استحقاقيا فبل تجكز ل و اليبة مثبل ألف عقد اليبة يشترط إلزامو بالثمف كتسميـ الشيء المكىكب لو كىذا غير

ممكف لمجنيف.
47
عبر عف ىذه القاعدة في القانكف الركماني بػInfans conceptus pro nafo habeur quoties de commodis " :
) يي ٌ
."epis agitur

 )48القانكف الركماني :عمر ممدكح مصطفى ص .498

 )49عبد العزيز بف أحمد النجارم :كشؼ األسرار عمى أصكؿ البزدكم .طبع مكتبة الصنائع سنة  4181ىػ .ج  1ص ،912
البزدكم ىك عمي بف محمد مؤلؼ كتاب األصكؿ .تكفي سنة  181ىػ .محمد الخضرم تاريخ التشريع االسبلمي ص .922

الطبعة الثانية س  4181ىػ.

 )50مصطفى أحمد الزرقاء .المدخؿ الفقيي الع اـ .المجمد الثاني .المرجع السابؽ ص  111كما بعدىا.
 )51المرجع السابؽ ص  118ك.112
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كمف الحقكؽ التي أقرىا قانكف األحكاؿ الشخصية في دكلة اإلمارات لمجنيف الحؽ في التمتع بالكصية إذ

جكر عميو ،فممف لو الكالية عمى
قاصرا ،أك مح نا
جنينا أك
جاء في المادة  /252فقرة  " 2إذا كاف المكصى لو ن
ن
مالو قبكلو الكصية ،كلو ردىا بعد إذف القاضي" .ك يراعى في تنفيذ الكصية لمجنيف:
حيا ألكثر مدة الحمؿ مف كقت الكصية فالكصية
 أنو إذا أقر المكصي بكجكد الحمؿ كقت الكصية ككلد نتصح لو كتنفذ.
 -كما تصح الكصية إذا لـ يقر المكصي بكجكد الحمؿ ككلد ألقؿ مدة الحمؿ مف كقت الكصية ما لـ تكف

حيا ألكثر مدة الحمؿ مف كقت المكت
الحامؿ كقت الكصية معتدة لكفاة أك عدة بائنة فتصح الكصية إذا كلد ن

أك الفرقة البائنة.

أما إذا كانت الكصية لحمؿ مف معيف يشترط زيادة عمى ما تقدـ ثبكت نسبو مف ذلؾ الشخص ،كتكقؼ غمة
حيا فتككف لو.
المكصى بو منذ كفاة المكصي إلى أف ينفصؿ الحمؿ ن

حيا عند الحنفية كجميعو عند جميكر الفقياء ،كيقكـ الكلي أك
كيشترط لصحة الكصية لمحمؿ أف يكلد أكثره ن
الكصي أك األميف الذم يعيد إليو بحفظ أمكاؿ الجنيف المكقكؼ لو بقبكؿ الكصية.
ك لك عدنا إلى القانكف المقارف لكجدنا أف القانكف التكنسي مثبل يعطي لمجنيف الحؽ أيضا في التمتع بغرامة
52
أحقية الجنيف في
سب ناقا في إقرار مبدأ ٌ
التأميف عمى الحياة ( ) خاصة كأف فقو القضاء التكنسي كاف ٌ

المادم المترتب لو عف كفاة أحد أقاربو( .)53
التعكيض عف الضرر ٌ
ٌ

 )52المادة  93من قانون التأمٌن فً تونس التً جاء فٌها  ":تدفع المبالغ المنصكص عمييا بالعقد بعنكاف التأميف في صكرة
لعد ة أشخاص مذككريف في العقد كاما ألشخاص يعينكف بعد اكتتاب العقد كيكتسب المستفيد المعيف
الكفاة إما لشخص كاحد أك ٌ
بالعقد حقا خاصا كمباش ار عمى ىذه المبالغ .كيعتبر أشخاصا معينيف القريف كاألبناء مف كلد منيـ كمف سيكلد كالكرثة دكف بياف
أسمائيـ .كاذا كاف التأميف مكتتبا لفائدة الكرثة دكف ذكر أسمائيـ فمكؿ كاحد منيـ حؽ االنتفاع بالتأميف عمى قدر منابو مف
اإلرث .كبقطع النظر عف أحكاـ الفصؿ  241مف مجمة االلتزامات كالعقكد فإف مف تنازؿ عف اإلرث ال يفقد حؽ االنتفاع
بالتأميف".
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كمف جية ثانية فإنو مف الحقكؽ التي يقرىا قانكف األحكاؿ الشخصية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة
لمحمؿ الحؽ في أف تكقؼ لو مف تركة مكرثو أكفر النصيبيف لذكريف أك أنثييف عمى تقدير أف الحمؿ تكأـ،

كيعطى باقي الكرثة أقؿ النصيبيف ،كيسكل تكزيع التركة حسب األنصبة الشرعية بعد الكضع ( المادة 354

مف قانكف األحكاؿ الشخصية).

 - 2متى تنتيي طفكلة اإلنساف ؟
ا لطٌفكلة مرحمة مف مراحؿ حياة اإلنساف تبدأ مف الكالدة كتنتيي كفقا ألحكاـ اتفاقية حقكؽ الطٌفؿ كقانكف
حقكؽ الطفؿ " كديمة " ببمكغ الطٌفؿ ثمانية عشر عاما.
كلكف بمقارنة المادة األكلى مف االتفاقية كالمادة األكلى مف قانكف حقكؽ الطفؿ في خصكص نياية مرحمة
الطفكلة نجد تكافقا كاضحا بينيما مع كجكد اختبلؼ ال بد مف التكقؼ عنده.
كؿ إنساف لـ يتجاكز الثامنة عشرة
المادة  1مف االتفاقية ٌأنو "ألغراض ىذه االتفاقية يعني الطٌفؿ ٌ
فمقد جاء في ٌ

سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكج ب القانكف المنطبؽ عميو".
ما لـ يبمغ ٌ

حيا كلـ يتـ الثامنة عشرة
كجاء بالمادة  1مف قانكف حقكؽ الطفؿ " كديمة"  " :الطفؿ ىك كؿ إنساف كلد ن

ميبلدية مف عمره".

ككجو الفرؽ بيف المادتيف ىك أف المادة األكلى مف احكاـ االتفاقية أضافت استثناء تمثؿ في عبا ةر  " :ما لـ
سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المنطبؽ عميو" .كىك استثناء خمت منو المادة  1مف قانكف حقكؽ
يبمغ ٌ

الطفؿ " كديمة".

فيؿ أف الحؿ المعتمد في قانكف حقكؽ الطفؿ " كديمة" كالذم ال يشير إلى أم استثناء في خصكص سف
الرشد يعني أف سف الرشد في قكانيف دكلة اإلمارات ىك سف مكحد أـ أف مدلكؿ عبارة الطفؿ في القانكف
سف الرشد قبؿ
المذككر تقتصر عمى أحكاـ القانكف المذككر دكف سكاهد ك ما ىك سر إيراد عبا ةر " ما لـ يبمغ ٌ
 )53حكؿ مكاقؼ محكمة التعقيب التكنسية القديمة الرافضة لمبدأ أحقية الجنيف في التعكيض عف الضرر المعنكم كالمكاقؼ
الجديد ة المخالفة لذلؾ أنظر :محمد كماؿ شرؼ الديف .المرجع السابؽ ص  489كأنظر كذلؾ أعماؿ ممتقى التأميف في حكادث
المركر .نشر مركز الدراسات القانكنية كالقضائية بك ازرة العدؿ تكنس.4229 .
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ذلؾ بمكجب القانكف المنطبؽ عميو " في أحكاـ االتفاقية د ككيؼ تعاطى القانكف المقارف مع العبا ةر المذكك ةر
الكاردة باالتفاقية د
أ  -تعدد األحكاـ الخاصة بسف الرشد في قكانيف الدكلة
إف مف يعكد إلى الرصيد التشريعي لمقانكف اإلماراتي يجد أنو كلئف كاف المبدأ بالنسبة النتياء مرحمة
الطفكلة كدخكؿ مرحمة الرشد ىي ثمانية عشر عاما ،فإف ليذا المبدأ استثناءات ذلؾ اف القانكف اإلماراتي
يفرؽ بيف سف الرشد المدني كالمالي كسف الرشد في األحكاؿ الشخصية كسف الرشد الجزائي كسف الرشد في
مجاؿ الشغؿ.
فمقد جاء بالمادة  85مف قانكف المعامبلت المدنية ك التجاريةٝ " :ثيػ اىشخض سِ اىششذ إرا أذٌ إحذٙ
ٗعشش ِٝسْح قَشٝح " مَا جاءخ اىَادج  ٍِ 419قاُّ٘ األح٘اه اىشخظٞح ٍقشسج ّفس اىسِ.
كقد

فسرت المذكرة اإليضاحية لؤلحكاؿ الشخصية سبب اعتماد المشرع اإلماراتي عمى الحؿ المذككر

(ك ٍاب ىتميكاٍ ا ٍلىي ىت ىامى ىحتَّى ًإ ىذا ىبىم يغكٍا
بالقكؿ " :أف سف الرشد المالي ىك غير سف البمكغ الطبيعي ،بدليؿ قكلو تعالى :ى
ى
ِّ
اح ىفًإ ٍف ىآن ٍستيـ ِّم ٍنييٍـ ير ٍش ندا ىف ٍاد ىف يعكاٍ إًلى ٍي ًي ٍـ أ ٍىمىكالىييٍـ) (سكرة النساء ،آية  )6فجعؿ سبحانو كتعالى ،إمكانية دفع
الن ىك ى
الماؿ ،مشركطة بشرطيف ،أحدىما البمكغ الطبيعي ،كثانييما الرشد.
كجاء في تفسير ابف عباس (  )54ل مرشد ،بأنو صبلح العقؿ كحفظ الماؿ ،ك أف بمكغ ىذه المرتبة ال يككف إال
بعد نض كج قكة العقؿ ،كاكتساب الخبرة بالتجربة كالمشاىدة كالممارسة ،حتى يؤمف اإلنساف عمى إدارة أمكالو
بنفسو ،كلما كاف ذلؾ يختمؼ باختبلؼ األشخاص كالبيئات ،كتنكع الرغبات كالمطالب ،كتعقد المعامبلت،
حرصا
كتعدد النظـ االقتصادية كاف ال بد مف تحديد سف معينة ،تكتمؿ فييا أىمية الكجكب كأىمية األداء،
ن
 )54ىك عبد ا﵀ بف عباس بف عبد المطمب بف ىاشـ ،صحابي جميؿ ،كابف عـ النبي محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،حبر
األمة كفقيييا كاماـ التفسير كترجماف القرآف ،كلد ببني ىاشـ قبؿ اليجرة بثبلث سنيف ،ككاف النبي محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ
دائـ الدعاء البف عباس فدعا أف يمؤل ا﵀ جكفو ًعمم نا كأف يجعمو صالح نا .ككاف يدنيو منو كىك طفؿ كيرٌبت عمى كتفو كىك

يقكؿ " :الميـ فقيو في الديف كعممو التأكيؿ ".يعد ابف عباس مف فقياء الصحابة كساىـ بشكؿ كبير في تأ سيس

مدرسة الفقو بمكة. .
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عمى مصالح الناس كضركرة األمف في المعامبلت ،كقد رأل القانكف تحديدىا بإحدل كعشريف سنة قمرية
نظر لكاقع الحياة االجتماعية المعقدة في كثير مف الجكانب المتشابكة في كثير مف الحاالت ،مع تفنف
كاممة ،نا
المحتاليف في سمب األمكاؿ ،كلئف كاف فقياء المسمميف قد نظركا إلى الرشد نظ ةر تقديرية ،كترككا إلى القضاء
أمر التقدير الذم يكجب دفع ماؿ القاصر إليو ،فقد حدد سف الرشد في العالـ اإلسبلمي أكؿ مرة في عاـ
 1288ىجرية  1871/ميبلدية بعشريف سنة .
ثـ جاء القانكف المصرم فجعؿ سف الرشد ثماني عشرة سنة ،ثـ رفعيا بمكجب القانكف الصادر في 13
حاليا في األحكاؿ
أكتكبر سنة  ،1925إلى إحدل كعشريف سنة ،كقد أخذت بعض التقنيات المعمكؿ بيا ن
الشخصية ،بثماني عشرة سنة ميبلدية كاممة ،إذ أف ىذه السف تؤىؿ اإلنساف لتكلي الكظائؼ العامة كتجعمو

مكمفا بالخدمة العسكرية اإللزامية.
ن
كيتضح م ما تقدـ أف جعؿ الرشد مرحمة بعد البمكغ ،يستند إلى أصؿ تشريعي في القرآف الكريـ ،كأما تحديده
متفقا مع مصمحة
بسف معينة ،فيذا ما تركو التشريع اإلسبلمي إلى الفقياء في كؿ عصر ،بحسب ما يركنو ن

آنفا أف تككف سف الرشد إحدل كعشريف
القاصريف
كضمانا ألمكاليـ ،كقد رجح القانكف ،لؤلسباب المنكه بيا ن
ن
سنة قمرية كاممة كما نصت عميو ىذه المادة ،ال سيما كقد كرم عف أمير المؤمنيف عمي كرـ ا﵀ كجيو

سبعا ،ثـ اترؾ حبمو عمى غاربو) ( .")55
سبعا ثـ صاحبو ن
سبعا ،ثـ أدبو ن
كرضي عنو( :العبو ن
كنجد في قانكف األحكاؿ الشخصية تأكيد المشرع بالمادة  / 30فق ةر  2سف الزكاج المبدئي ىك ثمانية عشر
عاما كلكف يمكف النزكؿ عف تمؾ السف بإذف مف القاضي كبعد التحقؽ مف المصمحة فمقد جاء بالمادة
المذككرة " :ال يتزكج مف بمغ كلـ يكمؿ الثامنة عش ةر مف عم هر إال بإذف القاضي كبعد التحقؽ مف المصمحة".
كما تنص المادة  20مف قانكف  1980بشأف تنظيـ عبلقات العمؿ عمى أنو ":ال يجكز تشغيؿ األحداث مف
الجنسيف قبؿ تماـ سف الخامسة عشرة"

 ) 55المذكرة اإليضاحية لقانكف األحكاؿ الشخصية.
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56
الرشد .كيسمح لصاحبو بالتمتع
كتحيمنا أحكاـ ىذه المكاد إلى مكضكع الترشيد( ) الذم يينيي الحجر قبؿ ٌ
سف ٌ

بنكع مف األىمية ٌإما بمكجب القضاء أك بمكجب القانكف.

فال ترشيد في القانكف يككف إما قضائيا أك قانكنيا ،كينقسـ الترشيد القضائي إلى صكرتيف :ترشيد مطمؽ يتمتع
مقيد كيمكف أف
بو مف بمغ سف الثمانية عشر كيخص أعماؿ التجارية كىك يصدر عف القاضي(  )57كترشيد ٌ

كؿ الحاالت تككف
يصدر عف القاضي بداية مف بمكغ الشخص سف الثمانية عشر عاما عشرة(  .)58كفي ٌ
ينص عميو القانكف كالذم
تصرفات المر ٌشد في حدكد ترشيده ،نافذة صحيحةٌ .أما الترشيد القانكني فيك الذم ٌ
ٌ
نصت عميو  30فق ةر  2مف قانكف
يسمح لمشخص بأف يتر ٌشد قبؿ ٌ
سف الرشد كالترشيد القانكني بالزكاج الذم ٌ

األحكاؿ الشخصية.

ب -كيؼ تعامؿ القانكف المقارف مع االستثناء الكارد في المادة األكلى مف أحكاـ االتفاقية؟
يتجو التنكيو بداية إلى أنو خبلؿ إعداد اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ كصياغتيا حاكؿ ممثمك بعض
الدكؿ دكف جدكل تحديد عمر يقؿ عف ثمانية عشر سنة كسف أقصى لمطفكلة  ،كالرأم الذم رجح ىك تعييف
سف مرتفع لتكفير حماية أكبر حيث يتيح النص لمدكؿ التي يقؿ فييا سف الرشد في بعض الحاالت عف 18
عاما استخداـ سف بديمة ألغراض خاصة شريطة أف ينسجـ ىذا مع اتفاقية حقكؽ الطفؿ ككؿ كخصكصا مع

) L’émancipation.
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 )57الماد  18مف قانكف المعامبلت التجارية التي جاء فييا  " :كؿ مف اتـ احدل كعشريف سنة ميبلدية كلـ يقـ بو مانع قانكني
يككف أىبل لمباشرة التجارة كمع ذلؾ يجكز لمقاصر  -سكاء كاف مشمكال بالكالية أك بالكصاية  -أف يتجر متى أتـ ثماني عشرة
سنة ميبلدية مف عمره كأذنتو المحكمة في ذلؾ أذنان مطمقان أك مقيدان".

 )58المادة ( )168مف قانكف األحكاؿ الشخص ية التي جاء فييا " :إذا أتـ الصغير المميز الثامنة عشرة مف عمره كآنس مف
نفسو القدرة عمى حسف التصرؼ كامتنع الكصي مف اإلذف لو في إدارة جزء مف أمكالو يرفع األمر إلى القاضي".
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مبادئيا العامة ،كبالمثؿ فإف اتفاقية حقكؽ الطفؿ نفسيا ال تيصر عمى ضرك ةر أف تقكـ الدكؿ التي يرتفع فييا
سف الرشد بتخفيضيا( .)59

أف عبارة " ما
كبالرجكع لؤلعماؿ التحضيرية لبلتفاقية كلقراءات كاستنتاجات لجنة حقكؽ الطفؿ ٌتـ التأكيد عمى ٌ
تأكؿ عمى أساس ٌأنيا بند استثنائي
لـ يبمغ ٌ
سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المنطبؽ عميو" ال ينبغي أف ٌ

سف لمرشد يككف عمى غاية مف االنخفاض بما يجعمو مخالفا
عاـ ( ،)60فيي ال ي نبغي أف تسمح بتحديد ٌ
لمبادئ االتفاقية( .) 61كيظير مف خبلؿ الرأم لمجنة حقكؽ الطفؿ كالذم سبؽ لمجنة حقكؽ اإلنساف أف أبدت

أف الغاية
رأيا مثمو عمى ىامش إعماؿ الحقكؽ الكاردة بالمعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية(ٌ )62

تحدد
مف االستدراؾ إنما ىك تكريس أمر كاقع مع "تأطيره كترشيده" كذلؾ اعتبا ار إلى أف العديد مف دكؿ العالـ ٌ
سف الرشد بشكؿ متبايف لمشخص الكاحد بحسب المكاد القانكنية (مدني/جزائي/أحكاؿ شخصية)
تشريعاتيا ٌ

إلخ...

كلكعدنا لمقانكف المقارف لكجدنا أف المادة  3مف مجمة حماية الطفؿ جارت االتفاقية في تعريؼ الطفؿ إذ جاء
فييا ":المقصكد بالطفؿ عمى معنى ىذه المجمة ،كؿ إنساف عمره أقؿ مف ثمانية عشر عاما ،ما لـ يبمغ سف
الرشد بمقتضى أحكاـ خاصة"  ،في حيف جاء في المادة  3مف القانكف البحريني أنو " :يقصد بالطفؿ في ىذا
ظمة
القانكف كؿ مف لـ يتجاكز ثماني عشرة سنة ميبلدية كاممة كذلؾ مع مراعاة القكانيف النافذة الخاصة المن ٌ
لمف ىـ دكف ىذا السف" .كجاء في المادة  2مف قانكف الطفؿ اليمني ":أف الطفؿ ىك كؿ إنساف لـ يتجاكز
ثمانية عشرة سنة مف عمره ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ .كتتبنى قكانيف الطفؿ بكؿ مف مصر ك السكداف

 ) 59حكؿ ىذا المكضكع يمكف الرجكع لدليؿ تطبيؽ اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ ،اليكنيسي ؼ الطبعة الثالثة ،سبتمبر ايمكؿ

 9881جنيؼ ،سكيس ار ص . 1
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) Une clause dérogatoire générale.
) Rachel HODGIN et Peter NEWEL op. Cité p5.
62
) « Dans une observation générale sur la protection de l’enfant dans le pacte international relatif
aux droits civils et politiques, le comité des droits de l’homme souligne que les âges de
protection ne doivent pas être fixés « trop bas », et qu’en aucun cas un Etat partie ne peut se
dégager de ses obligation au titre du pacte envers les enfants de moins de 18 ans, même s’ils ont
déjà atteint l’âge de la majorité selon le droit interne ». Rachel HODGINE et Peter NEWEL op.
Cité. P.5.
61
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كعماف كالجزائر كفمسطيف نفس الحؿ الذم اعتمده القانكف اإلماراتي أم عدـ التعرض لمسألة إمكانية ترشيد
الطفؿ بمكجب أحكاـ خاصة.
ثانيا :تعريؼ القائميف عمى رعاية الطفؿ كحمايتو
قدمت المادة األكلى مف قانكف حقكؽ الطفؿ تعاريؼ لمقائميف عمى رعاية الطفؿ ،ك لؤلس ةر الحاضنة ،ك أخي ار
الختصاصي حماية الطفؿ.
 - 1القائـ عمى رعاية الطفؿ
قانكنا عف الطفؿ أك مف
عرفت المادة األكلى مف القانكف القائـ عمى رعاية الطفؿ بأنو الشخص المسؤكؿ ن
يعيد إليو برعايتو.
كيحيمنا ىذا التعريؼ إلى عدة أطراؼ نذكر منيا خاصة الكلي ،األـ ،الكصي ،كافؿ اليتيـ.
أ  -الكلي
شرعت الكالية لمحفظ كالرعاية كلتحقيؽ مصالح الصغار أك المحجكر عمييـ الذيف يحتاجكف لممساعدة بسبب
ي
ابتداء أك استمرنارا .كفي
نقصاف أىميتيـ أك فقدانيا ،فبل بد إذف مف شركط خاصة فيمف تككف لو تمؾ الكالية
ن

أمينا
بالغا عاقبلن ر ن
ىذا السياؽ اشترطت المادة  180مف قانكف األحكاؿ الشخصية في الكلي أف يككف ن
اشدا ن
متحدا معو
قادر عمى تدبير شؤكنو
أمينا عمى نفس القاصر نا
نا
ن
قادر عمى القياـ بمقتضيات الكالية ،ك أف يككف ن
في الديف.
س مبت منو الكالية ،ألنو في ىذه الحالة إما أف يككف ىك نفسو ممف
فإذا اختؿ أحد ىذه الشركط في الكلي ،ي
ضعيفا ال يستطيع القياـ بمياـ الكالية،
عاجز
نا
مفسدا ال رأم لو ،أك غير أميف ،أك
يستحقكف الحجر ،أك
ن
ن
كيككف زكاؿ الكالية كسمبيا ممف كانت لو ،بحكـ مف القاضي الذم لو الكالية العامة.
ككفقا لممادة  181مف ذات القانكف فإف الكالية عمى النفس لؤل ب ،ثـ لمعاصب بنفسو عمى ترتيب اإلرث.

ك عند تعدد المستحقيف لمكالية في درجة كاحدة كقكة قرابة كاحدة كاستكائيـ في الرشد فالكالية ألكبرىـ ،كاف
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كليا عمى النفس مف
اختمفكا في الرشد اختارت المحكمة أصمحيـ لمكالية ،كاف لـ يكجد مستحؽ عينت المحكمة ن
أقارب القاصر إف كجد ف ييـ صالح لمكالية كاال فمف غيرىـ.
كقد تعرضت المادة  182مف قانكف األحكاؿ الشخصية ل محاالت التي يجب أف تسمب فييا الكالية عمى
النفس ،كىي ثبلث حاالت ،أكالىا إذا ط أر خمؿ في بعض شرائط الكالية التي نصت عمييا المادة  180كذلؾ

ألف ما يمتنع إنشاؤه يمتنع بقاؤه ،كثاني ىذه الحاالت ىي أف يرتكب الكلي عمى النفس مع المكلى عميو أك مع
غيره أية جريمة مخمة بالشرؼ ،كاالغتصاب ،أك ىتؾ العرض ،أك القيادة إلى الدعارة ،كما في حكميا ،بأف
ىيأ لو سبميا ،أك رغبو فييا ،أك شجعو عمييا ،كأمر ىذه الحالة كاضح ،ثالث ىذه الحاالت إذا صدر حكـ

بات عمى الكلي بات في جناية أك جنحة عمدية أكقعيا ىك أك غيره عمى نفس المكلى عميو ،كايقاع الجناية
مف الكلي ظاىر في ترتب سمب الكالية كالحالة الرابعة :إذا حكـ عمى الكلي بعقكبة مقيدة لمحرية كسجف أك

حبس مدة تزيد عمى سنة.

مؤقتا فنصت في البند /أ
دائما أك ن
كميا أك ن
كتعرضت المادة  183مف القانكف لحاالت جكاز سمب الكال ية ن
جزئيا ن
مف الفقرة األكلى عمى حالة ما إذا حكـ عمى الكلي بالحبس مدة سنة فأقؿ ،كنص البند /ب عمى حالة ما إذا
أصبح المكلى عميو عرضة لمخطر الجسيـ في سبلمتو أك أخبلقو أك تعميمو بسبب سكء معاممة الكلي لو أك

سكء القدكة نتي جة الشتيار الكلي بفساد السيرة ،أك اإلدماف عمى المسكرات ،أك المخدرات ،أك بسبب عدـ

أخير أجازت
العناية ،كال يشترط في ىذه الحالة أف يصدر حكـ بعقكبة عمى الكلي بسبب شيء مما ذكر ،ك نا
الفقرة 2/مف المادة لممحكمة بدالن مف سمب الكالية في األحكاؿ المتقدمة أف تعيد بالقاصر إلى إدارة إحدل
المؤسسات االجتماعية المتخصصة.

كما اقتضت المادة  184مف القانكف عمى أنو في الحاالت المذككرة في المادتيف  182ك  183يجكز

بناء عمى طمب سمطة التحقيؽ أف تعيد مؤقتنا بالقاصر إلى شخص مؤتمف أك
لممحكمة مف تمقاء نفسيا أك ن
إلى مؤسسة اجتماعية حتى يبت في مكضكع الكالية.

س مبت كالية الكلي عف بعض مف تحت كاليتو كجب سمبيا
ك نا
أخير نصت المادة  185مف القانكف عمى أنو إذا ي
عف باقييـ.
كالحكـ الكارد في المكاد  183حتى المادة  185مف القانكف مأخكذ مف القكاعد العامة لمشريعة اإلسبلمية ،إذ
أنيا نظمت الكالية عمى النفس لمصمح ة المكلى عميو ،كبالتالي تسمب كالية الكلي إذا اعتراه أحد األسباب
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الكاردة في ىذه المكاد ،كالتي مف شأنيا أف تجعمو غير أميف عمى المكلى عميو ،كسكاء أكانت ىذه األسباب

قائمة قبؿ كاليتو أـ الحقة عمى الكالية.
ب -األـ

األـ مسؤكلة قانكنا عف الطفؿ باعتبارىا المربية األكلى لو في البيت كالمكككؿ ليا رعاية الطفؿ كحمايتو منذ

ميبلده كطيمة مراحؿ طفكلتو كالسيما في المرحمة التي تككف فييا حاضنة لمطفؿ فمقد جاء بالمادة  142مف
قانكف األحكاؿ الشخصية في تعريؼ الحضانة بأنيا حفظ الكلد كتربيتو كرعايتو بما ال يتعارض مع حؽ الكلي

في الكالية عمى النفس
ت  -الكصي

الكصي ىك مف يكصى إليو لمقياـ عمى شؤكف الصغير كيستكم في ىذا المفظ الذكر كاألنثى يقاؿ فبلف أكصى

كصيا يتصرؼ بعد مكتو فيما كاف لو مف حؽ يتصرؼ فيو مف الكالية عمى أكالده القاصريف
فبلنا أم جعمو
ن
ن
كالنظر في أمكاليـ كالتصرؼ فييا بما ينمييا كيحفظيا ليـ مف الضياع كالنقصاف.
كحسب المادة  215مف قانكف األحكاؿ الشخصية فإف الكصاية خمؼ عف الكالية ،فإذا كاف ال بد أف تتكافر

معينا تمؾ الشركط مع
مقدما أم
نا
كصيا
في الكلي شركط معينة ،فأكلى أف تشترط فيمف يككف
كصيا ن
ن
ن
مختار أك ن
شركط أخرل يستدعييا المقاـ ،كذلؾ ألف الكلي لو مف قرابتو القريبة كصمتو النسبية بالمكلى عميو ما يكفر
الشفقة عمى ذلؾ القاصر كالحرص عمى مصالحو ،كليذا فقد نصت ىذه المادة عمى الشركط التي يجب

مختار أـ كاف كصي القاضي ،كىي إما إيجابية يجب أف تتكافر
نا
كصيا
كصيا سكاء كاف
تكافرىا فيمف يككف
ن
ن
في الكصي أك المقدـ ،شركط إيجابية أك سمبية .
فمف الشركط اإليجابية التي يجب أف تتكفر في الكصي:
 - 1العدالة :ىي ما يعبر عنيا في الكقت الحاضر بحسف السي ةر كالسمعة بمعنى أف يككف الشخص لـ
يعرؼ عنو الخركج عمى أحكاـ الديف أك ارتكاب الكبائر مثؿ الزنا أك شرب الخمر أك لعب الميسر أك

نحك ذلؾ.

 - 2الكفاءة :كىي المعرفة بإدا ةر شؤكف القاصر بكفاءة كحسف اختيار.
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مقدما.
 - 3األمانة :ألف الكصاية لمحفظ كالرعاية فبل يصح أف يككف الخائف
ن
كصيا كال ن
 - 4األىمية :كيتضمف ىذا الشرط العقؿ كاكماؿ سف الرشد كانتفاء ما يكجب الحجر.
 - 5اتحاد الديف :كذ لؾ ألف الكصاية كالية ،كالكالية ال بد فييا مف اتحاد الديف.
جدير ىك بمف يعاكنو فكيؼ
عاجز عنيا كاف نا
نا
 - 6القدرة عمى القياـ بمقتضيات الكصاية :فمف كاف
يعاكف غيره ،كيمي شؤكف القاصريف ،كبدىي أف فاقد الشيء ال يعطيو ،كىذه الشركط كميا تنفؽ مع ما

ذىب إليو جميكر الفقياء في ىذا الخصكص.

كمف الشركط السمبية التي يجب أف تتكفر في الكصي:
مبنيا عمى أسباب قكية كعمى أف
 - 1مف قرر األب حرمانو مف التعييف شريطة أف يككف حرماف األب ن
تتحقؽ المحكمة مف قكة تمؾ األسباب كأنيا مبررة لمحرماف مف التعييف مع إثبات الحرماف بكرقة رسمية،
أك عرفية مكتكبة بيده كمكقعو بإمضائو أك مشيكد عمييا ،كحكمة ذلؾ أف األب أدرل بمصمحة أكالده ،كقد
يعمـ بأف ثمة اعتبارات تقتضي حرماف شخص معيف مف الكالية عمييـ ،كأف التكثؽ مف الحرماف الغرض

دفعا الستغبلؿ اسـ األب في
منو التيقف مف أف حرماف شخص ما مف الكصاية ىك رغبة األب حقيقة ن
حرماف األشخاص األكفاء كالصالحيف مف الكصاية ،كلممحكمة أال تعكؿ عمى رغبة األب إذا كانت مبنية
عمى دكافع ال يقصد منيا مصمحة القاصر كأف يككف المقصكد منيا مجرد االنتقاـ الشخصي.

 - 2مف كاف بينو ىك أك أحد أصكلو أك فركعو أك زكجو كبيف القاصر نزاع قضائي ،أك بينو كبيف
القاصر أك عائمتو عداكة ،إذا كاف يخشى مف ذلؾ عمى مصمحة القاصر.

 - 3المحككـ عميو بعقكبة مقيدة لمحرية في جريمة مف الجرائـ المخمة باآلداب أك الماسة بالشرؼ أك
النزاىة كمع ذلؾ إذا انقضت مدة تزيد عمى خمس سنكات جاز عند الضرر التجاكز عف ىذا الشرط.

 - 4مف ليس لو كسيمة مشركعة لمعيش.
 - 5مف سبؽ أف سمبت كاليتو أك عزؿ عف الكصاية عمى قاصر آخر.

65

كفي الجممة فإف عمة الحرماف كما ىك كاضح ىي اإلشفاؽ عمى القاصريف مف أف تتعرض مصالحيـ

لمخطر.

أخير فإف مقتضى تمؾ الشركط أف مف تخمؼ فيو شرط منيا يخرجو القاضي مف الكصاية كال يمكنو مف
ك نا
كيعيف بدالن عنو.
ممارسة شيء مف صبلحيات األكصياء ،ي
كالى جانب الكلي ك األـ كالكصي يمكف أف تضـ القائمة أشخاصا آخريف مثؿ المربيف ك اختصاصي

حماية الطفكلة الذيف سنتعرض ليـ الحقا ك غيرىـ مف األشخاص الذيف يعيد إلييـ برعاية الطفؿ ك القياـ

بشؤكنو.

ث  -كافؿ اليتيـ
كافؿ اليتيـ ىك الشخص الذم يقكـ عمى شؤكف الطفؿ كيشمؿ ىذا القياـ رعايتو كتربيتو كتعميمو كالقياـ بأمك هر
كاإلنفاؽ عميو إف احتاج لمنفقة ،كيمكف القياـ بيذه األمكر بدكف ضـ اليتيـ لؤلسرة ،كأما ضمو لؤلسرة فيك

فضيمة عظيمة ،كينتيي اليتـ بالبمكغ.

كاليتيـ ىك مف ما ت عنو أبكه كىك صغير لـ يبمغ الحمـ؛ أم قبؿ البمكغ .كيستمر كصفو باليتـ حتى يبمغ،

لقكؿ النبي محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ " :ال يي ٍتىـ بعد احتبلـ ".كىناؾ المطيـ كىك الذم فقد كبل الكالديف .ككؿ
لطيـ يتيـ إف كاف ذلؾ قبؿ البمكغ ،كليس كؿ يتيـ لطيمان ألف اليتيـ ىك مف مات عنو األب قبؿ البمكغ كالمطيـ
مف مات عنو الكالداف .كيعني ا يليتًٍـ في المغة فمو عدة و
معاف منيا :الفقد كاإلعياء كاإلبطاء.
ِ
ِ
سمَّ َـَ ":ك ِافؿ ا ْلَيِت ِيـ َلو أ َْك لِ َغ ْي ِرِه أََنا َكى َك َك َي َات ْي ِف ِفي
اؿ :قَ َ
َع ْف أَِبي ىَرْيَرَة قَ َ
صمَّى المَّو َعَم ْيو َك َ
اؿ َرسكؿ المَّو َ
َشار مالِ هؾ ِب َّ ِ
َّ ِ
سطَى "(أخرجو مسمـ) ( .)63
السَّب َابة َكالْك ْ
الْ َجنة َكأ َ َ َ
كتتـ كفالة اليتيـ في دكلة اإلمارات العربية المتحدة عف طريؽ الييئات الخيرية المصرح ليا ،كمف ضمف

ىذه الييئات اليبلؿ األحمر اإلماراتي التي يقكـ مكظفك البحث االجتماعي في فركعيا داخؿ الدكلة كجيات

اإلشراؼ كمكاتب الييئة خارج الدكلة باختيار األيتاـ بعد دراسة حالتيـ دراسة اجتماعية كافية .

كي مكف كفالة اليتيـ مف خبلؿ اختيار أحد استمارات األيتاـ المتكفرة في مقر الييئة الرئيسي أك أحد فركعيا
ي
المنتشرة في أنحاء الدكلة أك مندكبي الييئة المتكاجديف في مراكز التسكؽ كالبنكؾ .كيتـ سداد الكفالة إما مف

خبلؿ االستقطاع الشيرم مف حساب الكافؿ في البنؾ أك السداد النقدم مقدمان لمدة ستة أشير عمى األقؿ،
 )63مكقع الييئة العامة لمشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ رقـ الفتكل 10- 6263يكليو .2009-
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كتتراكح قيمة كفالة اليتيـ شيرينا ما بيف 150 :إلى  200درىـ خارج الدكلة ك 300درىـ داخؿ الدكلة ،.كقد

بمغ إجمالي عدد األيتاـ الذيف تكفميـ الييئة حتى نياية العاـ  ، 2015داخؿ الدكلة ك خارجيا أكثر مف 104

آالؼ يتيـ ( . )64

كاذا كاف التشريع اإلماراتي يجيز كفالة اليتيـ ،فإنو ال ييجيز التبني.
جاء في البكابة الرسمية لحككمة اإلمارات العربية المتحدة أنو " ال يمكف لممسمميف تبني طفؿ في دكلة
اإلمارات ألف التبني أمر حرمتو الشريعة اإلسبلمية .كمع ذلؾ ،يمكنيـ التكفؿ بنفقات معيشتو .كيمكف لمكافديف

المقيميف تبني طفؿ .كيسرم في ذلؾ القانكف المطبؽ في بمد المتبني ،كالقانكف المطبؽ في بمد الطفؿ.

كي مكف لؤلزكاج المقيميف في الدكلة مف غير المسمميف تبني طفؿ خبلؿ فت ةر كجكدىـ في الدكلة كفقا لقكانيف

ببلدىـ كبمد الطفؿ .كتحدد س فاراتيـ في دكلة اإلمارات ما إذا كاف الكالداف مناسباف لتبني طفؿ قبؿ االعتماد،

ثـ يأخذ الزكجيف الكثائؽ البلزمة إلى بمد الطفؿ الذم يرغبكف في تبنيو ،كبتككيؿ محاـ أك كسيط يساعدىـ في
العثكر عمى طفؿ في ممجأ األيتاـ.

كيتعيف بعد ذلؾ التكجو إلى المحكمة في ذلؾ البمد لمتصديؽ عمى التبني كمف ثـ إلى سفا ةر ببلدىـ إلضفاء

الشرعية عمى ىذه العممية"( .)65
 - 2األسرة الحاضنة

تـ تعريؼ األسرة الحاضنة بأنيا األسرة البديمة التي يعيد إلييا بحضانة كرعاية الطفؿ ،دكف تقديـ تفاصيؿ

أخرل عف أسباب التطرؽ لؤلس ةر الحاضنة ك الشركط الكاجب تكفرىا في األس ةر البديمة.

كمف يعكد لقانكف األحكاؿ الشخصية نجده ال يتعرض لمصطمحي األس ةر الحاضنة أك األس ةر البديمة.
كيمكف القكؿ أف األسرة الحاضنة أك البديمة ىي تمؾ التي تحؿ محؿ األس ةر الطبيعية لمطفؿ إما بسبب عدـ

كجكد ىذه األسرة أصبل كالطفؿ الذم يفتح عينيو عمى الدنيا كال يعرؼ مف ىـ كالداه الطبيعياف  /كحالة
الطفؿ المقيط ،أك بسبب حادث ما يذىب ضحيتو كافة أفراد األسرة الطبيعية ك ال يبقى فيو عمى قيد الحياة

سكل الطفؿ لكحده مما يكلد الحاجة لكضع الطفؿ داخؿ أس ةر بديمة تحضنو ك ترعاه كتكفر لو مقكمات العيش

الكريـ .

 )64مكقع اليبلؿ األحمر اإلماراتي.

 )65مكقع البكابة الرسمية لحككمة اإلمارات العربية المتحدة.
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كاذا أردنا معرفة الشركط الكاجب تكفرىا في األسرة البديمة فبل مناص مف الرجكع لمقكاعد العامة المتعمقة

بالحضانة كلمشركط التي طرحيا المشرع لمحاضف .كقد بينت المادة  143ما يشترط في الحاضف مطمقا سكاء

كاف رجبل أك امرأة ،كىذه الشركط ىي :العقؿ ،البمكغ راشدا ،األمانة ،القدرة عمى تربية المحضكف كصيانتو

كرعايتو ،اىسالٍح ٍِ األٍشاع اىَعذٝح اىخطٞشج ،أال ٝسثق اىحنٌ عي ٔٞتجشَٝح ٍِ اىجشائٌ اى٘اقعح عيٚ
اىعشع.
ٗؼْ ٜعِ اىثٞاُ أُ ٗػع ٕزٓ اىششٗط ػشٗس ٛأل ف غير العاقؿ أك الصغير الذم لـ يبمغ الحمـ ،عاجز

عف القياـ بشؤكف نفسو ،فكيؼ يتسنى لو القياـ بشؤكف غيره ،كمف ليست لو أمانة ،كيؼ يؤتمف عمى مصمحة

المحضكف – نفسو ،كجسمو ،كأدبو ،كخمقة ،كدينو  -كمف كاف سيئ السيرة ال يككف أىبلن لمحضانة ،إذ إف
الصغير يقمد مف يبلزمو كينسج عمى منكالو ،كال يفيـ مف ىذا أف الفسؽ مسقط لمحضانة مطمقنا ،فغير المتديف
و
حينئذ ،إذ أف الحضانة
أىؿ في الجم مة لمحضانة ،إال إذا أدل فسقو إلى اإلضرار بمصمحة الطفؿ ،فتنزع منو
يراعى فييا حؽ المحضكف قبؿ حؽ الحاضف.

ك إذا كانت الحاضنة امرأة فيشترط:
(أ) أف تككف خالية مف زكج أجنبي عف المحضكف دخؿ بيا ،إال إذا قدرت المحكمة خبلؼ ذلؾ لمصمحة

المحضكف ،ف مك تزكجت مف رجؿ ذم رحـ محرـ مف المحضكف ،كعمو مثبلن ،أك كانت لـ تزؼ بعد إلى
الرجؿ األجنبي عف المحضكف ،أك قدرت المحكمة أف مصمحة المحضكف ىي في بقائو مع أمو المتزكجة مف

أجنبي عنو فإف زكاجيا ال يسقط حقيا في الحضانة.

(ب) أف تتحد مع المحضكف في الديف ،مع مراعاة حكـ المادة ( )145مف ىذا القانكف كقد اشترط فقياء
الحنابمة كالشافعية اتحاد الديف بيف الحاضنة كالمحضكف ،ألف اختبلؼ الديف مانع مف مكانع الحضانة ،أما

فقياء الحنفية كالمالكية فقد نصكا عمى عدـ اشتراط اتحاد الديف بيف الحاضنة كالمحضكف ،ألف مدار

الحضانة الشفقة .كقد أخ ذ القانكف برأم الحنابمة كالشافعية في كجكب اتحاد الديف بيف الحاضنة كالمحضكف

في غير األـ ،أما بالنسبة لؤلـ ،فقد أخذ القانكف برأم الحنفية كالمالكية كما ىك مبيف في المادة.

أما إذا كاف الحاضف رجبلن فيشترط فيو:

( أ ) أف يككف عنده مف يصمح لمحضانة مف النساء كزكجتو مثبلن أك بنتو أك أختو أك خادمة أك امرأة
استأجرىا لخدمة الصغير فقط ممف تتكفر فييا تمؾ الشركط العامة مف البمكغ كالعقؿ كاألمانة كالقدرة عمى

صيانة المحضكف صحة كخمقنا مف السبلمة مف األمراض المعدية.
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كمعمكـ أف الرجؿ كحده ليس لو صبر عمى تربية األطفاؿ كالنساء في األعـ األغمب فإف لـ يكف عنده مف

يصمح لمحضانة مف النساء ،فبل حؽ لو في الحضانة ،كىذا ىك فقو المالكية كبو أخذ القانكف.

كقد نصت الفقرة (ج) مف المادة ( ،) 144عمى كجكب اتحاد الديف بيف الحاضنة كالمحضكف ،كقد اشترط
فقياء الحنابمة كالشافعية اتحاد الديف بيف الحاضنة كا لمحضكف ،ألف اختبلؼ الديف مانع مف مكانع الحضانة،
أما فقياء الحنفية كالمالكية فقد نصكا عمى عدـ اشتراط اتحاد الديف بيف الحاضنة كالمحضكف ،ألف مدار

الحضانة الشفقة.

كقد أخذ القانكف برأم الحنابمة كالشافعية في كجكب اتحاد الديف بيف الحاضنة كالمحضكف في غير األـ ،أما
بالنسبة لؤلـ ،فقد أخذ القانكف برأم الحنفية كالمالكية كما ىك مبيف في المادة .145
(ب) أف يككف ذا رحـ محرـ لممحضكف إف كاف أنثى.
(ج) أف يتحد مع المحضكف في الديف.
 - 3اختصاصي حماية الطفؿ:
عرفت المادة األكلى مف القانكف ،اختصاصي حماية الطفؿ بأنو " :الشخص المرخص كالمكمؼ مف السمطة
ن
المختصة أك الجيات المعنية -حسب األحكاؿ  -بالمحافظة عمى حقكؽ الطفؿ كحمايتو في حدكد
اختصاصاتو حسبما كرد في ىذا القانكف".

ك كما ىك كاضح مف ىذا التعريؼ فإف المشرع اإلماراتي اختار لتسمية الشخص المرخص كالمكمؼ قانكنا
بالمحافظة عمى حقكؽ الطفؿ كحمايتو اسـ  " :اختصاصي حماية الطفؿ" بما يعني أف ىذا القانكف جعؿ مف
حماية الطفؿ اختصاصا مستقبل عف اختصاصات أخرل كأنشأ لو خطة جديدة منح لمف يمارسيا – كما

سنرل  -صبلحيات ك مياـ محددة لحماية الطفؿ.

كال بد ىنا مف التكقؼ عند القانكف المقارف لمقكؿ بأف الدكؿ التي كضع ت قكانيف خاصة بالطفؿ أحدثت مثؿ

ىذه الخطة أك المينة أك االختصاص كلكنيا انقسمت إلى قسميف.

فيناؾ تشريعات أحدثت نفس الخطة بتسميات مختمفة كقانكف حماية الشباب الكندم الذم أحدث خطة

مدير حماية الشباب كالطفكلة عمى رأس كؿ مركز لحماية الطفكلة كالشباب /المادة  31مف القانكف المذككر،
سمى االختصاصي في حماية الطفؿ ب" مندكب حماية الطفؿ" /
أك كقانكف حماية الطفؿ في تكنس الذم ن
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المادة  28مف مجمة حماية الطفؿ التكنسية ،كقد أحدث القانكف التكنسي عمى المستكل الكطني خطة مندكب
عاـ لحماية الطفكلة كخطة مندكبي حماية الطفكلة عمى مستكل الكاليات كنظـ سمؾ مندكبي حماية الطفكلة

بقانكف خاص كجعمو تابعا لك ازرة الشؤكف االجتماعية ،أك قانكف الطفؿ الفمسطيني الذم تعرض بالمادة 50

منو إلى اختصاصي مماثؿ أطمؽ عميو اسـ  " :مرشد حماية الطفؿ" كجعمو تابعا لك از ةر الشؤكف االجتماعية‘
أك القانكف الجزائرم الذم أحدث خطة " المفكض الكطني لحماية الطفكلة"  /المادة  11مف قانكف حماية

الطفؿ الجزائرم ،أك القانكف البمجيكي الذم أككؿ ميمة حماية الطفؿ ؿ" لممساعد االجتماعي  /المادتاف 63

ك 77مف قانكف حماية الطفؿ البمجيكي.

كىناؾ تشريعات أحدثت خطة " اختصاصي حماية الطفؿ" كلكنيا أككمت مياـ القياـ بيا ال إلى أشخاص

طبيعييف محدديف عمى غرار ما تعرضنا إليو آنفا ،كانما إلى ىياكؿ إدارية تشرؼ عمييا إما السمطات
الرسمية أك المحمية لكحدىا أك تشترؾ معيا الجمعيات كمنظمات المجتمع المدني ،كمف بيف ىذه التشريعات

نذكر التشريع المصرم الذم أككؿ مياـ حما ية الطفؿ إلى" لجاف حماية الطفؿ" /المادتاف  99ك  99مكرر

مف قانكف الطفؿ المصرم ،التشريع البحريني الذم أككؿ مياـ الحماية إلى " مركز حماية الطفؿ" التابع لك از ةر
حقكؽ اإلنساف كالتنمية االجتماعية أك قانكف الطفؿ العماني الذم أحدث بدك هر " لجاف حماية الطفؿ" كجعميا
تابعة لكزير التنمية االجتماعية /المادة  ، 60أك قانكف الطفؿ اليمني الذم ذىب في نفس االتجاه كأحدث

"مكاتب لحماية األطفاؿ المشرديف"  /المادة  ، 146أك القانكف الفرنسي الذم أحدث "المرصد ال كطني لحقكؽ

الطفؿ" كمراصد محمية أشرؾ فييا منظمات المجتمع المدني  /المادة  6مف قانكف حماية الطفؿ.

كدكف الدخكؿ في مناقشة االختيارات التشريعية لكؿ دكلة فإف الفكرة التي كقفت كراء اختيار بعض الدكؿ
لشخص طبيعي محدد أسندت لو مياـ حماية الطفؿ كليس إلى ىياكؿ إدارية ىي أف إسناد المسؤكلية لشخص

طبيعي يجعؿ ىذا األخير منتبيا أكثر إلى ما يمكف أف ينتج عف أم إىماؿ أك تقصير منو مف مسؤكلية

جزائية أك مدنية يمكف أف تطالو شخصيا مما يجعمو ييمارس عممو كىك تحت ىاجس ىذه المسؤكلية .

أما إسناد المسؤكلية لييكؿ إدارم ففيو أيضا تحميؿ لممسؤكلية عف رعاية الطفؿ كحمايتو كلكف ىذه المسؤكلية

نجدىا مكزعة عمى عديد األشخا ص داخؿ الييكؿ الكاحد كفؽ تسمسميـ الكظيفي ،لكف كميما يكف مف أمر
فإف العب ةر ليست بالتسميات كال بإسناد المسؤكلية ألشخاص طبيعييف أك معنكييف كلكف بالفاعمية كبمدل تأميف

شر التيديد الذم يمكف أف يناؿ مف سبلمتو البدنية أك المعنكية.
حماية جيدة لمطفؿ تقيو ن
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الفقرة الثالثة :األفعاؿ كالتصرفات الميددة لسبلمة الطفؿ البدنية أك المعنكية
قدمت المادة األكلى مف القانكف تعاريؼ لعدد مف العبارات ليا دالالت محددة كذلؾ بسبب تكرر استعماليا

في مكاد القانكف ،كىذه العبارات التي استأنس فييا المشرع اإلماراتي بما جاء في اتفاقية حقكؽ الطفؿ كأحد
البركتكككليف الممحقيف بيا ىي اآلتية :
أكال :سكء معاممة الطفؿ
عرفتيا المادة األكلى مف ىذا القانكف بأنيا كؿ فعؿ أك
لـ ترد عبارة سكء المعاممة بقانكف العقكبات كقد ن
امتناع مف شأنو أف يؤدل إلى أذل لمطفؿ يحكؿ دكف تنشئتو كنمكه عمى نحك سميـ كآمف كصحي.

كمف يعكد لممادة  19مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ يجد أنيا لـ تهعرؼ عبارة سكء المعاممة أك إساءة المعاممة
كلكنيا تطرقت ألشكاؿ محددة مف اإلساءة كىي :اإلساءة البدنية أك العقمية ،إساءة المعاممة أك االستغبلؿ
بما في ذلؾ اإلساءة الجنسية ،فقد جاء فييا:

 - 1تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير التشريعية كاإلدارية كاالجتماعية كالتعميمية المبلئمة لحماية
الطفؿ مف كافة أشكاؿ العنؼ أك الضرر أك اإلساءة البدنية أك العقمية أك اإلىماؿ أك المعاممة

المنطكية عمى إىماؿ أك إساءة المعاممة أك االستغبلؿ ،بما في ذلؾ اإلساءة الجنسية ،كىك في

رعاية الكلد ( الكالديف) أك الكصي القانكني األكصياء القانكنييف عميو ،أك أم شخص آخر يتعيد
الطفؿ برعايتو.

 - 2ينبغي أف تشمؿ ىذه التدابير الكقائية ،حسب االقتضاء ،إجراءات فعالة لكضع برامج اجتماعية
لتكفير الدعـ البلزـ لمطفؿ كألكلئؾ الذيف يتعيدكف الطفؿ برعايتيـ ،ككذلؾ لؤلشكاؿ األخرل مف
الكقاية ،كلتحديد حاالت إساءة معاممة الطفؿ المذككرة حتى اآلف كاإلببلغ عنيا كاإلحالة بشأنيا
كالتحقيؽ فييا كمعالجتيا كمتابعتيا ككذلؾ لتدخؿ القضاء حسب االقتضاء.
ككما ىك كاضح مف النصيف أنو في الكقت الذم استعمؿ فيو قانكف حقكؽ الطفؿ " كديمة "عبارة" :سكء
المعاممة" ،نجد المادة  19مف االتفاقية تستعمؿ عبا ةر " إساءة المعاممة ".
كلك عدنا إلى معاجـ المغة العربية لمبحث عف الفركؽ بيف السكء كاإلساءة لكجدنا أف فقياء المغة ييعرفكف
يغـ اإلنساف  ،ك بأف عبارة " سكء المعاممة" تعني المعاممة غير الحسنة أك المعاممة
السكء بأنو ىك كؿ ما ي
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كغ َّمو ،كاف لـ يكف ذلؾ
ضَّهر ى
يسكؤه ،إذا ى
اءه ي
القبيحة كىي المعاممة التي تيحدث ضر ار كألما كغما يقاؿ :ىس ى
ظي نمما .أما اإلساءة فيي إلحاؽ األذل أك الضرر بالغير كىي اسـ لمظمـ يقاؿ أساء إليو إذا ظممو كيقاؿ
أساء معاممة األطفاؿ أم آذاىـ ك ألحؽ الضرر بيـ( .)66

كفي المحصمة فإف ما ييمكف استنتاجو مف ىذه التعاريؼ المغكية ىك أف الضرر كاألذل يمثؿ القاسـ المشترؾ
ً
ً
بيف السكء كاإلساءة كيبقى الفرؽ المتيقف بينيما َّ
المسيء)67 ( .
أف السُّكء ىك الفعؿ َّ
مما يسكء كاإل ىساءة :ف ٍع يؿ ي

كغني عف القكؿ أف ىذه التعاريؼ المغكية لمفردتي السكء كاإلساءة ال تحؿ مشكمة األطراؼ الساىرة عمى
حماية التعريؼ لمعرفة الدليؿ الثابت عما إذا كاف طفؿ مف األطفاؿ قد تعرض إلى سكء معاممة مف عدمو إذ
ال بد مف البحث في المرجعيات العممية عف مؤشرات اإلساءة التي يمكف أف تسمط عمى األطفاؿ كأىـ
أنكاعيا.
كحسب من ظمة الصحة العالمية فإف ىناؾ مؤشرات محددة لئلساءة تتمثؿ في ظيكر أعراض أك عكاقب بدنية
أكنفسية أكسمككية غير طبيعية تشير إلى احتماؿ تعرض الطفؿ لئلساءة ،كتشير المنظمة إلى كجكد
عدة أنكاع مف اإلساءة لمطفؿ تتمثؿ أساسا في اإلساءة الجسدية كاإلساءة النفسية ك اإلساءة المفظية كاإلساءة
الجنسية كاإلىماؿ .كسنتعرض لؤلربعة أنكاع األكلى مف اإلساءة كنفرد اإلىماؿ في تحميؿ خاص الحؽ ( )68
 - 1اإلساءة الجسدية
ىي كؿ فعؿ مف شأنو أف يؤدم إلى إذاية جسد الطفؿ ،بما في ذلؾ الكسكر كالحركؽ كالسحجات كالكدمات
كالجركح القطعية كاصابات األعضاء الداخمية ،ككذلؾ التسميـ كالخنؽ كاإلغراؽ كآثار اليز العنيؼ أك اختبلؽ
حالة مرضية أك افتعاليا أك التسبب في حدكثيا.
كيفرؽ
كىذا النكع مف اإلساءة ىك أكثر األنكاع شيكعا كذلؾ بسبب سيكلة اكتشاؼ أعراضيا ك مظاىرىا .ي

المختصكف بيف المؤشرات البدنية لئلساءة الجسدية كالمؤشرات النفسية كالسمككية لئلساءة الجسدية( .)69
66
السنية.
) مكقع الدرر ن

 )67مكقع معجـ المعاني.

 ) 68تقرير منظمة الصحة العالمية حكؿ العنؼ ك الصحة .9889
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أ  -المؤشرات البدنية لئلساءة الجسدية
• عدـ كجكد تفسير اإلصابة.

• كجكد إصابات متنكعة ك مختمفة مف الجسـ غير مبررة.
• كجكد إصابات في مراحؿ مختمفة مف الشفاء.
• اتخاذ اإلصابة شكؿ األداة المستخدمة.

• كجكد إصابات قديمة تشير إلى التأخر في أخذ الطفؿ لمعبلج.
ب -المؤشرات النفسية كالسمككية لئلساءة الجسدية
• الغياب المتكرر عف المدرسة.

• انخفاض في التحصيؿ المدرسي أك صعكبات في التعمـ.
• التأخر في النطؽ كالكبلـ ككذلؾ النمك العاطفي كالعقمي.
• انعداـ التركيز كقمة االنتباه.

• العدكانية مع اآلخريف (لفظيان كجسديان).
•

انعداـ الثقة بالذات أك اآلخريف.

• تقمب المزاج ( تارة سعيد كتا ةر مكتئب).

• الخكؼ الكبير مف الكالديف كمف الراشديف مف نفس جنس المسيء.

• التمرد أك اإلطاعة بشكؿ مفرط كالسعي لمحصكؿ عمى رضا اآلخريف.
• الخكؼ المفرط كالمخاكؼ المرضية.

• التيقظ الدائـ ك تكقع حدكث شيء سيئ.
• الشعكر المستمر بالذنب.
•

العزلة كصعكبة تككيف العبلقات االجتماعية.

• االنغماس في أحبلـ اليقظة كاألحبلـ المزعجة أثناء النكـ.
• ال نقص في ميارات التكاصؿ كحؿ المشكبلت.
• التبكؿ البلإرادم كاضطرابات النطؽ.

 )69د .ماجد بف عبد العزيز العيسى  ،األحداث كقضايا العنؼ األسرم  ،كليمى الصايغ  ،اإلساءة مظاىرىا ك أشكاليا ك أثرىا

عمى الطفؿ /مركز مساندة  ،المجمكعة العربية لمنع االعتداء عمى الطفؿ ك المرأة.
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• االكتئاب ،القمؽ ،كاضطرابات األكؿ كالنكـ .

• األفكار السكداكية كما قد يرافقيا مف محاكالت انتحارية.
• تعاطي الكحكؿ كالمخدرات كاالنحراؼ كارتكاب الجرائـ.
 - 2اإلساءة النفسية أك العاطفية
عرؼ اإلساءة النفسية أك العاطفية بأنيا  ":سمكؾ تدميرم لمنفس يقكـ بو المعتدم تجاه الطفؿ كيشمؿ:
تي ن
الرفض ،العزؿ ،الترى يب ،التجاىؿ ،اإلىانة ،تقييد حريتو ،تحميمو مسؤكليات تفكؽ قدراتو ،ممارسة التمييز
ضده ،أك أم شكؿ مف أشكاؿ التعامؿ السيئ المبني عمى الك هر كالرفض كالذم يؤثر عمى تطكر الطفؿ
الجسدم كالعقمي كالعاطفي كاألخبلقي كاالجتماعي( .)70
أ  -كمف المؤشرات البدنية لئلساءة النفسية أك العاطفية نذكر :
• إخفاؽ في النمك.

• شكاكل جسدية دائمة مثؿ الصداع كآالـ البطف.
ب  -كمف المؤشرات السمككية لئلساءة النفسية أك العاطفية نذكر:
• التبكؿ البلإرادم ،اضطرابات النطؽ كالكبلـ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

طريقة غير اعتيادية في قص الشعر أك المبلبس.
الجمكد أثناء الجمكس أك المشي مع فتكر في المشاعر.
السعي لمحصكؿ عمى رضا اآلخريف أكالتعمؽ الزائد باآلخريف.
عدـ القدرة عمى تشكيؿ عبلقات حميمة مع األقراف.
الشعكر بالعجز كبأنو ال يستطيع إنجاز األمكر.
يتجنب األنشطة التي يتكقع أف يفشؿ بيا.
سمككيات نككصيو مثؿ مص اإلبياـ.
الخكؼ الشديد مثؿ الخكؼ مف الظبلـ.
األحبلـ كالككابيس الميمية.
نقص الثقة بالذات كعدـ الثقة باآلخريف.
الشعكر بالسكء حياؿ الذات.
الشعكر بالذنب كتأنيب النفس بشكؿ كبير.

 )70د .ماجد بف عبد العزيز العيسى  ،األحداث كقضايا العنؼ األسرم المرجع السابؽ.
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• القمؽ أك االكتئاب ،العدكانية كالغضب.
• إيذاء الذات أك التيديد أك محاكلة االنتحار.
• تعاطي الكحكؿ كالمخدرات.
 - 3اإلساءة المفظية

تيعرؼ بككنيا استخداـ األلفاظ النابية كالسمبية كاسناد ألقاب أك إعطاء معمكمات عف الطفؿ كعف شخصو

كسمككياتو كتكجيو ألفاظ السباب لو عند التحدث معو أك الصراخ المستمر في كجيو  ،كتككف ليذا النكع مف
اإلساءات ذات المؤشرات السابقة مع تداعيات أسكء عمى المستكل النفسي( .)71
 - 4اإلساءة الجنسية
تتمثؿ اإلساءة الجنسية في تعرض الطفؿ ألم نشاط أك سمكؾ جنسي مف قبؿ شخص راشد أك يفكؽ الطفؿ
بالعمر ،كيككف ىذا النشاط أك السمكؾ ذك طبيعة جنسية إما بالفـ أك الممس أك االحتضاف أك اإليبلج
لؤلعضاء التناسمية أك أم جزء مف أجزاء الجسـ أك باستخداـ أداة ،أك التحرش المفظي .كما تشمؿ استغبلؿ
الطفؿ في أغراض الدعارة ،أك إنتاج الصكر االباحية ،أك استغبللو لؤلغراض الجنسية عبر كسائؿ االتصاؿ
الحديثة مثؿ اإلنترنت.
مف المؤشرات البدنية لئلساءة الجنسية  :ظيكر أمراض أك عيكب خمقية
كمف المؤشرات السمككية كالنفسية لئل ساءة الجنسية:
 - 5ممارسة الطفؿ لسمككيات جنسية خاصة بالبالغيف.
 - 6الممارسة القيرية لمعادة السرية.
 - 7الفضكؿ الزائد حكؿ الجنس.
 - 8فقداف الشيية ،آالـ البطف.
 - 9التبكؿ أك التبرز البلإرادم ،صعكبات التبكؿ.
-10

اف ارزات تناسمية.

 )71ليمى الصايغ  ،اإلساءة مظاىرىا كأشكاليا كأثرىا عمى الطفؿ ،المرجع السابؽ.
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-11

مخاكؼ مرضية.

-12

أحبلـ كككابيس كرفض الطفؿ النكـ بمفرده.

 -13تغيرات سمككية حادة.
 -14سمككيات عنيفة.
 -15ىركب مف المنزؿ.
-16

االكتئاب كمحاكلة االنتحار.

ثانيا :إىماؿ الطفؿ
عرفت المادة األكلى مف القانكف إىماؿ الطفؿ بأنو عدـ قياـ الكالديف أك القائـ عمى رعاية الطفؿ باتخاذ
ن
التدابير البلزمة لممحافظة عمى حياتو كسبلمتو البدنية كالنفسية كالعقمية كاألخبلقية مف الخطر ،كحماية حقكقو

المختؿ

كينسجـ ىذا التعريؼ مع التعريؼ الذم قدمو أحد المختصيف كالذم جاء فيو أف " اإلىماؿ ىك عدـ تقديـ

االحتياجات األساسية لمطفؿ مف قبؿ أحد كالديو أك الشخص الذم يقكـ برعايتو في مجاالت :الصحة،

التعميـ ،التطكر العاطفي ،التغذية ،المسكف ،كالظركؼ الحياتية اآلمنة (ألسباب غير قمة اإلمكانيات) ،مما
يؤدم إلى اإلخفاؽ في الرقابة المناسبة كحماية الطفؿ مف األذل كيؤثر عمى تطكره الجسدم كالعقمي كالعاطفي

كاالجتماعي كاألخبلقي" ( .)72

ك اإلىماؿ أنكاع كمؤشراتو بدنية كنفسية.
 - 1أنكاع اإلىماؿ

يمكف تقسيـ اإلىماؿ إلى:
أ  -اإلىماؿ الجسدم

مف أبرز مظاىر ىذا النكع مف اإلىماؿ:

 -التخمي عف الطفؿ كعدـ العناية بو.

 التخمي عف اإلشراؼ عف الطفؿ لفت ةر طكيمة. )72د .ماجد بف عبد العزيز العيسى ،األحداث كقضا يا العنؼ األسرم المرجع السابؽ.
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 -عدـ تكفير الطعاـ أك الكساء المبلئميف.

 عدـ تكفير بيئة منزلية آمنة مف المخاطر.ب  -اإلىماؿ الصحي

 عدـ تقديـ الرعاية الصحية الكقائية لمطفؿ مف تطعيمات كغيرىا. عدـ الحصكؿ عمى العناية الطبية البلزمة.ت  -اإلىماؿ العاطفي كالتربكم

 -عدـ تكفير الدعـ النفسي كالعاطفي.

 -عدـ منح الطفؿ الحب ك العطؼ كالحناف.

 استقالة الكلي عف تربية طفمو كعدـ االىتماـ بشؤكنوث -اإلىماؿ التعميمي

 عدـ إلحاؽ الطفؿ بالمدرسة أك عدـ االنتظاـ بيا. -عدـ متابعة تحصيؿ األطفاؿ في المدرسة

 -عدـ حضكر اجتماعات األكلياء ك المربيف

 الرسكب المدرسي كىركب األطفاؿ مف المدرسة دكف اكتراث مف األكلياء - 2مؤشرات اإلىماؿ
أ  -المؤشرات البدنية لئلىماؿ
 ارتداء الطفؿ لمبلبس ال تتناسب مع الطقس أك ىي متسخة كممزقة. انعداـ النظافة الشخصية لمطفؿ. سكء التغذية كالفشؿ في اكتساب الكزف المناسب. ترؾ الطفؿ جائعا بشكؿ متكرر. نقص المناعة بسبب عدـ إعطاء التطعيمات األساسية. التأخر في الحصكؿ عمى العبلج.77

 إصابة الطفؿ بأمراض جسدية. ظيكر تعب كاضح عمى الطفؿ.ب  -المؤشرات النفسية كالسمككية لئلىماؿ
 عدـ التفاعؿ ك االستجابة لممؤثرات البيئية كعدـ فيـ الطفؿ لما يحصؿ حكلو. ظيكر مشاكؿ دراسية كالغياب المتكرر عف المدرسة.-

عدـ أداء الكاجبات المدرسية.

 انعداـ الرغبة في التعمـ-

انخفاض في مستكل التعمـ ككجكد صعكبات التعميـ.

-

انعداـ االرتباط القكم مع الكالديف أك اآلخريف كعدـ لكثكؽ بيـ.

 ظيكر اضطرابات في النطؽ كالكبلـ كالتبكؿ البلإرادم. الشعكر بعدـ األماف مقترنة بأحبلـ كككابيس ليمية. تدني الثقة بالذات مع ضعؼ الشخصية كاالنقيادية لمغير. التسكع في الشكارع كالتسكؿ أك السرقة لسد الرمؽ. أمراض نفسية مثؿ القمؽ ،كاالكتئاب ،اإلحباط ،المخاكؼ المرضية. االنحراؼ كالممارسات الجنسية في مرحمة المراىقة. السمككيات الخط ةر مثؿ التدخيف أك تعاطي المخدرات( .)73ثالثا  -العنؼ ضد الطفؿ
عرفت المادة األكلى مف القانكف العنؼ ضد الطفؿ بأنو االستخداـ المتعمد لمقكة ضد أم طفؿ مف قبؿ أم فرد
ن
أك جماعة تؤدم إلى ضرر فعمي لصحة الطفؿ أك نمكه أك بقائو عمى قيد الحياة.

 )73د .ماجد بف عبد العزيز العيسى ،األحداث كقضايا العنؼ األسرم المرجع السابؽ كليمى الصايغ ،اإلساءة مظاىرىا ك
أشكاليا ك أثرىا عمى الطفؿ ،المرجع السابؽ.
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كعرفت منظمة الصحة العالمية العنؼ بأنو االستعماؿ المتعمد لمقكة الفيزيائية أك القدرة ،سكاء بالتيديد أك
ن
االستعماؿ الحقيقي ضد الذات أك ضد شخص آخر أك ضد مجمكعة أك مجتمع ،بحيث يؤدم إلى حدكث (أك

رجحاف حدكث) إصابة أك مكت أك إصابة نفسية أك سكء النماء أك الحرماف( .)74

كتكجد عدة تقسيمات لمعنؼ فيناؾ مف يقسـ العنؼ إلى
• العنؼ الجماعي.

• العنؼ ضد الذات.

• العنؼ ضد األفراد.
 عائمي :طفؿ ،زكج ،مسف. مجتمعي :أقارب أك معارؼ ،غرباء.كىناؾ مف يقسـ إلى:
 العنؼ الجسدم-

العنؼ الجنسي

العنؼ النفسي

 -اإلىماؿ

كتمتقي جميع ىذه التعريفات ك التقسيمات مع التعريفات المقدمة لمختمؼ أنكاع اإلساءة التي كتنا تعرضنا ليا

سابقا.

رابعا :إباحية األطفاؿ
عرؼ المشرع إباحية األطفاؿ بأنيا ":إنتاج أك عرض أك نشر أك حيا ةز أك تداكؿ صك ةر أك فيمـ أك رسـ عف
طريؽ كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ أك شبكات التكاصؿ االجتماعية أك غيرىا أك أية كسيمة أخرل يظير فييا

الطفؿ في كضع مشيف في عمؿ جنسي أك عرض جنسي كاقعي كحقيقي أك خيالي أك بالمحاكاة".

 )74تقرير منظمة الصحة العالمية حكؿ العنؼ كالصحة .2002
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كيأتي إقرار المشرع اإلماراتي ليذا التعريؼ انسجاما مع البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف

بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد االباحية كالذم اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ

كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  263الدكرة الرابعة كالخمسكف المؤرخ في 25

أيار/مايك  2000كدخؿ حيز النفاذ في  18يناير .2002

كالجدير بالتذكير أف اعتماد ىذا البركتكككؿ جاء إثر القمؽ العميؽ الذم ساكر المجمكعة الدكلية منذ مطمع

ألفية ىذا القرف إزاء عدة ظكاىر أخذت في التفشي منيا خاصة:

 -االتجار الدكلي باألطفاؿ الكاسع النطاؽ كالمتزايد كذلؾ لغرض بيع األطفاؿ كاستغبلليـ في البغاء كفي

المكاد اإلباحية،

 -انتشار السياحة الجنسية التي يتعرض ليا األطفاؿ بشكؿ خاص ،نظ انر ألنيا ممارسة تشجع بصكرة مباشرة

عمى بيع األطفاؿ كاستغبلليـ في البغاء كفي المكاد اإلباحية،

 -تكافر المكاد اإلباحية بشكؿ متزايد عمى شبكة اإلنترنت كغيرىا مف التكنكلكجيات الناشئة ،كالدعكات التي

انطمقت منذ انعقاد المؤتمر الدكلي لمكافحة استغبلؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحية عمى شبكػة اإلنترنت (فيينا،

 )1999كالرامية إلى تجريـ إنتاج كتكزيع كتصدير كبث كاستيراد المكاد اإلباحية المتعمقة باألطفاؿ كحيازتيا
عمدان كالتركيج ليا ك إلى أىمية التعاكف األكثؽ كالشراكة بيف الحككمات كالصناعة المتمثمة في اإلنترنت.

الفقرة الرابعة :تعريؼ المصمحة الفضمى لمطفؿ.
عرفت المادة األكلى مف قانكف حماية الطفؿ المصمحة الفضمى لمطفؿ بأنيا " :جعؿ مصمحة الطفؿ فكؽ كؿ
ن
اعتبار كذات أكلكية كأفضمية في جميع الظركؼ كميما كانت مصالح األطراؼ األخرل".
كىذا التعريؼ لممصمحة الفضمى لمطفؿ مستركح مف المادة  3مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي جاء في فقرتيا

األكلى ":في جميع اإلجراءات التي تتعمؽ باألطفاؿ ،سكاء قامت بيا مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أك

الخاص ة ،أك المحاكـ أك السمطات اإلدارية أك الييئات التشريعية ،يكلى االعتبار األكؿ لمصالح الطفؿ
الفضمى".

كيجدر التنكيو بداية إلى أف أغمب مكاد االتفاقية تعرضت إلى عبا ةر مصالح الطفؿ الفضمى بالجمع ال إلى

عبا ةر " المصمحة الفضمى لمطفؿ" بالمفرد ،دكف أف تقدـ تعريفا لتمؾ العبارة.
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كسػنتعرض أكال إلػػى السػياقات التػػي تعرضػت فييػػا اتفاقيػة األمػػـ المتحػدة لمفيػػكـ "مصػالح الطفػػؿ الفضػػمى" ك

األىداؼ التي كضع مف أجميا ،ثـ إلى قراءة لجنة حقػكؽ الطفػؿ لمفيػكـ " مصػالح الطفػؿ الفضػمى"  ،ككيػؼ
اعتبرتو مفيكما متعدد األبعاد كأخي ار إلى العناصر التي ينبغي أخذىا فػي الحسػباف عنػد تقيػيـ مصػالح الطفػؿ

الفضمى كالمكازنة بيف تمؾ العناصر عند التقييـ.

أكال :مفيكـ "مصالح الطفؿ الفضمى  :السياقات التاريخية كاألىداؼ العامة.
مصالح الطفؿ الفضمى مفيكـ لو تاريخ كأصكؿ ،كتأكيد اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ عميو في أكثر مف

مادة في االتفاقية لو أىداؼ محددة.

 - 1جذكر مفيكـ  " :مصالح الطفؿ الفضمى"
يجدر التنكيو بداية إلى أف عبارة " مصالح الطفؿ الفضمى " لـ تكلد مع اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ

كانما ىي نشأت مف قبميا إذ تـ تكريسو بالفعؿ في إعبلف عاـ  1959لحقكؽ الطفؿ (المادة  ،)2كفي اتفاقية
القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة (المادتاف (5ب) ك ،16الفقرة (1د)) ،ككذلؾ في الصككؾ

اإلقميمية كفي كثير مف القكانيف الكطنية كالدكلية.

ك قػػد تعرضػػت االتفاقيػػة صػ ػراح نة إلػػى مصػػالح الطف ػػؿ الفضػػمى فػػي المػ ػك ٌاد  :3إيػػبلء االعتبػػار األكؿ لمص ػػالح
الطف ػػؿ الفض ػ ػمى كالم ػػادة  :9عػ ػػدـ فصػ ػػؿ الطف ػػؿ عػ ػػف كالدي ػػو ،كالمػ ػػادة  :10جمػ ػػع ش ػػمؿ األس ػ ػرة ،كالمػ ػػادة :18

التبن ػػي ،كالمػ ػػادة
مس ػػؤكلية الكال ػػديف ،كالم ػػادة  :20الحرمػ ػػاف م ػػف البيئ ػػة العائمي ػػة كالرعايػ ػػة البديم ػػة ،كالم ػػادة ٌ :21
(37ج) :فصؿ األطفاؿ عف البالغيف في السجف ،كالمادة  ،40الفق ةر (2ب)‘ :‘3الضمانات اإلجرائية ،بما في
ذلػػؾ حضػػكر كالػػدم الطفػػؿ أثنػػاء جمسػػات االسػػتماع فػػي المحكمػػة فػػي القضػػايا الجنائيػػة التػػي تشػػمؿ األطف ػػاؿ

المخالفيف لمقانكف.

كمػا كردت عبػػارة " مصػالح الطفػػؿ الفيضػػمى" فػي البركتككػػكؿ االختيػارم التفاقيػػة حقػػكؽ الطفػؿ المتعمِّػػؽ ببيػػع
األطفػاؿ كاسػتغبلليـ فػي البغػاء كفػي المػكاد اإلباحيػة (الديباجػة كالمػادة  )8كفػي البركتككػكؿ االختيػارم التفاقيػة
حقكؽ الطفؿ المتعمِّؽ بإجراء تقديـ الببلغات (الديباجة كالمادتاف  2ك.)3
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 - 2األىداؼ العامة إلقرار مفيكـ " مصالح الطفؿ الفضمى"

فػػي رأم لجنػػة حقػػكؽ الطف ػػؿ يرمػػي مفيػػكـ مصػػالح الطف ػػؿ الفيضػػمى إلػػى ضػػماف التمتُّ ػػع الكامػػؿ كالفعمػػي عم ػػى
السكاء بجميع الحقكؽ المعترؼ بيا في االتفاقية كالنمػاء الشػمكلي لمطفػؿ(  .)75كقػد أشػارت المجنػة (  )76إلػى أف
"تقدير شخص بالغ لمصالح الطفؿ الفضمى ال يجكز أف يسقط كاجب احتراـ جميع حقكؽ الطفؿ المنصكص

عمييا في االتفاقيػة" .كذكػرت بعػدـ كجػكد ترتيػب ىرمػي لمحقػكؽ فػي االتفاقيػة كبػأف جميػع الحقػكؽ المنصػكص

ػؽ بتفسػػير مصػػالح الطفػػؿ
عمييػا فػػي االتفاقيػػة ىػػي لخدمػػة مصػالح الطفػػؿ الفضػػمى كال يمكػػف المسػػاس بػأم حػ ٌ
الفضمى تفسي نار سمبينا.

كيقتضي التطبيؽ الكامؿ لمفيكـ مصالح الطفؿ الفضمى كضع نيج قائـ عمى الحقكؽ كاشراؾ جميػع الجيػات

المعنية لضماف السبلمة البدنية كالنفسية كالمعنكية كالركحية الشاممة لمطفؿ ،سكاء أكاف ذكػ انر أـ أنثػى ،كتعزيػز

كرامتو اإلنسانية.

ك تعتبر لجنة حقكؽ الطفؿ أف ضرك ةر " إيبلء االعتبار األكؿ" لمصالح الطفؿ الفضمى" في جميع اإلجراءات

التي تتعمؽ باألطفاؿ" تعني " أنو ال يجكز النظػر فػي مصػالح الطفػؿ الفضػمى فػي المسػتكل نفسػو الػذم ينظػر
فيػػو إل ػػى جمي ػػع االعتبػػارات األخ ػػرل .كيمك ػػف تبري ػػر ىػػذا المكق ػػؼ الق ػػكم بالكض ػػع الخػػاص لمطف ػػؿ م ػػف حي ػػث
االعتماد عمى الغير كالنضج كالكضػع القػانكني كفػي حػاالت كثيػ ةر عػدـ تمكنػو مػف التعبيػر عػف أريػو .فػالفرص

المتاحػة لؤلطفػػاؿ أقػؿ مػػف الفػػرص المتاحػة لمبػػالغيف لمػػدفاع بشػدة عػػف مصػػالحيـ كيجػب أف يكػػكف األشػػخاص
الذم يشارككف في اتخاذ ق اررات تؤثر عمى األطفاؿ مطمعػيف بشػكؿ صػريح عمػى مصػالح األطفػاؿ .كعنػدما ال

تككف مصالح الطفؿ بار ةز فإنيـ ينزعكف إلى التغاضي عنيا".

أما عبارة "في جميع اإلجراء ات التي تتعمؽ باألطفاؿ" فيي تعني مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أك
الخاصة أك المحاكـ أك السمطات اإلدارية أك الييئات التشريعية".

كتقر لجنة حقكؽ الطفؿ بأف مفيكـ مصالح الطفؿ الفضمى يتسـ بالتعقيد كيجب تحديد مضمكنو عمى أساس

كؿ حالة عمى حدة ،كاف عممية تفسير الفق ةر  1مف المادة  3كتنفيذىا بما يتمشى مع األحكاـ األخرل لبلتفاقية
ستتيح لممشرع كالقاضي كالسمطة اإلدارية أك االجتماعية أك التربكية إمكانية تكضيح المفيكـ كاالستفادة منو

بشكؿ مممكس .ككفقنا لذلؾ ،فإف مفيكـ مصالح الطفؿ الفضمى مرف كقابؿ لمتكييؼ .كينبغي تعديؿ ىذا
تفسػ ػ ر الػ ػػدكؿ النم ػػاء كمفيػ ػػكـ ش ػػامؿ يجمػ ػػع ب ػػيف نمػ ػػك الطف ػػؿ الج سػ ػػدم كالعقم ػػي كالركحػ ػػي كاألخبلقػ ػػي
 )19تتكقٌ ػػع المجنػ ػػة أف ِّ
كالنفسي كاالجتماعي (التعميؽ رقـ  ،9الفقرة .)49
ِّ
المتعمؽ بالحؽ في الحماية مف جميع أشكاؿ العنؼ ،الفقرة .44
 )14التعميؽ العاـ رقـ )9844(41
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المفيكـ كتحديده عمى أساس فردم كفقنا لمحالة الخاصة لمطفؿ أك لؤلطفاؿ المعنييف ،بمراعاة أكضاعيـ
الشخصية كظركفيـ كاحتياجاتيـ .كفيما يخص الق اررات الفردية ،يجب تقييـ مصالح الطفؿ الفضمى كتحديدىا

في ضكء الظركؼ الخاصة بطفؿ معيف .أما بالنسبة إلى الق اررات الجماعية ،كالق اررات التي يتخذىا المشرع،
فيجب تقييـ مصالح الطفؿ الفضمى بكجو عاـ كتحديدىا في ضكء ظركؼ مجمكعة معينة ك/أك األطفاؿ بكجو
عاـ .كفي كبل الحالتيف ،ينبغي تقييـ ىذا المبدأ كتحديده بالمراعاة الكاممة لمحقكؽ الكاردة في االتفاقية كفي

بركتكككالتيا االختيارية.

كيجب تطبيؽ مبدأ مصالح الطفؿ الفضمى عمى جميع القضايا التي تتعمؽ بالطفؿ أك باألطفاؿ ككضعو في
االعتبار أثناء معالجة أم تعارض محتمؿ مع الحقكؽ المكرسة في االتفاقية أك معاىدات حقكؽ اإلنساف

األخرل .كيجب االىتماـ بتحديد الحمكؿ الممكنة التي تخدـ مصالح الطفؿ الفضمى .كيعني ذلؾ أف الدكؿ

ممزمة بتكضيح مصالح الطفؿ الفضمى فيما يخص جميع األطفاؿ ،بمف فييـ األطفاؿ الذيف يعانكف مف

حاالت ضعؼ لدل اعتماد تدابير التنفيذ

ثانيا" :مصالح الطفؿ الفضمى" :مفيكـ ثبلثي األبعاد"
أكدت لجنة حقكؽ الطفؿ أف مصالح الطفؿ الفضمى  -سكاء أكاف ذك انر أـ أنثى  -مفيكـ ثبلثي األبعاد إذ ىك

مػف جيػػة أكلػػى حػؽ أساسػػي كمػػف جيػػة ثانيػة ىػػك مبػػدأ قػانكني تفسػػيرم ك مػػف جيػػة ثالثػة كأخي ػ ةر ىػػك قاعػػدة
إجرائية.

 - 1مصالح الطفؿ الفضمى  :حؽ أساسي
كفؽ ما جاء برأم لجنة حقكؽ الطفؿ فإف مصالح الطفؿ الفضمى  ،سكاء أكاف ذك نار أـ أنثى ،حؽ لمطفؿ في

تقيػيـ مصػالحو الفضػػمى كايػبلء االعتبػار األكؿ ليػػا عنػدما تبحػث المصػػالح المختمفػة لمتكصػؿ إلػػى قػرار بشػػأف

المسػألة المطركحػة ،كضػماف إعمػاؿ ىػذا الحػؽ كممػا اتخػذ قػرار بشػأف طفػؿ ٌمػا أك بشػأف مجمكعػة مػف األطفػاؿ
محػػددم اليكيػػة أك غي ػػر محػػددم اليكي ػػة أك األطفػػاؿ بكج ػػو عػػاـ .كالفق ػ ةر  1م ػػف المػػادة  3الت ػػي تفػػرض الت ازمػ ػان
جكىريان عمى الدكؿ (التنفيذ الذاتي) تنطبؽ مباشرة كيمكف االحتجاج بيا أماـ المحكمة.
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 - 2مصالح الطفؿ الفضمى :مبدأ قانكني تفسيرم أساسي

عنػدما يكػكف ىنػاؾ أكثػر مػف تفسػير لمحكػـ القػػانكني فينبغػي أف يقػع الخيػار عمػى التفسػير الػذم يخػدـ مصػػالح

المكرسػة فػي االتفاقيػػة كفػي بركتكككليػا االختيػارم اإلطػػار
ال طفػؿ الفضػمى بشػكؿ أكثػر فعاليػػة .كتػكفر الحقػكؽ َّ
البلزـ لمتفسير.

 - 3مصالح الطفؿ الفضمى :قاعدة إجرائية

كممػا اتخػػذ ق ػرار يكػػكف لػو تػػأثير عمػػى طفػػؿ محػدد اليكيػػة أك مجمكعػػة محػػددة اليكيػة مػػف األطفػػاؿ أك األطفػػاؿ

بكجو عاـ ،فيجػب أف تشػمؿ عمميػة اتخػاذ القػرار تقييمػنا لمتػأثير المحتمػؿ (اإليجػابي أك السػمبي) المترتػب عمػى
القرار لمقرار عمى الطفؿ أك عمى األطفاؿ المعنييف .كيقتضي تقييـ مصالح الطفؿ الفضمى كتحديدىا ضمانات

مبرر اتخاذ القرار يجب أف يثبت أف حؽ الطفؿ قد ركعي بشكؿ صريح .كفي
إجرائية .كاضافة إلى ذلؾ ،فإف ِّ

ىذا الخصكص ،يجب أف ِّ
تكضح الدكؿ األطراؼ كيفية احتراـ الحؽ في القرار المتخذ ،أم أف تبيف العناصر
التي اعتبرت أنيا تخدـ مصالح الطفؿ الفضمى ،كالمعايير التي استندت إلييا في ذلؾ ،ككيفية ترجيح مصالح

الطفؿ عمى االعتبارات األخرل سكاء أكانت قضايا كاسعة تخص السياسات العامة أـ حاالت فردية.

كتغطي عبا ةر "مصالح الطفؿ الفضمى" أك "المصالح الفضمى لمطفؿ" األبعاد الثبلثة المعركضة أعبله( .)77

ثالثا :العناصر التي ينبغي أخذىا في االعتبار عند تقييـ مصالح الطفؿ الفضمى
حددت لجنة حقكؽ الطفؿ مجمكعة مف العناصر الكاجب أخذىا في االعتبار عند تقييـ مصالح الطفؿ
الفضمى كبينت كيفية القياـ بالمكازنة لتقييـ تمؾ المصالح.

 - 1العناصر الكاجب أخذىا في االعتبار عند تقييـ مصالح الطفؿ الفضمى
تتمثؿ العناصر الكاجب أخذىا في االعتبار عند تقييـ مصالح الطفؿ الفضمى في :
أ  -آراء الطفؿ
مف أكؿ الع ناصر الكاجب اخذىا في الحسباف عند تقييـ مصالح الطفؿ الفضمى أخذ رأم الطفؿ كتركو يعبر
عف رأيو بكؿ حرية في كؿ قرار يمسو حتى كلككاف الطفؿ مستضعفا (كأف يككف مصابنا بعجز أك ينتمي إلى
أقمية أك مياج انر أك غير ذلؾ) ضمانا لتساكم األطفاؿ في الحقكؽ.
بحؽ الطفؿ في إيبلء االعتبار األكؿ لمصالحو ال يف ضمى (الفقرة  1مف المادة .)3
 )11التعميؽ العاـ رقـ )2013(14المتعمِّؽ ٌ
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ب  -ىكية الطفؿ
اعتبار إلى أف األطفاؿ ليسكا فئة متجانسة ،فإنو يجب مراعاة تنكعيـ عند تقييـ مصالحيـ الفضمى .كتشمؿ
ا

ىكية الطفؿ خصائص مف قبيؿ الجنس ،كالميؿ الجنسي ،كاألصؿ القكمي ،كالديف كالمعتقدات ،كاليكية

الثقافية ،كالشخصية فعمى سبيؿ المثاؿ ،فإنو يتعيف ،عند دراسة مسألة تسمـ طفؿ ٌما إلى بيت أك مؤسسة
تكفمو ،إيبلء االعتبار الكاجب لمرغبة في االستمرارية في تنشئة الطفؿ ،كالنتماء الطفؿ االثني كالديني كالثقافي

كالمغكم (المادة  ،20الفقرة ) 3؛ كعمى صاحب القرار أف يضع في الحسباف ىذا السياؽ الخاص عند تقييـ

مصالح الطفؿ الفضمى كتحديدىا.

ج -الحفاظ عم ى الكسط األسرم كعمى العبلقات
ذكرت لجنة حقكؽ الطفؿ أنو مف الضركرم تقييـ مصػالح الطفػؿ الفضػمى كتحديػدىا فػي إطػار احتمػاؿ فصػؿ

الطفػػؿ ع ػػف كالديػػو (المػ ػكاد  9ك 18ك .)20كتؤكػػد أف العناص ػػر الم ػػذككرة أعػػبله حق ػػكؽ مممكسػػة كليس ػػت فق ػػط
عناصر تدخؿ في تحديد مصالح الطفؿ الفضػمى ،فاألسػ ةر ىػي لبنػة المجتمػع األساسػية كالبيئػة الطبيعيػة لنمػك

أفرادىا كعافيتيـ ،ال سيما األطفاؿ (ديباجة االتفاقية) .كتحمي االتفاقية حؽ الطفؿ فػي الحيػاة األسػرية (المػادة

الديف البيكلكجييف أك المتبنيػيف أك الكفيمػيف
 .) 16كيجب التكسع في تفسير مصطمح "األسرة" بحيث يشمؿ الك ى
أك (عند االقتضاء) أفراد األس ةر المكسعة أك الجماعة بناء عمى األعراؼ المحمية (المادة .)5
كنظ نار إلى خطكرة آثار فصؿ الطفؿ عف كالديو ،فإف ىذا الفصؿ ينبغي أال يحدث إال عند الضرك ةر القصكل،

كأف يككف الطفؿ ميددان بخطر محدؽ يسبب لو أض ار نار ،أك عند الضركرة .كينبغي عدـ المجكء إلى الفصؿ إف

تدخبلن .كقبؿ اإلقداـ عمى ذلؾ ،ينبغػي لمدكلػة أف تػدعـ الكالػديف ألداء
أمكف التكسؿ بكسائؿ تحمي الطفؿ أقؿ ٌ

ميػػاميـ األبكيػػة ،كاس ػػتعادة قػػدرة األسػرة عمػػى رعايػػة الطفػػؿ أك االرتقػػاء بيػػا ،مػػا لػػـ يكػػف الفصػػؿ ضػػركري نا
لحماية الطفؿ .كال يمكف تبرير فصؿ الطفؿ عف كالديو بأسباب اقتصادية.

كيشمؿ صكف البيئة األسرية الحفاظ عمى عبلقات الطفؿ بمعناىا األكسع .كتنطبؽ ىذه العبلقات عمى األس ةر
األخكاؿ/الخاالت ،إضافة إلى األصدقاء ،كالمدرسة ،كالمحيط العاـ،
المكسعة ،مثؿ األجداد ،كاألعماـ/العمات ك ٍ

كتنطبؽ بكجو خاص عمى الحاالت التي يككف فييا الكالداف منفصميف كيعيشاف في مكانيف مختمفيف( .)78

بحؽ الطفؿ في إيبلء االعتبار األكؿ لمصالحو ال يف ضمى (الفقرة  1مف المادة .)3
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د  -رعاية الطفؿ كحمايتو كسبلمتو

ينبغػي ع نػد تقيػيـ مصػالح الطفػؿ أك األطفػاؿ الفضػمى كتحديػدىا ،م ارعػاة التػزاـ الدكلػة بتػكفير الحمايػة كالرعايػة

لمطفؿ الضركريتيف لرفاىيتو (المادة  ،3الفق ةر  .)2كينبغي أيضنا فيـ مصطمحي "الحماية كالرعاية" فيمنا كاسعنا

ألف غرضػيما غيػػر منصػػكص عميػو بعبػػارات محػػددة أك سػػمبية (مثػؿ "حمايػػة الطفػػؿ مػف الضػػرر") ،كانمػػا ىػػك

مػرتبط بالمثػؿ األعمػى الشػامؿ المتمثػػؿ فػي تمتيػع الطفػؿ ب "الرفاىيػة" كتحقيػػؽ نمػكه .كتشػمؿ رفاىيػة األطفػػاؿ،
بالمعنى الكاسع ،احتياجاتيـ األ ساسية المادية كالجسدية كالتربكية كالعاطفية ،إضػافة إلػى حػاجتيـ إلػى العطػؼ

كالسبلمة.

كتعد الرعاية العاطفية حاجة أساسػية مػف حاجػات األطفػاؿ .فػإف لػـ يمػب الكالػداف أك مقػدمك الرعايػة الرئيسػيكف

حاجات الطفؿ العاطفية ،كجب اتخاذ تدابير تم ٌكف الطفؿ مف أف يتعمؽ بجية معينة تكفر لو األماف .كيحتاج
األطفػػاؿ إل ػػى أف يتعمقػ ػكا بمقػػدـ رعاي ػػة ف ػػي م ارح ػػؿ العمػػر األكل ػػى؛ كيج ػػب اإلبق ػػاء عمػػى ى ػػذا التعمٌ ػػؽ ،إف ك ػػاف

مناسبان ،عمى مدل السنيف لتكفير بيئة مستقرة لمطفؿ.

كيجب أف يشمؿ تقيػيـ مصػالح الطفػؿ الفضػمى م ارعػاة سػبلمة الطفػؿ ،أم حقػو فػي الحمايػة مػف جميػع أشػكاؿ
العنؼ أك الضرر أك االعتػداء الجسػدم أك النفسػي (المػادة  ،)19كالتحػرش الجنسػي ،كضػغط األنػداد ،كتسػمط

األقراف ،كالمعاممة الميينة ،كسكل ذلؾ(  ، )79إضافة إلى الحماية مف االستغبلؿ الجنسي كاالقتصادم كغيرىمػا،

كالمخدرات ،كالعمؿ ،كالنزاعات المسمحة ،إلخ (المكاد .))80 (39- 32
ق  -حالة الضعؼ

بحؽ الطفؿ في إيبلء االعتبار األكؿ لمصالحو
كفقا لتعميؽ لجنة حقكؽ الطفؿ رقـ  14لسنة  2013المتعمِّؽ ٌ

التعكؽ ،كاالنتماء إلى
الفيضمى فإنو مف العكامؿ الميمة التي ينبغي مراعاتيا قابمية الطفؿ لبلستضعاؼ ،مثؿ ٌ
أقمية ،أك أف يككف الجئنا أك طالب لجكء ،أك ضحية لبلعتداء ،أك مػف أطفػاؿ الشػكارع ،كغيػر ذلػؾ .كال ينبغػي
أف يكتفي تعمٌؽ ىدؼ تحديد المصالح الفضمى لمطفؿ أك األطفاؿ المستضعفيف بالتمتع الكامؿ بجميع الحقكؽ

المنصكص عمييا في االتفاقية ،بؿ ينبغي أف ييجاكزه إلى معايير أخرل لحقكؽ اإلنساف تتصؿ بتمؾ األكضاع

المحػددة  ،مثػؿ األكضػػاع المشػار إلييػػا فػي اتفاقيػػة حقػكؽ األشػػخاص ذكم اإلعاقػة ،كاالتفاقيػػة الخاصػة بكضػػع
البلجئيف ،في جممة صككؾ.

ك حسب المجنة فإف مصػالح األطفػاؿ الفضػمى لػف تتشػابو مػف حيػث االستضػعاؼ .فعمػى السػمطات كأصػحاب
القرار أف يراعكا اختبلؼ أنكاع استضعاؼ كؿ طفؿ كدرجاتو ،ألف ك ؿ طفؿ فريد ،كيجب تقييـ كؿ حالة عمى
 ) 79التعميؽ العاـ رقـ  ) 2011(13عمى حؽ الطفؿ في أف يسمـ مف أشكاؿ العنؼ كافة.
ِّ
بحؽ الطفؿ في إيبلء االعتبار األكؿ لمصالحو ال يف ضمى (الفقرة  1مف المادة .)3
 )88التعميؽ العاـ رقـ)2013(14
المتعمؽ ٌ
86

حسب فرادة الطفؿ .كينبغي إجراء تقييـ فردم لتاريخ كؿ طفؿ منذ كالدتو ،مع إجراء مراجعػات دكريػة عمػى يػد

فريؽ متعدد التخصصات ،كالتكصية بترتيبات تيسيرية معقكلة طكاؿ مسار نمك الطفؿ.
ك-

حؽ الطفؿ في الصحة

يعد حؽ الطفؿ فػي الصػحة (المػادة  ) 24كحالتػو الصػحية أمػريف أساسػييف فػي تقيػيـ مصػالحو الفضػمى .لكػف،

متى يكجد أكثر مف عبلج ممكف لحالة صحية أك كانت نتيجة العبلج غير مؤكدة ،كجبت المكازنػة بػيف جميػع
العبلجات الممكنة كجميع المخاطر كاآلثار الجانبية الممكنة ،كيتعيف إيبلء آراء الطفؿ االعتبار الكاجب حسب
عمػ هر كنضػجو .كينبغػػي إمػداد األطفػػاؿ فػي ىػػذا الصػدد بمعمكمػػات كافيػة كمناسػػبة كػي يسػػتكعبكا الكضػع ككػػؿ

الجكانب المتعمقة بمصالحيـ ،كأف ييسمح ليـ ،إف أمكف ،بإبداء مكافقتيـ عف عمـ( .)81
ف فيمػػا يتعم ػػؽ بص ػػحة المػ ػراىقيف ،عم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ ،قالػػت المجن ػػة(  )82إف ال ػػدكؿ األطػ ػراؼ ممزم ػػة ب ػػأف ت ػػكفر

لممػراىقيف ،داخػؿ المدرسػػة كخارجيػا ،معمكمػات كافيػػة أساسػية لصػحتيـ كنمػػكىـ كػي يتسػنى ليػػـ االختيػار بػػيف
و
معمكمات عف تعاطي التبػغ كالكحػكؿ كغيرىمػا مػف المػكاد
أشكاؿ شتى مف السمكؾ الصحي .كينبغي أف تشمؿ

كاسػػاءة اسػػتعماليا ،كالحميػػة ،كمعمكمػػات مناسػػبة عػػف العبلقػػات الجنسػػية كاإلنجػػاب ،كمخػػاطر الحمػػؿ المبكػػر،

كتكقٌي اإليدز كالعدكل بفيركسو ،كاألمػراض المنقكلػة جنسػيان .كيحػؽ لممػراىقيف المصػابيف بػاختبلالت نفسػية -
اجتماعية أف يتمقكا العبلج كالرعاية في مجتمعاتيـ المحمية التي يعيشػكف فييػا ،قػدر اإلمكػاف .كمتػى كػاف ل ازمػان

اإليداع في مشفى أك في مدرسة داخمية ،كجب تقييـ مصالح الطفؿ الفضمى قبؿ اتخػاذ قػرار ،عمػى أف تيحتػرـ
كتصدؽ االعتبارات نفسيا عمى األطفاؿ األصغر سننا .كقد تكػكف صػحة الطفػؿ كامكانػات عبلجػو جػزءنا
آراؤه.
ي
مف تقييـ مصالحو الفضمى كتحديدىا عندما يتعمؽ األمر بأنكاع أخرل مف الق اررات الميمػة (مثػؿ مػنح رخصػة

اإلقامة لدكاع إنسانية) ( .)83
ز-

حؽ الطفؿ في التعميـ

ترل لجنة حقكؽ الطفؿ أنو مف مصالح الطفؿ الفضمى تمقيو تعميمنا جيدنا ،بما في ذلؾ التعمػيـ قبػؿ المدرسػي،

كالتعميـ غير الرسمي كالرسمي كما يتصؿ بيما مف أنشطة ،مجاننا .كيجب أف تراعي جميع التدابير كاإلجراءات
المتعمقػة بطفػؿ بعينػو أك مجمكعػػة مػف األطفػاؿ بػػذاتيا مصػالح الطفػؿ أك األطفػاؿ الفضػػمى فػي مجػاؿ التعمػػيـ.

كلتركيج التعميـ ،أك التعميـ األفضؿ جكدة ،يمػزـ أف يتػكفر لػدل الػدكؿ األطػراؼ معممػكف كغيػرىـ مػف المينيػيف
 )84التعميؽ العاـ رقـ  ) 9841(49عمى حؽ الطفؿ في التمتع بأعمى مستكل صحي يمكف بمكغو (المادة  ،)91الفقرة .14
 )89التعميؽ العاـ رقـ  )9881(1عمى صحة المراىقيف كنمكىـ في سياؽ اتفاقية حقكؽ الطفؿ.
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العامميف في شتى السياقات مدربكف تدريبنا جيدنا ،كبيئة مبلئمة لؤلطفاؿ ،كأساليب تعميـ كتعٌمـ مناسبة؛ كيجب أف
تراعي أيضنا ككف التعميـ ليس استثما نار في المستقبؿ فحسب ،بؿ فرصة أيضنا لمزاكلة أنشطة بييجة ،كالحظكة
ب ػػاالحتراـ ،كالمش ػػاركة ،كتحقي ػػؽ الطمكح ػػات .كم ػػف مصػ ػػالح األطف ػػاؿ الفض ػػمى اس ػػتيفاء ذل ػػؾ الش ػػرط كاالرتقػ ػػاء

بمسؤكلياتيـ كي ي تخطكا العقبات المترتبة عمى جميع أشكاؿ االستضعاؼ التي قد يعانكنيا( .)84
 - 2المكازنة بيف العناصر في تقييـ مصالح الطفؿ الفضمى

بعد تحديد العناصر التي ينبغي أخذىا في االعتبار عند تقييـ مصالح الطفؿ الفضمى ال بد مف بحث كيفية
المكازنة بينيا في التطبيؽ .كفي ىذا السياؽ شددت لجنة حقكؽ الطفؿ عمى أف تقييـ المصالح الفضمى

األساسية تستدعي تقييما عاما لجميع العناصر المتصمة بمصالح الطفؿ الفضمى ،كما تستدعي كزف كؿ
عنصر بناء عمى سائر العناصر.

كلف تتعمؽ كؿ العناصر بكؿ حالة؛ فقد تيستعمؿ عناصر شتى بأساليب شتى في حاالت شتى .كسيختمؼ
مضم كف كؿ عنصر بالضركرة مف طفؿ آلخر كمف حالة ألخرل باختبلؼ نكع القرار كاألكضاع المممكسة،
ككذلؾ أىمية كؿ عنصر في التقييـ في مجممو  ،كىذا ما يحيمنا إلى أف عممية المكازنة ليست نمطية ك إنما
ىي نسبية كتختمؼ مف طفؿ إلى آخر كمف كضعية إلى أخرل .كقد تتعارض العناصر في تقييـ المصالح

الفضمى عند النظر في حالة بذاتيا كمبلبساتيا .فالحفاظ عمى البيئة األسرية مثبل قد يتعارض مع الحاجة إلى

حماية الطفؿ مف مخاطر العنؼ أك االعتداء عمى يد الكالديف .كفي ىذه الحاالت ،ينبغي المكازنة بيف
العناصر إليجاد حؿ يصب في مصمحة الطفؿ أك األطفاؿ.

ال يغيب عف الباؿ أف الغرض مف تقيػيـ مصػالح الطفػؿ الفضػمى
كعند المكازنة بيف مختمًؼ العناصر ،يجب أ ٌ
كتحديػدىا ىػك تحقيػػؽ التمتػع الكامػػؿ كالفعػاؿ بػػالحقكؽ المعتػرؼ بيػا فػػي االتفاقيػة كالبركتكك ػكالت الممحقػة بيػػا،

كالنمك المتكامؿ لمطفؿ.

كعند تقييـ المصالح الفضمى ،يتعيف األخذ باالعتبار تطكر قدرات الطفؿ كىذا ما يحتـ مراجعػة أم قػرار أك
تدبير.
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المادة ()2

تعمؿ السمطات المختصة كالجيات المعنية عمى تحقيؽ اآلتي:

 - 1الحفاظ عمى حؽ الطفؿ في الحياة كالبقاء كالنماء كتكفير كؿ الفرص البلزمة لتسييؿ ذلؾ كالتمتع

بحياة حرة كآمنة كمتطكرة.

 - 2حم اية الطفؿ مف كؿ مظاىر اإلىماؿ كاالستغبلؿ كسكء المعاممة كمف أم عنؼ بدني كنفسي
يتجاكز المتعارؼ عميو شرنعا كقانكنا كحؽ لمكالديف كمف في حكميـ في تأديب أبنائيـ.

 - 3تنشئة الطفؿ عمى التمسؾ بعقيدتو اإلسبلمية كاالعتزاز بيكيتو الكطنية كاحتراـ ثقافة التآخي

اإلنساني.

 - 4حماية المصالح الفضمى لمطفؿ.

 - 5تكعية الطفؿ بحقكقو كالتزاماتو ككاجباتو في مجتمع تسكده قيـ العدالة كالمساكاة كالتسامح
كاالعتداؿ.

 - 6تنشئة الطفؿ عمى التحمي باألخبلؽ الفاضمة كبخاصة احتراـ كالديو كمحيطو العائمي كاالجتماعي.
 - 7نشر ثقافة حقكؽ الطفؿ عمى أكسع نطاؽ ممكف باستخداـ الكسائؿ المناسبة.

 - 8إشراؾ الطفؿ في مجاالت الحياة المجتمعية كف نقا لسنو كدرجو نضجو كقدراتو المتطكرة حتى ينشأ
عمى خصاؿ حب العمؿ كالمبادرة كالكسب المشركع كركح االعتماد عمى الذات.

المبحث الثاني :األىداؼ العامة لمقانكف
س نف مف أجميا القانكف كىي عمى التكالي:
حددت المادة الثانية مف القانكف ثمانية أىداؼ عامة ي
الفقرة األكلى :الحفاظ عمى حؽ الطفؿ في الحياة كالبقاء كالنماء
كرست ىذا اليدؼ المادة  6مف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ التي جاء فييا:

»  -تعترؼ الدكؿ

األطراؼ بأف لكؿ طفؿ حقان اصيبلن في الحياة - .تكفؿ الدكؿ األطراؼ إلى أقصى حد ممكف بقاء الطفؿ
كنمكه«.
كقد اعتبرت لجنة حقكؽ الطفؿ ىذه المادة مبدأ عاما يكفؿ حؽ الطفؿ األساسي في الحياة بكصفو مبدأ عالميا
لحقكؽ اإلنساف في اتفاقيات أخرل ،يكفؿ حقو في البقاء ك النمك إلى أقصى حد ممكف .كيعتبر مفيكـ " حؽ
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البقاء ك النمك" إلى أقصى حد ممكف عنص ار أساسيا لتطبيؽ أحكاـ االتفاقية بكامميا .كمف شأف الحفاظ عمى
حؽ الطفؿ في الحياة كالبقاء كالنماء أف يكفر كؿ الفرص البلزمة لتسييؿ تمتع الطفؿ بحياة حرة كآمنة
كمتطكرة ذلؾ أف المدخؿ األكؿ كاألساسي لمعيش في حرية كأماف كتطكر مطرد ىك ضماف بقاء الطفؿ عمى
قيد الحياة كضماف بقائو كنمكه.
 - 1الحؽ في الحياة
حؽ مف حقكؽ اإلنساف صغي ار كاف أـ كبي ار ذك ار كاف أـ أنثى فيك حؽ أصيؿ
إف
أىـ ٌ
ٌ
ٌ
الحؽ في الحياة ىك ٌ
ألف الحؽ في الحياة ىك
بكجكده يضمف اإلنساف اكتساب حقكؽ أخرل كبزكالو تنعدـ كتيدر كؿ تمؾ الحقكؽ .ك ٌ

كؿ الحقكؽ األخرل فقد اعتبر جكىر حقكؽ اإلنساف(  )85كلذلؾ فبل غرابة
الركيزة األساسية التي تقكـ عمييا ٌ

أىمية ىذا الحؽ كعمى ضركرة
أف نرل الشرائع السماكية كالتشاريع الكضعية القديمة منيا كالحديثة تؤ ٌكد عمى ٌ
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الحؽ كفي طميعتيا اإلعبلف العالمي
صككؾ الدكلية ىذا
ٌ
تكرس عديد ال ٌ
حمايتو( ) كما ٌأنو ال غرابة أف ٌ

بالمادة 3
لحقكؽ اإلنساف الذم يمثؿ كثيقة مرجعية تعتبر خبلصة ما استقر عميو الضمير العالمي .فمقد جاء
ٌ

المادة  6مف
منو أف ٌ
نصت ٌ
لكؿ فرد ٌ
حؽ في الحياة ك ٌ
الحرية ،كفي األماف عمى شخصو" .كفي نفس االتجاه ٌ

لكؿ إنساف ،كعمى
العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عمى أف
حؽ مبلزـ ٌ
"الحؽ في الحياة ٌ
ٌ
تعسفا".
القانكف أف يحمي ىذا
ٌ
الحؽ كال يجكز حرماف أحد مف حياتو ٌ

النصكص
كاذا كانت لحماية ٌ
حؽ اإلنساف الكيؿ في الحياة تجٌمياتيا التشريعية مف خبلؿ ما أ ٌكدت عميو عديد ٌ

حؽ الطٌفؿ في الحياة ليا أيضا تجٌمياتيا
القانكنية المتصمة خاصة بجرائـ االعتداء عمى النفس ،فإف حماية ٌ
التشريعية الخاصة بحكـ خصكصية كضع الطفؿ كىشاشة بنيتو الجسمية كالعقمية سكاء تعمٌؽ األمر بطفؿ

متضرر مف عمؿ إجرامي أك بطفؿ مرتكب لعمؿ إجرامي.
ٌ
تككف اإلنساف
خصكصية كلما يكتسيو ىذا
كبالنظر لما لحماية حؽ الطٌفؿ في الحياة مف
ٌ
ٌ
ٌ
الحؽ مف أىمية منذ ٌ
"أف
أقرت ديباجة اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ بصفة صريحة ٌ
جنينا إلى فترة كالدتو كما بعدىا ،فقد ٌ

 ) 85األحمدم عبد ا﵀ .حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة في القانكف التكنسي .أكربيس  .1993قصر سعيد ص .148

86
حرـ ا﵀ إالٌ بالحؽ" كجاء في الكصايا العشر التي نزلت عمى سيدنا
) جاء في القرآف الكريـ قكلو تعالي" :كال تقتمكا النفس التي ٌ
مكسى عميو السبلـ "ال تقتؿ".
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طفؿ بسبب عدـ نضجو البدني كالعقمي يحتاج إلى إجراءات كقاية كرعاية خاصة بما في ذلؾ حماية قانكنية
ال ٌ
مناسبة قبؿ الكالدة كبعدىا كذلؾ عمى غرار ما جاء في ديباجة اإلعبلف العالمي لحقكؽ الطفؿ( .)87
كلئف تـ االكتفاء في ديباجة االتفاقية بإقرار تمؾ العبارة دكف أف يقع فييا بصكرة صريحة ذلؾ "الحؽ في
لكؿ
بأف ٌ
الحياة" ،فإف الفصؿ  6مف االتفاقية أ ٌكد بكضكح في فقرتو األكلى عمى أف "تعترؼ الدكؿ األطراؼ ٌ

طفؿ حقٌا أصيبل في الحياة".

بأف السبب الرئيسي الذم دفع بكاضعي أحكاـ اتفاقية حقكؽ الطفؿ اإلشارة بصفة
كغني عف البياف التذكير ٌ
ٌ
ضمنية في الديباجة إلى ضرك ةر حماية حؽ الطفؿ في الحياة باستعماليـ عبا ةر "إجراءات كقاية كرعاية خاصة
الحؽ في الحياة صراحة ىك فشميـ في التكصؿ إلى
بما في ذلؾ حماية قانكنية مناسبة قبؿ الكالدة" .دكف ذكر
ٌ

صيغة كفاقيو نتيجة اختبلؼ التشريعات الكطنية بشأف مسألة اإلجياض.

ك سنعكد إلى مكضكع الحؽ في الحياة بأكثر تحميؿ عند دراستنا لممادة  7مف قانكف كديمة.
 - 2الحؽ في البقاء
يتعرض الطفؿ في بداية حياتو أك أثناء طفكلتو إلى أشكاؿ مختمفة مف األفعاؿ كالسمككيات التي تستيدؼ
قد ٌ
المعنكية منيا ما يناؿ مف حقو في الصحة ،كمنيا ما يش ٌكؿ تيديدا لسبلمتو البدنية أك
حرمتو البدنية أك
ٌ

المعنكية مف اإلىماؿ أك التقصير ،كمنيا ما يش ٌك ؿ اعتداءات متنكعة كالعنؼ كاعتياد سكء المعاممة كاستطالة
التحرش الجنسي ،أك االستغبلؿ الجنسي لغايات تجارية.
جسـ المجني عميو باالغتصاب أك الفاحشة أك
ٌ

يتعرضكف ليا مف أطفاؿ بؿ كما
كبالنظر لما ييمكف أف تخمٌفو مثؿ ىذه االنتياكات مف أسكأ األثر عمى مف ٌ
سف البعض منيـ كدرجة نضجيـ البدني كالعقمي ال يسمح
يمكف أف تؤكؿ إليو مف تيديد لبقائيـ
أف ٌ
خاصة ك ٌ
ٌ
المشرع اإلماراتي شأنو في ذلؾ
أقر
ٌ
ليـ بالقدرة عمى مجابيتيا إذ ال طاقة ليـ عمى حفظ أنفسيـ بأنفسيـ ،فقد ٌ

لحؽ الطفؿ في البقاء تيدؼ في مجمميا إلى تأميف بقاء الطفؿ عمى قيد
شأف عديد
المشرعيف حماية جزائية ٌ
ٌ

 ) 87جاء في ديباجة اإلعبلف" :كلما كاف الطفؿ يحتاج بسبب عدـ نضجو الجسمي كالعقمي إلى حماية كعناية خا صة كخصكصا
إلى حماية قانكنية مناسبة سكاء قبؿ مكلده أك بعده".
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الحياة طيمة طفكلتو مف خبلؿ زجر مختمؼ أشكاؿ النيؿ مف حرمة األطفاؿ في بداية حياتيـ كأثناء الطفكلة
سكاء حصؿ ذلؾ النيؿ مف طرؼ األقارب أك مف طرؼ األجانب.
كسنتعرض عند التطرؽ لحؽ الطفؿ في الصحة مف المكاد  18إلى  21إلى مضاميف ىذا الحؽ ك عبلقتو
بالحؽ في البقاء كدراسة الحماية الجزائية التي يكفرىا القانكف الجزائي اإلماراتي لمطفؿ في ىذا المكضكع.
 - 3الحؽ في النماء
طفؿ كسبلمتو مف آثار اإلىماؿ كمف سائر
حؽ الطفؿ في البقاء تتجو إلى حماية صحة ال ٌ
لئف كانت حماية ٌ
النماء تتجو باألساس
فإف حماية ٌ
حؽ الطٌفؿ في ٌ
االنتياكات التي قد تستيدفو كتناؿ مف بقائو عمى قيد الحياةٌ ،
إلى تأميف حقو في التربية كالتعميـ كالتككيف ،كالتنشيط االجتماعي التربكم كالثقافي ،في الحصكؿ عمى

كتؤدم
كؿ األفعاؿ ك
المعمكمات المناسبة ،كالى حمايتو مف ٌ
السمككيات التي مف شأنيا أف تناؿ مف تمؾ الحقكؽ ٌ
ٌ

نمكا سميما كمتكازنا.
نمكه ٌ
إلى تعطيؿ ٌ

ك سنتعرض عند دراستنا لممادتيف  31ك  32المخصصتيف إلى حؽ الطفؿ في التعميـ ،كلممكاد مف  25إلى
 30المخصصة لحؽ الطفؿ في الثقافة إلى مضاميف حؽ الطفؿ في النماء في ضكء الرصيد القانكني
الجارم بو العمؿ في دكلة اإلمارات العربية المتحدة.
كىذا اليدؼ المقرر في قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" المكرس لمبدأ حماية حؽ الطفؿ في الحياة ك البقاء ك
النماء نجده مقر ار أيضا في المادة  2مف قانكف الطفؿ الفمسطيني الذم جاء فيو " :ييدؼ القانكف إلى ...:
حماية حقكؽ الطفؿ في الحياة ك البقاء ك النما ء ك التمتع بحياة ح ةر آمنة ك متطكرة' ،ك في المادة  3مف
قانكف الطفؿ المصرم الذم جاء فيو  " :يكفؿ ىذا القانكف عمى كجو الخصكص المبدئ ك الحقكؽ اآلتية:
..حؽ الطفؿ في الحياة كالبقاء كالنمك في كنؼ أسرة متماسكة كمتضامنة.
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الفقرة الثانية :حماية الطفؿ مف كؿ مظاىر اإلىماؿ كاالستغبلؿ كسكء المعاممة كمف أم عنؼ بدني كنفسي
يتجاكز المتعارؼ عميو شرنعا كقانكنا كحؽ لمكالديف كمف في حكميـ في تأديب أبنائيـ.
تتعرض ىذه الفقرة الثانية مف المادة الثانية مف قانكف كديمة إلى ضركرة أف تكفؿ السمطات المختصة
كالجيات المعنية تحقيؽ حماية الط فؿ مف كافة أشكاؿ اإلساءة دكف استبعاد حؽ الكالديف كمف في حكميـ في
تأديب أبنائيـ .كال بد ىنا مف التنكيو أف ما جاء في ىذه الفقرة مف قانكف كديمة الذم صدر في  08مارس
 2016مف إقرار استثناء بحؽ الكالديف كمف في حكميـ في تأديب األبناء كاعتبا هر سببا مف أسباب اإلباحة،
قد تـ نسخو بما جاء في مرسكـ بقانكف اتحادم رقـ  7لسنة  2016لككنو ألغى حؽ التأديب الذم كاف مكرسا
في المادة  53مف قانكف العقكبات بحذفو الفقرة األكلى مف المادة المذككرة كالتي كانت تنص عمى أنو » ال
ال لحؽ مقرر بمقتضى القانكف ،كفي نطاؽ ىذا الحؽ .كيعتبر
جريمة إذا كقع الفعؿ بنية سميمة استعما ن
ال لمحؽ - :تأديب الزكج لزكجتو كتأديب اآلباء كمف في حكميـ لؤلكالد القصر في حدكد ما ىك مقرر
استعما ن
قانكنا « .
شرنعا أك ن
حماية الطفؿ مف كافة أشكاؿ اإلساءة
كرست المادة  19مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ىذا المبدأ إذ جاء فييا:
"  - 1تت خذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير التشريعية كاإلدارية كاالجتماعية كالتعميمية المبلئمة
لحماية الطفؿ مف كافة أشكاؿ العنؼ أك الضرر أك اإلساءة البدنية أك العقمية أك اإلىماؿ أك المعاممة
المنطكية عمى إىماؿ أك إساءة المعاممة أك االستغبلؿ ،بما في ذلؾ اإلساءة الجنسية ،كىك في رعاية
الكلد (الكالديف) أك الكصي القانكني األكصياء القانكنييف عميو ،أك أم شخص آخر يتعيد الطفؿ
برعايتو.
 - 2ينبغي أف تشمؿ ىذه التدابير الكقائية ،حسب االقتضاء ،إجراءات فعالة لكضع برامج اجتماعية
لتكفير الدعـ البلزـ لمطفؿ كألكلئؾ الذيف يتعيدكف الطفؿ برعا يتيـ ،ككذلؾ لؤلشكاؿ األخرل مف
الكقاية ،كلتحديد حاالت إساءة معاممة الطفؿ المذككرة حتى اآلف كاإلببلغ عنيا كاإلحالة بشأنيا
كالتحقيؽ فييا كمعالجتيا كمتابعتيا ككذلؾ لتدخؿ القضاء حسب االقتضاء.
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كقد سبؽ أف تطرقنا إلى مفيكـ اإلساءة كسكء المعاممة التي يمكف أف يستيدؼ ليا الطفؿ في إطار تحميمنا
لممادة  1مف ذات القانكف.
 - 1إلغاء الحؽ في التأديب
لطالما شكؿ حؽ الكالديف في ممارسة التأديب عمى أ بنائيـ مادة غزي ةر لمبحث كالدراسة قديما كحديثا.
كيستند القائمكف مف الدكؿ العربية اإلسبلمية بجدكل تأديب األبناء بالضرب عمى حديث نبكم شريؼ ينص
عمى قكؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ " :مركا أكالدكـ بالصبلة كىـ أبناء سبع سنيف ،كاضربكىـ عمييا
كىـ أبناء عشر"( .)88

كال شؾ أف ىذا الحديث يتنزؿ في سياؽ المفيكـ اإليجابي لمتأديب المرتبط بضركرة تربية الطفؿ عمى قيـ

معينة بما يقدمو لػو الكالداف كغيرىما مف الكبار مف تكجيو كارشاد الزميف بما يتفؽ مع قدرات الطفؿ
المتطكرة إلعداده لحياة تتسـ بالمسؤكلية في المجتمع الذم يعيش فيو.
غير أنو ليس ثمة في ىذا الحديث ما ييفيـ منو أم تبرير لمعنؼ كاإلذالؿ كشكؿ مف أشكاؿ عقاب
األطفاؿ ،ف تنشئة األطفاؿ كرعايتيـ تتطمباف إجراءات كتدخبلت بدنية لحمايتيـ ،كىذا يختمؼ اختبلفان تمامان
عف االستخداـ المتعمد كالتأديبي لمقكة بيدؼ إلحاؽ درجة معينة مف األلـ أك األذل أك اإلذالؿ‘ فالرسكؿ

صمى ا﵀ عميو كسمـ كاف ال يضرب إذ جاء في مصنؼ ابف أبي شيبة " :حدثنا عبدة عف يحيى بف سعيد
القاسـ أف رجاال ني كا عف ضرب النساء كقيؿ لف يضرب خياركـ  ،كقاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ
89

خيركـ ألىمو ك أنا مف خيركـ ألىمي ككاف ال يضرب( ) .كفي حديث شريؼ آخر أكصى النبي عميو
خيركـ ي
الصبلة كالسبلـ بتعميـ األطفاؿ دكف تعنيفيـ فقاؿ " عنممكا كال تعنفكا ،فإف المعمـ خير مف المعنؼ"( )90

كفي سياؽ تطرؽ لجنة حقكؽ الطفؿ لمفيكـ التأديب اإليجابي فإنيا سنممت بأف ىناؾ ظركفنا استثنائية
يمكف أف يي جابو فييا المدرسكف كغيرىـ ،كالعامميف إلى جانب األطفاؿ في المؤسسات كاألطفاؿ الجانحيف،
سكغ المجكء إلى حد معقكؿ مف القيكد لمسيطرة عمييا .كفي ىذه الحالة أيضان ىناؾ
سمككيات خطرة قد تي ِّ
فرؽ كاضح بيف استخداـ القكة بداعي حماية الطفؿ أك اآلخريف كاستخداـ القكة بيدؼ العقاب ،كال يمكف

 ) 88رواي أتى داود وقال األنثاوً  :صحٍح.
 )89مصنؼ ابف أبي شيبة  :ج /5ص  233ح 25458
 )90أخرجو الحارث عف أبي ىريرة.
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بحاؿ مف األحكاؿ كفؽ ىذا النيج أف يتحكؿ ىذا الظرؼ االستثنائي إلى قاعدة عامة يتـ بمكجبو إباحة
ضرب األطفاؿ بحجة تأديبيـ.
كلكعدنا إلى كتب الفقو اإلسبلمي كاستقراء ما ىدنكىنوي الفقياء القدامى حكؿ ىذا التفريؽ بيف التأديب
اإليجابي الذم ييقصد بو التربية كتنشئة الطفؿ عمى قيـ معينة كالتأديب السمبي الذم ينطمؽ مف فكرة انو
تأديب إيجابي ثـ ينحرؼ كاقعا ليصبح استخداما متعمدا لمقكة كالضرب ،فإننا نجد العديد مف فقياء المذىب

المالكي المتقدميف كالمتأخريف عبركا صراحة عف كرىيـ لمضرب حتى لمصبلة ألف " شرعنو الضرب" لمكلي

أك المؤدب قد تؤدم إلى ماال يحمد عقباه  ،فمقد أكرد محمد بف الحطاب(  )91عف المخمي(  )92ما نصو ":

ككره الفضيؿ ابف عياض(  )93كسفياف الثكرم(  )94أف يضرب الطفؿ عمى الصبلة  ،كقاال :أرشو عمييا كىذا
أحسف لمف يقدر عمى ذلؾ"(  )95أم أف يتـ ترغيب الطفؿ بحكافز مادية تحثو عمى الصبلة كذلؾ أفضؿ مف
الضرب ألف تحقيؽ شركطو عسي ةر كيخشى منو عمى الطفؿ.

كمما أكرده نفس المصدر أف اإلماـ سحنكف(  )96لما أراد أف يدخؿ كلده لممكتب ،اشترط عمى المؤدب اف ال

يضربو أصبل ميما صدر عنو مف شيء أك لعب ألف كث ةر الضرب كالزجر لمطفؿ مما يؤثر في نقص العقؿ

كلك بعد الكبر ،ك يرل اإلماـ سحنكف أيضا أف ال تأثير لضرب أك زجر في حفظ كال اجتياد عقؿ ك أف األمر

بيد ا﵀ تعالى في جمب نفع كدفع شر ( . )97

لكف كرغـ ما يدكف مف مباحث جميمة في ذـ الضرب لمطفؿ فإف تشريعات غالبية الدكؿ عربية كحتى غير
عربية كانت ذىبت منذ بداية حركة تدكيف القكانيف عمى الطريقة العصرية مع أكاخر القرف التاسع عشر كأكائؿ
القرف العشريف ،إلى اعتبار ضرب األطفاؿ ىك مف قبيؿ التأديب الذم ال يعاقب عميو مف ييمارسو باعتباره
سببا مف أسباب اإلباحة.

 )91ىك الشيخ محمد بف محمد الحطاب ( )1547- 1496مف كتبو مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ.

 ) 92ىك الشيخ محمد بف عمي الربعي القيركاني المعركؼ بأبي الحسف المخمي  ،تكفي بصفاقس /تكنس سنة  478ق .

 ) 93انفضٍم ته عٍاض ،أحذ أعالو انتصىف فً انقرن انثاوً انهجري ،نقة تـ "عاتذ انحرمٍه" ( 107هـ  187 -هـ).
 ) 94أبك عبد ا﵀ سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم الربابي التميمي مف بني تميـ كلد في عاـ( 97ىػ 161-ىػ).

 ) 95حاشٍة كىىن عهى مختصر خهٍم  ،انطثعة األونى  ،األمٍرٌة تثىالق مصر انمحمٍة س  1301ي ص  299ج. 1

 )96هى أتى سعٍذ عثذ انسالو سحىىن ته سعٍذ ته حثٍة انتىىخً  ،مه أشهر فقهاء انمانكٍة تانمغرب انعرتً ونذ تمذٌىة
انقٍروان سىة  160هـ ،تىنى انقضاء سىة  224هـ 848 /و ودفه تانقٍروان فً رجة سىة  240هـ .

 ) 97حاشٍة كىىن عهى مختصر خهٍم  ،انطثعة األونى  ،األمٍرٌة تثىالق مصر انمحمٍة س  1301ي ص  24ج. 1
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كغني عف البياف أف إعطاء مف يضرب الشرعية القانكنية بحجة التأديب قد فسح المجاؿ لعديد المآسي
االجتماعية التي راح ضحيتيا عدد مف األطفاؿ في أكثر مف بمد.
لممؤدب أف يؤدب عمى قدر الذنب إذ أف حالة االنفعاؿ
فالضرب خطير كتحديده عسير كال يمكف في الغالب
ى
التي يككف عمييا قد تؤدم إلى حكادث مؤسفة كىذا ما عالجو فقو القضاء في عديد البمداف مف بينيا فقو
القضاء التكنسي في عدد مف القضايا كتمؾ القضية التي أرادت فييا أـ أف تؤدب ابنتيا فصفعتيا بكحشية مما
نتج عنو مكتيا فأدينت مف أجؿ القتؿ عف غير عمد طبقا ألحكاـ المادة  217مف القانكف الجنائي (  )98أك
تسبب لو في
تمؾ القضية التي تمثمت كقائعيا في أف معمما أراد أف ٌ
يؤدب تمميذا فضربو برجمو عمى جنبو مما ٌ
استئصاؿ كميتو فأديف المعمـ مف أجؿ العنؼ الناجـ عنو سقكط طبقا ألحكاـ المادة  215مف القانكف

الجنائي( .)99
كلكف مع بركز الحركة الدكلية لحقكؽ الطفؿ كتطكر عمكـ التربية كما أثبتتو مف خطكرة الضرب عمى

األطفاؿ كما يخمفو ليـ مف عقد نفسية خطي ةر قد تصاحبيـ طيمة حياتيـ فقد بدأت بعض الدكؿ تدريجيا في

إلغاء حؽ التأديب  ،كتيعتبر السكيد كالنركيج ثـ فرنسا (  )100مف أكائؿ الدكؿ األكركبية التي ألغت ما يسمى

بحؽ تأديب األطفاؿ ،أما في الدكؿ العربية فتيعتبر تكنس أكؿ دكلة عربية قامت بإلغاء حؽ تأديب األطفاؿ
كذلؾ بمكجب القانكف عدد  04لسنة  0404المؤرخ في  02جكيمية  0404بعد أف كاف جائ از  ،كجاء في
نص القانكف ":تمغى عبارة  " :كتأدي ب الصبي ممف لو سمطة عميو ال يستكجب العقاب مف المادة  903مف

القانكف الجنائي ".

 )98قرار تعقيبي عدد 5/6ـ.ؽ.ت.ع. 3س  . 162المجمة الجنائية التكنسية معمؽ عمييا محمد الطاىر السنكسي الطبعة الرابعة
ص . 200- 199

 )99قرار تعقيبي عدد  80300مؤرخ في  28مام  1997ن شرية محكمة التعقيب التكنسية ؽ.ج س  1997ص .21

( La jurisprudence française a reconnu la licéité des corrections manuelles modérées infligées
aux enfants par leurs parents (Pau, 25 mars 1899, s, 1899.2.165.D, 1901.2.430) ou par des
institutions (crim, 18 janvier 1889, 2ème arrêt, B, 20, 9, 1889.1.234, 4 décembre 1908, GP, 1909,
2.245, Nîmes, 31 janvier. 1879, S.1879.2.169. D, 1879.2.713, T corr. Paris , 24 mai 1972, GP
1972.2.560. RSC, 1972.872, obs LEVASSEUR. En commentant cette jurisprudence R.MERLE
et A.VITU ont constaté que celle-ci… garde sa valeur, sauf à reconnaître que certaines méthodes
un peu vigoureuses en usage autrefois seraient mal adhérées actuellement, surtout de la part des
enseignements. V. R. MERLE et A.VITU. traité de droit pénal spécial p 1735.
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كحذؼ العذر القانكني لفائدة األشخاص الذيف ليـ سمطة في استعماؿ العنؼ البدني ككسيمة تأديبية لـ يأت
لتقكيض سمطة اآلباء كإلسقاط حصانة األكلياء في مجازاة أبنائيـ كانما جاء مستجيبا التفاقية حقكؽ الطفؿ
الدكلية التي كقعت عمييا تكنس كالتي تفرض عمى الدكؿ المكقعة عمييا التحرؾ لمنع كؿ أشكاؿ العنؼ ضد
الطفؿ كعمى تأميف الحرمة الجسدية لو ،ككذلؾ استجابة لتكصيات العديد مف المختصيف في مجاؿ التربية
كالتعميـ كعمـ النفس الذيف حذركا مف أف العنؼ المادم المكجو ضد الطفؿ مف الكالديف أك ممف لو سمطة
مسو مف الحرمة الجسدية كالبدنية لمطفؿ فإنو أيضا يمس مف سبلمتو النفسية،
تأديبية عمى الطفؿ إلى جانب ى

فالتربية الحديثة التي نييأ بيا الطفؿ لمحياة االجتماعية تستدعي تجريـ العنؼ داخؿ األسرة أك في المؤسسة
التربكية كالمجتمع كالعنؼ المادم المكجو ضد الطفؿ مف كالديو أك ممف لو سمطة تأديبية عميو ييعقد الطفؿ
نفسيا كال يؤدبو كاف بدا لنا في الظاىر عكس ذلؾ فتأديب الطفؿ يمكف أف يككف بعدة طرؽ غير الضرب

كالكممة الطيبة كالنصيحة كالحكار كالقدكة الحسنة كاإلقناع دكف حاجة إلى تعنيؼ كلك كاف خفيفا .
كلقد سبؽ لقكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث أف أ ٌكدت بالفقرة  3- 17عمى
ضركرة عدـ تكقيع عقكبات جسدية عمى األطفاؿ ككذلؾ بالنسبة لمفقرة - 21ح مف مبادئ األمـ المتحدة

سيما العقكبة
تجنب المجكء إلى التدابير التأديبية القاسية كال ٌ
التكجييية لمنع جنكح األحداث التي أ ٌكدت عمى ٌ
البدنية.

كفي التعميؽ رقـ  8لمجنة حقكؽ الطفؿ حكؿ مسألة تأديب األطفاؿ عرفت المجنة المذكك ةر التأديب بأنو " أم

عقاب تيستخدـ فيو القكة البدنية بقصد إيقاع األلـ أك المضايقة ميما كانت خفيفة  ،كأغمب حاالتو تشمؿ

الضرب كا لصفع كالمطـ سكاء باليد أك بالسكط أك العصا أك الحزاـ  ..كلكنيا تشمؿ أيضا الركؿ كاليز العنيؼ
كالقرص كالحرؽ كاإلجبار عمى البمع القسرم لمبيارات أك الصابكف .كىناؾ أشكاؿ أخرل مف العقاب غير
البدني المنيي عنو مثؿ الحط مف قدر الطفؿ كاخافتو كالسخرية منو( .)101
كأكصت ال مجنة المذكك ةر عديد الدكؿ التي ما زالت تكقع فييا مثؿ ىذه األنكاع مف الجزاءات بكصفيا جزاءات
تأديبية أف تقمع عنيا كمف بيف ىذه الدكؿ تكنس التي رجتيا المجنة بمناسبة مناقشة تقريرىا الدكرم حكؿ حقكؽ

 )101التعميؽ العاـ رقـ  8لمجنة حقكؽ الطفؿ الصادر سنة .2006دليؿ تطبيؽ اتفاقية حقكؽ الطفؿ  ،اليكنيسيؼ ص 262
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الطفؿ في مام  2002ك بإلحاح أف تتخذ كافة التدابير التشريعية لمنع ك ؿ أشكاؿ العنؼ البدني كالمعنكم
ضد األطفاؿ بأنجح طريقة ممكنة كخاصة العقكبات البدنية ...كسط العائمة كالمدرسة"( .)102
ٌ
كليست لجنة حقكؽ الطفؿ ىي الكحيدة التي دعت إلى إلغاء ضرب األطفاؿ كتكقيع عقكبات بدنبة عمييـ

ك إنما ىناؾ عدد مف اآلليات اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف التي ذىبت في ذات االتجاه  .فقد قامت المحكمة
األكركبية لحقكؽ اإلنساف ،في سمسمة مف األحكاـ التي أصدرتيا ،بإدانة العقكبة البدنية التي تمارس ضد

األطفاؿ بصكرة تدرجية ،أكالن في إطار النظاـ الجنائي ،ثـ في المدارس ،بما فييا المدارس الخاصة ثـ،

كفي الفترة األخيرة ،داخؿ البيت(  . )103كقد خمصت المجنة األكركبية المعنية بالحقكؽ االجتماعية ،التي
تقكـ برصد امتثاؿ الدكؿ األعضاء في مجمس أكركبا لمميثاؽ االجتماعي األكركبي كالميثاؽ االجتماعي

بصيغتو المنقحة ،إلى أف االمتثاؿ ألحكاـ الميثاقيف يستمزـ حظ نار تشريعينا لجميع أشكاؿ العنؼ ضد

األ طفاؿ ،سكاء في المدرسة كغيرىا مف المؤسسات أك داخؿ البيت أك في أم مكاف آخر( .)104

كقد كرد في رأم استشارم صدر عف محكمة البمداف األمريكية لحقكؽ اإلنساف بشأف المركز القانكني

لمطفؿ كحقكقو اإلنسانية ( ) 2002أف الدكؿ األطراؼ في اتفاقية البمداف األمريكية لحقكؽ اإلنساف "عمييا
التزاـ  ...باتخاذ جميع التدابير اإليجابية البلزمة لضماف حماية األطفاؿ مف إساءة المعاممة ،سكاء في

عبلقاتيـ مع السمطات العامة أك في عبلقاتيـ مع األفراد أك مع الكيانات غير الحككمية" .كتستشيد

بل عف أحكاـ صادرة
المحكمة بأحكاـ كاردة في اتفاقية حقكؽ الطفؿ ،كباستنتاجات لمج نة حقكؽ الطفؿ فض ن
عف المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف بخصكص التزامات الدكؿ بحماية األطفاؿ مف العنؼ ،بما في

) Observations finales du comité des droits de l’enfant : TUNISIE CRC/C/15/Ad. 181.p.7.
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 )481أدينت العقكبة البدنية في سمسمة مف الق اررات الصادرة عف المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف كاألحكاـ الصادرة عف
المحكمة األكركب ية لحقكؽ اإلنساف؛ انظر بكجو خاص تيرير ضد المممكة المتحدة4218 ،؛ ككامبيؿ كككسانس ضد المممكة
المتحدة4289 ،؛ كككستيمك  -ركبيرتس ضد المممكة المتحدة4221 ،؛ كأ .ضد المممكة المتحدة.4228 ،

 )481المجنة األكركبية لمحقكؽ االجتماعية ،المبلحظات العامة بشأف الفقرة  48مف المادة  1كالمادة  .41االستنتاجات - XV
 ،9المجمد  ،4مقدمة عامة ،صفحة  9884 ،94؛ كقد أصدرت المجنة منذ ذلؾ التاريخ استنتاجات خمصت فييا إلى أف عددنا
مف الدكؿ األعضاء ال يمتثؿ ألحكاـ الميثاقيف ،حيث إف ىذه الدكؿ لـ تقـ بحظر جميع أشكاؿ العقكبة البدنية داخؿ األسرة كفي
األماكف األخرل .كفي عاـ  ، 2005أصدرت المجنة ق اررات بشأف شكاكل جماعية مقدمة بمكجب الميثاقيف ،خمصت فييا إلى أف
ثبلث دكؿ ال تمتثؿ ألحكاـ الميثاقيف حيث إنيا لـ تعمف الحظر.
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ذلؾ داخؿ األسرة .كتخمص المحكمة إلى أف "الدكلة عمييا كاجب اتخاذ التدابير اإليجابية البلزمة كي

تضمف عمى نحك تاـ التمتع الفعاؿ بحقكؽ الطفؿ"( .)105

الفقرة الثالثة :تنشئة الطفؿ عمى التمسؾ بعقيدتو اإلسبلمية كاالعتزاز بيكيتو الكطنية كاحتراـ ثقافة التآخي
اإلنساني.
ينسجـ ىذا اليدؼ المقرر بالفق ةر الثالثة مف المادة مف قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" مع أحكاـ الفق ةر  - 1ج مف
المادة  29مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ كالتي جاء فييا » :تكافؽ الدكؿ األطراؼ عمى أف يككف تعميـ الطفؿ
مكجيا" نحك ...:تنمية احتراـ ذكم الطفؿ كىكيتو الثقافية كلغتو كقيمو الخاصة ،كالقيـ الكطنية لمبمد الذم
يعيش فيو الطفؿ كالبمد الذم نشأ فيو في األصؿ ،كالحضارات المختمفة عف حضارتو«.

كفي التعميؽ رقـ  1ل مجنة حقكؽ الطفؿ حكؿ ىذه الفقرة مف االتفاقية  " :أف المادة  )1(29تؤكد عمى أف
الدكؿ األطراؼ تكافؽ عمى أف يككف التعميـ مكجيان إلى مجمكعة كاسعة مف القيـ .كيتغمب ىذا االتفاؽ
عمى الحكاجز الدينية كالقكمية كالثقافية القائمة في الكثير مف أنحاء العالـ .كقد يبدك بعض القيـ
المختمفة المعرب عنيا في المادة  )1(29ألكؿ كىمة متناقضان في بعض الحاالت .كىكذا قد ال تككف
الجيكد الرامية إلى تشجيع التفاىـ كالتسامح كالصداقة بيف كافة الشعكب ،التي تشير إلييا الفق ةر
(()1د) ،دائمنا متماشية تمقائينا مع السياسات المصممة ،كفقنا لمفقرة ( ()1ج) ،لتنمية احتراـ اليكية
الثقافية لمطفؿ كلغتو كقيمو كالقيـ الكطنية لمبمد الذم يعيش فيو كالبمد الذم قد ينتمي إليو كالحضارات
المختمفة عف حضارتو .غير أف جزءنا مف أىمية ىذا الحكـ تكمف في الكاقع في اعترافو بضركرة اتباع
نيج متكازف إزاء التعميـ ينجح في التكفيؽ بي ف مختمؼ القيـ عف طريؽ الحكار كاحتراـ الفرؽ .كفضبل
عف ذلؾ فإف األطفاؿ قادركف عمى القياـ بدكر فريد مف نكعو في التقريب بيف الكثير مف الفركؽ التي
فصمت مجمكعات مف السكاف عف أخرل في الماضي".
كىذا اليدؼ المقرر بالمادة  2مف القانكف يتركب في حقيقتو مف ثبلثة أىداؼ منفصمة ،األكؿ ىك
تنشئة الطفؿ عمى التمسؾ بعقيدتو اإلسبلمية كالثاني ىك تنشئة الطفؿ عمى االعتزاز بيكيتو الكطنية ،كالثالث
ىك تنشئة الطفؿ عمى احتراـ ثقافة التآخي اإلنساني ،فما ىك مضمكف كؿ ىدؼ مف ىذه األىداؼد
 )105محكمة البمداف األمريكية لحقكؽ اإلنساف ،رأم استشارم  OC-17/2002بتاريخ  28آب/أغسطس  ،2002الفقرتاف
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 - 1تنشئة الطفؿ عمى التمسؾ بعقيدتو اإلسبلمية
دكلة اإلما ارت العربية المتحدة ىي دكلة عربية اإلسبلـ دينيا كالعربية لغتيا ،ك ألنيا كذلؾ ،فإنو مف البدييي
أف تتـ تربية الطفؿ اإلماراتي كتعميمو في إطار التمسؾ بالعقيدة اإلسبلمية كمبادئيا السمحة كىي مبادئ
جميمة تقكـ خاصة عمى احتراـ اآلخر كالتمسؾ باألخبلؽ الفاضمة.
قاؿ سبحا نو كتعالى في محكـ تنزيمو في ىذا السياؽ ﴿ :ىيا أُّىي ىيا َّ
اك ٍـ
اك ٍـ ًم ٍف ىذ ىك ور ىكأ ٍينثىى ىك ىج ىع ٍمىن ي
اس إًَّنا ىخىم ٍقىن ي
الن ي
َّ ً
ير ﴾( .)106
كبا ىكىقىبائً ىؿ لً ىت ىع ىارفيكا إً َّف أى ٍكىرىم يك ٍـ ًع ٍن ىد المَّ ًو أ ٍىت ىق ي
ي
ش يع ن
يـ ىخبً ه
اك ٍـ إً َّف الم ىو ىعم ه
ذكر بأساس عبلقة الناس ببعضيـ البعض كىي عبلقة
فالخطاب في اآل ية المذككرة مكجو لكؿ الناس كىك يي ن

أخ ألخيو اإلنساف ميما اختمؼ الزماف كالمكاف ،كىما مشتركاف في نظاـ خمقيما كفي
اإلنسانية إذ أف اإلنساف ه

َّ
إنسانيتيما أيا كاف انتماؤىما إلى ىذا الشعب أك ذاؾ أك إلى ىذه القبيمة أك تمؾ.

كما ييعبر عف تمؾ المعاني الحديث النبكم الشريؼ الذم جاء فيو " :إنما بعثت ألتمـ مكارـ األخبلؽ"

( )107

الخيمؽ ذىب الديف.
فمكارـ األخبلؽ تحتؿ أكبر مساحة مف الديف ،بؿ إف الديف كمو يخيمؽ ،فإذا انتفى ي

 - 2تنشئة الطفؿ عمى االعتزاز بيكيتو الكطنية
يككف الطفؿ آحادم التككيف كمنبتا عف كاقعو إذا لـ يترسخ في ذاكرتو حبو لكطنو كلؤلرض التي كلد عمييا
كتربى في حضنيا .فالكطف ىك البيت الكبير الذم يأكم إليو اإلنساف كيحميو كيتذكؽ فيو طعـ الحياة ،ك
اإلنساف الذم ال بيت لو ال طعـ لحياتو  ،كمعنى تنشئة الطفؿ عمى االعتزاز بيكيتو الكطنية يمكف اختزالو في
عبارة كاحدة ىي تربية الطفؿ عمى حب الكطف شعبا كتاريخا كحضارة كالكالء لو باإلخبلص إليو قكال كفعبل
ضحكا بحياتيـ في سبيؿ عزتو .
كالكفاء لشيدائو األبرار الذيف ن
 ) 106اآلية  13مف سكرة الحجرات.
 ) 107أخرجو ابف سعد في الطبقات ( ) 193/1بيذا اإلسناد ،كمالؾ في "المكطأ" ( ،2633ط /بشار) ركاية يحيى بف يحيى
كقاؿ ابف عبد البر في "االستذكار" ()280 /8
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كالكفاء كالكالء لمكطف أمراف مطمكباف مف كؿ مكاطف إماراتي في كؿ المكاقع كالمناسبات ،سكاء كاف المكاطف
داخؿ حدكد الكطف أك خارجو  ،كتجميات الكفاء كمظاىر الكالء ال حصر ليما كال يحتاجاف لجزاءات ألنيما
كاجباف كطنياف يؤدييما كؿ كطني غيكر عف قناعة كمحبة ك إيماف.
 - 3تنشئة الطفؿ عمى احتراـ ثقافة التآخي اإلنساني.
تعني عبارة " تنشئة الطفؿ عمى ثقافة التآخي اإلنساني" تربيتو عمى فك ةر احتراـ ثقافة اآلخر ف تربية الطفؿ عمى
از بالعقيدة اإلسبلمية كباليكية الكطنية ال بد أف تتزامف مع تربيتو عمى ضرك ةر مف ىك
التمسؾ بأصالتو كاعتز ه
مختمؼ معو في العقيدة كاليكية.
كال بد ىنا مف اإلشا ةر إلى أف كممة االحتراـ تنطكم في مضمكنيا عمى أكثر مف التسامح كالتفاىـ فيي تعني
االعتراؼ بالقيمة المتساكية لشعكب جميع الثقافات دكف شعكر بالتفكؽ عمييا.
كالمقصكد ايضا بثقافة التآخي اإلنساني ىي الثقافة التي تقكـ عمى الدعكة إلى األخكة اإلنسانية متجاك ةز كؿ
الخصكصيات كمختمؼ أشكاؿ التفرقة كالتمييز عمى أ ساس الجنس أك األصؿ االجتماعي أك المكف أك
الديف  ،كىي بالتالي ثقافة حقكؽ اإلنساف بمفيكميا الشامؿ ك التي ال تفاضؿ فييا بيف مختمؼ أصناؼ
الحقكؽ  ،كيمكف القكؿ إف الصككؾ ك المعايير الدكلية الصادرة عف األمـ المتحدة كىيئاتيا المتخصصة في
مجاؿ حقكؽ اإلنساف ىي مف أ ىـ كأبرز مرجعيات ثقافة التآخي اإلنساني.
ك لكعدنا إلى قكانيف حماية الطفؿ في الدكؿ العربية لكجدنا أف أغمبيا تعرض إلى ىذا اليدؼ إما بصيغة
مماثمة لما ىك مقرر في قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" أك بصيغ أخرل مختمفة لكف تبقى جميعيا قريبة مف
بعضيا .فمقد جاء بالمادة  1مف مجمة حماية الطفؿ في تكنس  /فقرة  2أف المجمة تيدؼ إلى  » :تنشئة
الطفؿ عمى االعتزاز بيكيتو الكطنية ،كعمى الكفاء لتكنس كالكالء ليا ،أرضا كتاريخا كمكاسب ،كالشعكر
التشبع بثقافة التآخي البشرم كاالنفتاح عمى اآلخر،
باالنتماء الحضارم ،كطنيا كمغاربيا كعربيا كاسبلميا ،مع
ٌ
التكجيات التربكية العممية «.
كفقا لما تقتضيو
ٌ
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كجاء في المادة  10مف قانكف الطفؿ البحريني » :تككف تنشئة الطفؿ عمى االعتزاز بيكيتو الكطنية ،كالكفاء
لمبحريف كالكالء ليا ،أرضنا كتاريخنا كشعك نار باالنتماء الحضارم لمقيـ كالثكابت الكطنية كالعربية كاإلسبلمية،
كغرس ثقافة التآخي اإلنساني كاالنفتاح عمى اآلخر «.
كنصت المادة  2فقرة  2مف قانكف الطفؿ الفمسطيني عمى ما يمي » :ييدؼ ىذا القانكف إلى تنشئة الطفؿ
عمى االعتزاز بيكيتو الكطنية كالقكمية كالدينية ،كعمى كالكالء لفمسطيف أرضا كتاريخا كشعبا« .
كجاء في المادة  3قانكف الطفؿ اليمني /فقرة  :7أف القانكف ييدؼ إلى » ضماف تنشئة الطفؿ عمى

االعتزاز بعقيدتو اإلسبلمية كىكيتو الكطنية ،كعمى حب اليمف كال ػكالء ليا أرضان كتاريخان ،كعمى الشعكر

باالنتماء الحضارم يمنيان كعربيان كاسبلميان «.

الفقرة الرابعة :حماية المصالح الفضمى لمطفؿ.
أعادت المادة  2مف قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" التذكير بأحد األىداؼ األساسية لمقانكف كىك ضرك ةر عمؿ
السمطات المختصة كالجيات المعنية عمى تحقيؽ حماية المصالح الفضمى لمطفؿ.
كال بد مف التنكيو بداية أنو إضافة إلى ما سبؽ أف أكردناه عف مفيكـ عبارة " المصالح الفضمى لمطفؿ" ،
فإف ترجيح مصمحة الطفؿ كاعتبارىا مقدمة عمى غيرىا مف المصالح ال تيشكؿ في حقيقة األمر كالكاقع مسألة

مستجدة بالنسبة لممشرع اإلماراتي ذلؾ أف معيار مصمحة الطفؿ سبؽ أف اعتمدتو عديد القكانيف كنيجت عمى
ىديو اجتيادات فقو القضاء إلى أف أضحى مبدأ عاما مف مبادئ التشريع.
تممس أثر اعتماد ىذا المعيار في أكثر مف مجاؿ قانكني .فمك أخذنا عمى سبيؿ المثاؿ قانكف األحكاؿ
كيمكف ه

الشخصية لكجدنا أف معيار المصمحة مقرر في أكثر مف مكضكع مف ذلؾ ما اكدت عميو المادة  30مف
المذككر في باب الزكاج كالتي لـ تيجز اإلذف بالزكاج قبؿ الثمانية عشر عاما إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة

القاضي كالتحقؽ مف المصمحة.

ك نجد معيار المصمحة مقرر أيضا بمكاد قانكف األحكاؿ الشخصية المتعمقة بالحضانة إذ اشترطت المادتاف
 143ك  144فيمف يتكلى الحضانة اىعقوٗ ،اىثي٘غٗ ،األٍاّحٗ ،اىقذسج عي ٚذشتٞح المحضكف كصيانتو
كرعايتو ،كالسبلمة مف األمراض المعدية ،كأف ال يسبؽ الحكـ عميو بجريمة مف الجرائـ الكاقعة عمى العرض،
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ذلؾ أف غير العاقؿ أك غير البالغ  ،عاجز عف القياـ بشؤكف نفسو ،فكيؼ يقكـ بشؤكف غيره ،كمف ليست لو
أمانة ،كيؼ يؤتمف عمى مصمحة المحضكف – نفسو ،كجسمو ،كأدبو ،كخمقة ،كدينو.
ك إذا كانت الحاضنة سيئة السيرة كالسمكؾ فكيؼ يمكف أف تراعي مصمحة المحضكف  ،أما اشتراط القد ةر
عمى التربية كالرعاية ،مع السبلمة مف األمراض المعدية ،فأمر ال مناص منو مراعاة لمصمحة الطفؿ ،إذ إف
العاجز عف ذلؾ لمرض أك الم تقدـ في السف ،ال يككف أىبلن لمحضانة التي ىي لمحفظ كالرعاية.
مؤقتا
كصيا
كفي فصؿ الكصي قررت المادة  214مف قانكف األحكاؿ الشخصية أف يعيف القاضي
خاصا أك ن
ن
ن
كمما اقتضت مصمحة القاصر ذلؾ ،كيسمى ىذا الكصي في الشائع مف الفقو المالكي مقدما ،كيقابمو عند
الفقياء اآلخريف كصي القاضي أك القيـ الذم يعينو ا لقاضي عمى المحجكر عمييـ لجنكف أك عتو أك سفو أك
غفمة أك الككيؿ القضائي الذم ينصبو القاضي عف المفقكد.
كالحاالت التي تقتضي مصمحة القاصر فييا تعييف ىذا الكصي ىي حاالت سمب الكالية أك كقفيا كحاالت
تعارض مصمحة الكلي مع مصمحة القاصر ،أك تعارض مصالح القاصريف الذيف ىـ تحت كالية األب
بعضيـ مع بعض ،كمعنى أنو كصي خاص أف كاليتو مخصصة بممارسة بعض الصبلحيات أك بعض
التصرفات ،كمعنى أنو مؤقت أنو ينصب لممارسة جميع الصبلحيات المخكلة لمكصي عمى أف يككف ذلؾ
خبلؿ فت ةر معينة مف الزمف.
كلك أخذنا عمى سبيؿ المثاؿ القانكف اتحادم رقـ ( )2لسنة 4214ـ في شأف األحداث الجانحيف كالمشرديف
لكجدنا أف معيار المصمحة مقرر في المادة  31التي نصت عمى أف كؿ إجراء مما يكجب القانكف إعبلنو
لمحدث يبمغ إلى أحد كالديو أك مف لو الكالية عميو أك إلى المسؤكؿ عنو حسب األحكاؿ ،كليؤالء أف يباشركا
لمصمحة الحدث طرؽ الطعف المقر ةر لو.
كلك عدنا إلى قانكف العقكبات االتحادم لكجدنا أف فمسفتو العامة تقكـ عمى فكرة حماية مصمحة الطفؿ
الفضمى كيظير ىذا جميا في األحكاـ التي تشدد العقكبات ضد كؿ مف يعتدم عمى طفؿ أك يسيئ إليو مف
ذلؾ ما جاء في المادة  191التي نصت عمى انو " :مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ قانكف األحداث الجانحيف
كالمشرديف ،يعاقب باإلعداـ كؿ شخص استخدـ اإلكراه في مكاقعة أنثى أك المكاط مع ذكر ،كما يعتبر اإلكراه
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عاما كقت ارتكاب الجريمة ".أك ما نصت عميو المادة
قائما إذا كاف عمر المجني عميو أقؿ مف أربعة عشر ن
ن
 188مف ذات القانكف المتعم ؽ بحماية أمكاؿ القصر مف المتحيميف " :يعاقب بالحبس أك بالغرامة كؿ مف
انتيز حاجة قاصر أك محككـ باستمرار الكصاية أك الكالية عميو أك استغؿ ىكاه أك عدـ خبرتو كحصؿ
ار بمصمحتو أك بمصمحة غيره عمى ماؿ أك عمى سند أك عمى التكقيع عميو أك التعديؿ فيو
الجاني منو إضرنا
أك عمى إلغائو أك إتبلفو ،كيعتبر في حكـ القاصر المجنكف كالمعتكه كالمحجكر عميو ،فإذا كقعت الجريمة مف
مكمفا برعاية مصالحو عد
الكلي أك الكصي أك القيـ عمى المجني عميو أك مف ذم سمطة عميو أك ممف كاف ن
مشددا".
ذلؾ ظرفنا
ن
كمف جيتيا شددت المكاد مف  98إلى  94مف القانكف رقـ ( )8لسنة  1980في شأف تنظيـ عبلقات العمؿ
عمى الشركط الكاجب تكفرىا لتشغيؿ األحداث حماية لمصالحيـ كمراعاة لظركفيـ إذ ال يجكز كفؽ لممادة
 20مف القانكف المذككر يجكز تشغيؿ األحداث مف الجنسيف قبؿ تماـ سف الخامسة عشرة.
كيقصد بكممة
كال يجكز كفقا لممادة  23مف ذات القانكف تشغيؿ األحداث ليبلن في المشركعات الصناعية ،ي

صباحا.
مساء حتى السادسة
الميؿ مدة ال تقؿ عف اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمؿ الفترة مف الثامنة
ن
ن
كما حظرت المادة  24تشغيؿ األحداث في األعماؿ الخطرة أك المرىقة أك المضرة بالصحة التي يصدر
بتحديدىا قرار مف كزير العمؿ كالشؤكف االجتماعية بعد استطبلع رأم الجيات المختصة.
كأكجبت المادة  25مف ذات القانكف أف يككف الحد األقصى لساعات العمؿ الفعمية بالنسبة إلى األحداث ست
يكميا ،كيجب أف تتخمؿ ساعات العمؿ فترة أك أكثر لمراحة أك لتناكؿ الطعاـ أك لمصبلة ال تقؿ في
ساعات ن
مجمكعيا عف ساعة كتحدد ىذه الفترة أك الفترات بحيث ال يعمؿ الحدث أكثر مف أربع ساعات متكالية .كال
يجكز إبقاء الحدث في مكاف العمؿ أكثر مف سبع ساعات متصمة .كما ال يجكز  -حسب المادة  26تكميؼ
األحداث بعمؿ ساعات إضافية ميما كانت األحكاؿ أك إبقاؤىـ في محؿ العمؿ بعد المكاعيد المقررة ليـ كال
تشغيميـ في أياـ الراحة.
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الفقرة الخامسة :تكعية الطفؿ بحقكقو كالتزاماتو ككاجباتو في مجتمع تسكده قيـ العدالة كالمساكاة
كالتسامح كاالعتداؿ.
مف األىداؼ الجميمة التي شدد عمييا قانكف حقكؽ الطفؿ " كديمة" ضركرة أف تككف تربية الطفؿ متجية
نحك تكعية الطفؿ كتبصي هر بحقكقو ككاجباتو في مجتمع تسكده قيـ العدالة كالمساكاة كالتسامح كاالعتداؿ.
 - 1تبصير الطفؿ بحقكقو كالتزاماتو ككاجباتو
إف تكعية الطفؿ كافيامو بأف الحقكؽ التي يتمتع بيا سكاء داخؿ محيطو األسرم أك محيطو االجتماعي
ييقابميا ضرك ةر االلتزاـ بالكاجبات المحمكلة عميو تجاه كالديو كاخكتو كتجاه أقرانو في الحي الذم يعيش فيو
ك في المدرسة التي يقصدىا كؿ صباح ،كتجاه المجمكعة التي ينتمي إلييا.
كال شؾ أف التركيز في تربية الطفؿ عمى التبلزـ بيف حقكقو ككاجباتو مف شأنو أف ييحدث حالة تكازف في
شخصية الطفؿ ،ذ لؾ أف التركيز عمى ضركرة تكعية الطفؿ بحقكقو كاىماؿ جانب تكعيتو ك تبصيره
بكاجباتو يمكف أف يؤدم إلى بركز نزعات كميكالت سمبية لدل الطفؿ مثؿ التمرد كاالستعصاء أك الميكعة
كقمة االنضباط كالحزـ .كعميو فإف التأكيد عمى التبلزـ القائـ بيف الحقكؽ كالكاجبات ىك الذم يمكف أف
ييساعد عمى بناء شخصية متكازنة ينجنبيا السقكط في تمؾ السمبيات السمككية التي يمكف أف ترتد عمى
حياتو في الكبر.
 - 2العدالة
مف البدييي أف تحقيؽ اليدؼ السابؽ كىك تربية الطفؿ عمى فكرة التبلزـ بيف الحقكؽ كالكاجبات ال ييمكف
أف يأتي أيكىمو إال في ظؿ محيط عائمي كاجتماعي مبني عمى مجمكعة مف القيـ ك الفضائؿ.
كمف بيف القيـ التي تيبنى عمييا عبلقة أفراد العائمة بعضيـ ببعض كعبلقة الحاكـ بالمحككـ ىي العدؿ.
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فالعدؿ  -كما قاؿ عالـ االجتماع التكنسي عبد الرحمف بف خمدكف  -ىك أساس العمراف ألف نقيض العدؿ
كىك الظمـ يمؤذف بخراب العمراف كالعبا ةر دائما لنفس الرجؿ

( .)108

كمف العدؿ لما ييربي األكلياء أبناءىـ عمى قيمة العدؿ أف يبدأكا بأنفسيـ ،فالعدؿ ال يتحقؽ إال في كنؼ
َّللا ب ِْن ع َُم َر فً هذا السٌاقَ :سمِ عْ ُ
صلهى هَّللا َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم ٌَقُولُ" :
َّللا َ
ت َرسُو َل ه ِ
الشعكر بالمسؤكلية .قال َعبْدِ ه ِ

ُّ
اع ككيمُّكي ٍـ م ٍسؤكؿ ىع ٍف رًعَّيتً ًوً ،
ىىمً ًو ىك يىىك ىم ٍسؤك هؿ ىع ٍف
الر يج يؿ ىر و
اع ىكىم ٍسؤك هؿ ىع ٍف ىرًعَّيتً ًو ،ىك َّ
اإل ىم ياـ ىر و
اع ًفي أ ٍ
ى
ى
كيمكي ٍـ ىر و ى
ً ًً
اعيةه ًفي ب ٍي ًت ىزك ًجيا كمسؤكلىةه ع ٍف رًعَّيتًيا ،كالٍ ىخ ًادـ ر و ً
ً
ًً
كم ٍسؤك هؿ ىع ٍف ىرًعَّيتً ًو،
ٍ ى ىى ٍ
ى
ىرًعَّيتو ،ىكالٍ ىم ٍأرىةي ىر ى
اع في ىماؿ ىسِّيده ى
يى
ى ى ى ى

اؿ أى ًب ً
ً
اع ًفي م ً
اع ىكىم ٍسؤك هؿ ىع ٍف
يو ىكىم ٍسؤك هؿ ىع ٍف ىرًعَّيتً ًو  -ىك يكمُّ يك ٍـ ىر و
الر يج يؿ ىر و
اؿ :ىك َّ
ىف ىق ٍد ىق ى
 ىق ىت أٍ
اؿ :ىك ىحس ٍب ي
ى
ً ً ( .)109
ىرًعَّيتو"
كفي ذات السياؽ قاؿ ككنفكشيكس(  " :.)110إذا أراد الحكاـ أف تستقيـ أحكاؿ رعيتيـ فعمييـ عند تربية
أبنائيـ أف يبدأكا بأنفسيـ " كمقكلة ككنفكشيكس تحيمنا لمقاعدة المعركفة  " :فاقد الشيء ال يعطيو".
كال شؾ أف تربية الطفؿ عمى قيمة العدؿ ال ييمكف أف تيعطي ثمارىا إذا كاف المحيط الذم يعيش فيو
الطفؿ مشحكنا بالظمـ  ،كمف ثـ فإف التربية عمى قيمة العدؿ يتعيف أف تسبقيا إشاعة لتمؾ القيمة كتربية
عمييا في محيط الطفؿ ذاتو ،فالعقؿ السميـ في الجسـ السميـ كما يقاؿ ،كاذا قاـ البيت أك المجتمع عمى
أساس سميـ أمف العالـ كسمـ.

 ) 108المقدمة لعبد الرحماف ابف خمدكف ،فصؿ :العدؿ أساس العمراف ،ك فصؿ " الظمـ مؤذف بخراب العمراف".
 ) 109أخرجيما البخارم كمسمـ في صحيحيما عف ابف عمر.
 ) 110ىك أكؿ فيمسكؼ صيني ينجح في إقامة مذىب يتضمف كؿ التقاليد الصينية عف السمكؾ االجتماعي كاألخبلقي .
ففمسفتو قائمة عمى القيـ األخبلقية الشخصية كعمى أف تككف ىناؾ حككمة تخدـ الشعب تطبيقان لمثؿ أخبلقي أعمى.
كيمقب
كلقد كانت تعاليمو كفمسفتو ذات تأ ثير عميؽ في الفكر كالحياة الصينية كالككرية كاليابانية كالتايكانية كالفيتنامية .ي
بنبي الصيف.
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 - 3المساكاة
مف القيـ النبيمة التي كرسيا قانكف حقكؽ الطفؿ " كديمة"  :المساكاة .كىذه القيمة سبؽ لممشرع اإلماراتي
ذكر بيا بالمادة  14مف الدستكر كالتي جاء فييا ":المساكاة ،كالعدالة االجتماعية ،كتكفير األمف
أف ن

كالطمأنينة ،كتكافؤ الفرص لجميع المكاطنيف ،مف دعامات المجتمع ،كالتعاضد كالتراحـ صمة كثقى بينيـ".
كالمساكاة ال تحتاج إلى كثير مف الشرح كالبياف فيي تعني نبذ كؿ شكؿ مف أشكاؿ التفرقة باعتبار أف
القانكف فكؽ الجميع كالناس كميـ سكاسية أمامو ميما اختمفت أجناسيـ كجنسياتيـ كأصكليـ االجتماعية

كألكانيـ كأديانيـ كثركاتيـ كلغاتيـ كآراؤىـ إلى غير ذلؾ مف أكجو االختبلؼ.
كتقرير ىذه القيمة بالمادة  2مف القانكف ينسجـ مع ما جاء مف المادة  2مف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ
الطفؿ التي صادقت عمييا دكلة اإلمارات العربية المتحدة.
 - 4التسامح
التسامح فضيمة مف الفضائؿ كالدعكة إلى تربية الطفؿ عمييا الغاية منيا تنشئتو عمى نبذ التعصب ألف
التعصب مذمكـ إذ ىك ينشأ لدل صاحبو حالة مف العمى العقمي تجعمو يحيد عف قكاعد المكضكعية كىذا
ناجـ عف ادعاء امتبلؾ الحقيقة ،كالحاؿ أف الحقيقة المطمقة ال يمكف ألحد أف يدعي امتبلكيا ألنيا تبقى في
نياية األمر خاضعة لقكاعد النسبية  ،كقديما قاؿ أكغست ككنت(  ' :)111كؿ شيء نسبي ك تمؾ ىي الحقيقة
المطمقة".
كمف شأف ترسيخ قيمة التسامح لدل الناشئة المساعدة عمى تككيف شخصية متكازنة تجعؿ مف العقؿ األداة
الفضمى لبلحتكاـ عند حؿ كؿ المشاكؿ المستعصية.
كمف نافمة القكؿ التأكيد بأف التسامح ىك ركيزة اساسية مف ركائز حقكؽ اإلنساف كلو أسس دينية ثابتة
تقرىا األدياف كميا كفي طميعتيا الديف اإلسبلمي الحنيؼ  ،كما أف لو أسس فمسفية كأخبلقية فيك فضيمة
 ) 111عالـ اجتماع كفيمسكؼ اجتماعي فرنسي كلد في  1798/01/19كتكفي في  ، 1857/9/05أكد ضركرة بناء
النظريات العممية المبنية عمى المبلحظة كىك مؤسس الفمسفة الكضعية.
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ك ضماف لمحرية  ،كالمرء الذم يقبؿ عمى التسامح ييمتف حريتو في ذات الكقت ،فالتنمية السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية ال تككف إال في ظؿ نظاـ تسامحي( .)112
كال يفكتنا في ىذا السياؽ أف نشير إلى أف اإلمارات العربية المتحدة أعمنت أف  2019في دكلة اإلمارات
بل
ىك عاـ لمتسامح ،يرسخ دكلة اإلمارات عاصمة عالمية لمتسامح كيؤكد قيمة التسامح باعتبارىا عم ن

مؤسسيان مستدامان ،مف خبلؿ مجمكعة مف التشريعات كالسياسات اليادفة إلى تعميؽ قيـ التسامح كالحكار

كتقبؿ اآلخر كاالنفتاح عمى الثقافات المختمفة ،خصكصان لدل األجياؿ الجديدة بما تنعكس آثاره اإليجابية

عمى المجتمع بصك ةر عامة.

( )113

 - 5االعتداؿ
عرؼ ب ٌأنو
عرؼ االعتداؿ بأنو التكسط بيف حاليف ،بيف مجاكزة ٌ
الحد المطمكب كالقصكر عنو ،كما يي ن
هي ن
االقتصاد كالتكسط في األمكر ،فالتكسط كاالعتداؿ في مجاؿ السمكؾ كاألخبلؽ أمراف مطمكباف في حياة
الفرد ،فيككف المرء كسطان بيف اإلفراط كالتفريط .كاالعتداؿ في السمكؾ يعني التكازف بيف اإلشباع المفرط
كبتيا أك تيميشيا.
لمغرائز كالميكؿ كالعكاطؼ ،كبيف ٍ
كاالعتداؿ كالتكسط ىما مف أىـ صفات المسمميف لقكلو تعالى ﴿ :ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطا لتككنكا
يككف الرسكؿ عميكـ شييدا ﴾
شيداء عمى الناس ك ى

( )114

 ) 112رضا خماخـ " مجمة حماية الطفؿ أداة لمبيداغكجيا الجماعية " ص  .26مطبعة أكربيس قصر سعيد  ،تكنس أفريؿ
.4221
 ) 113أعمف ص احب السمك رئيس الدكلة الشيخ خميفة بف زايد آؿ نيياف – حفظو ا﵀  ، -أف  2019ىك عاـ التسامح كىك
امتداد لػ «عاـ زايد » ككنو يحمؿ أسمى القيـ التي عمؿ المغفكر لو الشيخ زايد بف سمطاف آؿ نيياف ،عمى ترسيخيا لدل
أبناء اإلمارات ،كقاؿ سمكه إف « ترسيخ التسامح ىك امتداد لنيج زايد ،كىك قيمة أساسية في بناء المجتمعات كاستقرار
الدكؿ كسعادة الشعكب » ،مضيف نا سمكه أف «أىـ ما يمكف أف نغرسو في شعبنا ىك قيـ كارث زايد اإلنساني ،كتعميؽ مبدأ
التسامح لدل أبنائنا كأكد صاحب السمك رئيس الدكلة ،أف إعبلف عاـ  2019عام نا لمتسامح يعكس النيج الذم تبنتو
دكلة اإلمارات منذ تأسيسيا في أف تككف جسر تكاصؿ كتبل و
ؽ بيف شعكب العالـ كثقافاتو في بيئة منفتحة كقائمة عمى
االحتراـ كنبذ التطرؼ كتقبؿ اآلخر.
 )114البقرة .143
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فالقرآف الكريـ أكد عمى ضركرة التكسط كاالعتداؿ في كؿ شيء ،في النفقات كالتمتع بالمباحات كالممذات
الطيبة .كالى ترشيد استخداـ المكارد الطبيعية.

كفي المحصمة فإف االعتداؿ ييمثؿ قيمة حضارية مف شأف تربية الطفؿ عمييا أف ييساىـ في تككيف شخصية
متكازنة تنبذ المغاالة ك التطرؼ.
كلكعدنا إلى القانكف المقارف لكجدنا أف ىذا اليدؼ المقرر في المادة  2مف قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة "
ي
أقرتو كؿ مف المادة األكلى فقرة  3مف مجمة حماية الطفؿ بتكنس التي جاء فييا " :ييدؼ القانكف إلى :

حر مسؤكلة في مجتمع مدني متضامف ،قائـ عمى التبلزـ بيف الكعي بالحقكؽ كااللتزاـ
إعداد الطفؿ لحياة ٌة
بالكاجبات ،كتسكده قيـ المساكاة كالتسامح كاالعتداؿ" .
كما أف نفس ىذا اليدؼ مقرر في المادة  2فقرة  3مف قانكف الطفؿ الفمسطيني التي جاء فييا " :ييدؼ

القانكف إلى :إعداد الطفؿ لحياة حرة مسؤكلة في مجتمع مدني متضامف قائـ عمى التبلزـ بيف الكعي

بالحقكؽ كااللتزاـ بالكاجبات كتسكده قيـ العدالة كالمساكاة ك التسامح كاالعتداؿ".

الفقرة السادسة :تنشئة الطفؿ عمى التحمي باألخبلؽ الفاضمة كبخاصة احتراـ كالديو كمحيطو العائمي
كاالجتماعي.
مف األىداؼ األساسية التي تقكـ عمييا تنشئة الطفؿ ،تربيتو عمى التحمي بالخبلؽ الفاضمة كاحتراـ كالديو
كمحيطو االجتماعي .فما ىك مضمكف عبارة " :التحمي باألخبلؽ الفاضمة" د كما ىك مضمكف عبارة" :
احتراـ الكالديف كالمحيط العائمي كاالجتماعي" د .
 - 1التحمي باألخبلؽ الفاضمة
عبارة األخبلؽ الفاضمة ىي مف جكامع الكمـ كىي عبارة تسطر منيج حياة في كؿ ما يخص تصرفات
اإلنساف كسمككو تجاه نفسو كاآلخريف.
تجنب كؿ
كاألخبلؽ الفاضمة ال تعني فقط البشاشة في كجو الناس كمبادرتيـ بالتحية فحسب بؿ كخاصة ه

ما ييسيء إلى الذات كالى الغير كالمحيط الذم يعيش فيو اإلنساف ،كيشمؿ المحيط إلى جانب اإلنساف،
الحيكاف كالكائنات ك حتى الجماد.
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تجنب اإلنساف إطبلؽ حكاسو في كؿ ما ال ييرضي ا﵀
كمما تعنيو عبارة " األخبلؽ الفاضمة" أيضا
ه
كالضمير كالناس كجميع ما خمقو ا﵀ في ككنو ،كتجنيب المساف ما يؤذم الغير مف غيبة كنميمة كغيرىا
كتجنيب العيف التجسس كاستراؽ النظر كاالعتداء عمى خصكصيات الناس كحياتيـ الخاصة ،ك تجنيب
األذف استراؽ السمع ك كؿ ما يكره المرء سماعو كما ال ينفع  ،كف تحيا فقط لكؿ ما ىك مفيد ك لكؿ ما
مف شأنو أف ييذب الطباع ك يصقؿ األذكاؽ ،كتجنيب اليد االمتداد أك االعتداء عمى حياة الناس أك
أعراضيا أك أمكاليا.
إف تنشئة الطفؿ عمى التحمي باألخبلؽ الفاضمة ييشكؿ رافد أساسيا مف ركافد تككيف شخصية سكية إذ ىك

يساعده عمى سيكلة ان دماجو في المجتمع ك يجنبو مخاطر التصادـ كما يمكف أف ينجر عنيا مف أشكاؿ
عنؼ أك ضر أك إساءة.

كالخميؽ الحسف فضيمة مف الفضائؿ كقيمة مف القيـ ذات أساسي ديني ثابت يكتسبا اإلنساف بالتربية ك

تينمي فيو مشاعر احتراـ اآلخر ك حبو لو.

 - 2احتراـ الكالديف ك المحيط االجتماعي
مف األصكؿ الثابتة التي تقكـ عمييا العبلقات االجتماعية احتراـ الكلد لكالديو كلمحيطو االجتماعي .كيمثؿ
ىذا االحتراـ قيمة محكرية ال يستطيع اإلنساف بدكف تنمية كعيو بيا أف يرتقي بكاقعو كطمكحاتو كمياراتو
نحك األفضؿ.
كالشؾ أف أكؿ ما ييجبؿ عميو اإلنساف في حياتو ىك حبو لكالديو  ،ثـ ما يمبث ىذا الحب الفطرم أف
يتدعـ بمقكمات الثقافة كبالتعكيد عمى احتراـ الكالديف كاآلخريف فينضاؼ ىكذا ما ىك فطرم لدل اإلنساف
ن
إلى ما ىك مكتسب بالثقافة  ،كيتعمـ اإلنساف تدريجيا اصكؿ االحتراـ لكالديو ك لمغير كفؽ السائد مف

العادات كاألعراؼ كالتقاليد.
كمما الشؾ فيو أف تنشئة الطفؿ عمى كاجب احتراـ كالديو نابع مف المبدأ القائؿ بأف كبل الكالديف يتحمبلف
مسؤكلية مشتركة لتحقيؽ ىذا اليدؼ .ك لقد أكدت المادة  18مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ عمى ىذا المعنى إذ
جاء فييا  " :تبذؿ الدكؿ األطراؼ قصارل جيدىا لضماف االعتراؼ بالمبدأ القائؿ اف كبل الكالديف
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يتحمبلف مسؤكليات مشتركة عف تربية الطفؿ كنمكه كتقع عمى عاتؽ الكالديف أك األكصياء القانكنييف،
حسب الحالة ،المسؤكلية األكلى عف تربية الطفؿ كنمكه .كتككف مصالح الطفؿ الفضمى مكضع اىتماميـ
األساسي".
ككاجب احتراـ الكالدي ف ىك مف الكاجبات التي حثت عمييا الشرائع السماكية كأكصت بااللتزاـ بو باعتبا هر
يمثؿ قاعدة سمككية تساىـ في بناء شخصية متكازنة كتنمي في ذات الكقت مشاعر الكد ك الرحمة تجاه
أقرب الناس إليو فقد جاء في القرآف الكريـ قكلو تعالى ﴿ :ك بالكالديف إحسانا﴾ .كجاء في الكصايا العشر:

الر ُّ
﴿ أكرـ أباؾ كأمؾ كي تطكؿ أيامؾ ىعىمى األ ٍىر ً
ب إًليي ىؾ﴾.
يؾ َّ
ض الَّتًي يي ٍع ًط ى

ك قد أقرت مجمة حماية الطفؿ في تكنس نفس ىذا الحكـ المقرر في قانكف حقكؽ الطفؿ ' كديمة" إذ جاء
في المادة األكلى منيا فقرة  " :7تيدؼ المجمة إلى  "...تنشئة الطفؿ عمى التحمي باألخبلؽ الفاضمة مع
ضركرة تنمية الكعي لديو باحتراـ أبكيو كمحيطو العائمي كاالجتماعي" .كما أقرت الفق ةر  6مف المادة  2مف
قانكف الطفؿ الفمسطيني ذات المبدأ " :تنشئة الطفؿ عمى األخبلؽ الفاضمة كبخاصة احتراـ أبكيو
كمحيطو العائمي كاالجتماعي".
الفقرة السابعة :كاجب نشر ثقافة حقكؽ الطفؿ عمى أكسع نطاؽ ممكف باستخداـ الكسائؿ المناسبة.
مف األىداؼ العامة التي أكدت عمييا المادة  2مف قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" نشر ثقافة حقكؽ الطفؿ
كاشاعة ىذه الثقافة عبر مختمؼ الكسائؿ المتاحة.
كقد أكدت عمى ىذا اليدؼ اتفاقية حقكؽ الطف ؿ ذاتيا عمى ضرك ةر نشر ىذا اليدؼ بالمادة  17التي جاء
فييا " :تعترؼ الدكؿ األطراؼ بالكظيفة اليامة التي تؤدييا كسائط اإلعبلـ كتضمف إمكانية حصكؿ الطفؿ
عمى المعمكمات كالمكاد مف شتى المصادر الكطنية كالدكلية ،كبخاصة تمؾ التي تستيدؼ تعزيز رفاىيتو
االجتماعية كالركح ية كالمعنكية كصحتو الجسدية كالعقمية كتحقيقان ليذه الغاية :تقكـ الدكؿ األطراؼ بما
يمي:
أ  -تشجيع كسائط اإلعبلـ عمى نشر المعمكمات كالمكاد ذات المنفعة االجتماعية كالثقافية لمطفؿ
كفقنا لركح المادة .29
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ب  -تشجيع التعاكف الدكلي في إنتاج كتبادؿ كنشر ىذه المعمكمات كالمكاد مف شتى المصادر
الثقافية كالكطنية كالدكلية.

ج  -تشجيع إنتاج كتب األطفاؿ كنشرىا.
د  -تشجيع كسائط اإلعبلـ عمى ايبلء عناية خاصة لبلحتياجات المغكية لمطفؿ الذم ينتمي إلى
مجمكعة مف مجمكعات األقميات أك إلى السكاف األصمييف.

ق  -تشجيع كضع مبادئ تكجييية مبلئمة لكقاية الطفؿ مف المعمكمات كالمكاد التي تضر
بصالحو مع كضع أحكاـ المادتيف  13ك 18في االعتبار".

 - 1نشر ثقافة حقكؽ الطفؿ
إف نشر ثقافة حقكؽ الطفؿ ىك جزء ال يتج أز مف نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف باعتبار أف احتراـ حقكؽ
اإلنساف في أم شعب مف الشعكب يبدأ بالكيفية التي يعامؿ بيا الناس أطفاليـ ،فالشعكب التي تمنح

ألطفاليا الحرية كالكرامة تضمف مستقبميا كمستقبؿ أجياليا القادمة.

كنشر حقكؽ اإلنساف مف ىذا المنظكر يستدعي تكجيو برامج التربية نحك تعميـ القيـ العميا لحقكؽ اإلنساف

التي تتفؽ حكليا البشرية اليكـ ،كتنشئة األطفاؿ عمييا ييمثؿ أرضية صمبة تككف درعا متينا لممحافظة عمى
مكتسبات كؿ شعب كمدخراتو كاستثما ار حقيقيا لممستقبؿ.
كيمكف أف تبدأ التربية عمى نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ إدماج عناصر تتعمؽ بحقكؽ الطفؿ في

البرامج الخاصة بالتربية في مختمؼ مراحؿ الدراسة كفي برامج التدريب كالتككيف المتخصص كخاصة في
أكاديميات القضاء كالشرطة كغيرىا مف المعاىد كاألكاديميات العميا المتخصصة ،كلكف إشاعة ثقافة حقكؽ

الطفؿ يمكف أف تتـ اليكـ بكاسطة كسائؿ اإلعبلـ ككسائطو المختمفة.
 - 2إشاعة ثقافة حقكؽ الطفؿ عبر مختمؼ الكسائؿ المتاحة

ييعتبر استخداـ كسائؿ اإلعبلـ اليكـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة كاإللكتركنية ،مف الطرؽ المعتمدة
إلشاعة ثقافة حقكؽ الطفؿ ذلؾ أنو ييمكف عبر ىذه الكسائؿ تكعية الطفؿ بحقكقو ككاجباتو مع تأىميو
كينمي قدراتو الذىنية كمياراتو الفنية.
كتمكينو بما يساىـ في إعماؿ حقو في المشاركة في كؿ ما يعنيو ي
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كلك ف ما يجب االنتباه الشديد إليو ىك أف اإلعبلـ في عالـ اليكـ بجميع أنكاعو سبلح ذك حديف ذلؾ أف

عبر ليست كميا نافعة لؤلطفاؿ بؿ إف فييا ما ىك ضار بيـ فاإلعبلـ في عصرنا
مرير ىه
المكاد التي تي ن
الحالي يمكف تقسيمو إلى قسميف .إعبلـ تقميدم كاعبلـ جديد نشأ مع تطكر كسائط اإلعبلـ عبر شبكة
اإلنترنت .كاذا كاف اإلعبلـ التقميدم مممككا لمدكلة أك لمؤسسات أك جمعيات أك أفراد كيخضع إلى رقابة
معينة ،فإف اإلعبلـ الجديد ليس ممكا ألحد ألف الفضاء اإللكتركني مشاع بيف الناس كىك بالتالي ممؾ

لؤلشخاص الذيف يستخدمكنو .كمف ثـ ،فإنو إذا كاف اإل عبلـ التقميدم يخضع لمرقابة ،فإف اإلعبلـ الجديد

حر كخاؿ مف القيكد كالرقابة  ،كبإمكاف أم أحد أف ينشر أفكاره كيعبر عنيا بالطريقة التي يراىا.

كانطبلقا مف ىذا المعطى الجديد فإف تكظيؼ ىذا اإلعبلـ الجديد لخدمة أغراض كأىداؼ معينة مف

طرؼ البعض كالشحف اإليديكلكجي لمتركيج ألفكار متطرفة ،أك إشاعة ثقافة العنؼ أك الجنس تمييدا
لبلستغبلؿ في صناعة الجنس لـ يعد أم ار نظريا بؿ أصبح أم ار كاقعيا كالخشية منو باتت مشركعة.

كمف يعكد لظركؼ إعداد اتفاقية حقكؽ الطفؿ يجد أف كاضعييا فكركا في صياغة المادة  17سالفة

الذكر كتدبير لحماي ة األطفاؿ مف أم تأثير ضار يمكف أف تكقعو كسائط اإلعبلـ بمختمؼ أصنافيا
كخصكصا اإلذاعة كاألفبلـ كالتمفزيكف كالمكاد المطبكعة كالمعارض ،في نمكه العقمي ك األخبلقي( .)115

كغني عف البياف أف أفضؿ طريقة لحماية األطفاؿ مف ىذه المخاطر ىي حرص األكلياء كالمربيف عمى

ترشيد أطفاليـ لحسف استخداـ كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كالمكاقع االجتماعية تفاديا لبلستخدامات المسيئة

كالضا ةر  ،ككذلؾ تكجيو عناية مستخدمي كسائط اإلعبلـ إلى أنو ليس كؿ ما هيمرر فييا بريئا كىذا دكر
يمكف أف يقكـ بو ال فقط األكلياء كالمربكف كانما كبالخصكص اإلعبلميكف أنفسيـ في إطار ما تفرضو
عمييـ أخبلقيات مينتيـ.

كقد أقرت قكانيف عديد الدكؿ مثؿ ىذا اليدؼ مف ذلؾ ما جاء في الفق ةر  5مف المادة  1مف قانكف حماية

الطفؿ في تكنس " مجمة حماية الطفؿ "  :ييدؼ القانكف إلى  " ..نشر ثقافة حقكؽ الطفؿ كالتبصير

بخصكصياتيا الذاتية بما يضمف تناسؽ شخصيتو كتكازنيا مف ناحية ،كرسكخ الكعي بالمسؤكلية تجاىو مف

قبؿ أبكيو كعائمتو كالمجتمع بأس هر مف ناحية أخرل".

 ) 115دليؿ تطبيؽ اتفاقية حقكؽ الطفؿ ص .218
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كفي ذات السياؽ اقتضت المادة  3فقرة  8مف قانكف الطفؿ اليمني ":أف القانكف المذككر ييدؼ إلى" ...

العمؿ عمى نشر كاشاعة الكعي بحقكؽ الطفؿ كاب ارز خصكصيتيا كأىميتيا في بناء شخصية الطفؿ
كتكازنيا مف ناحية  ،كترسيخ الكعي بالمسؤكلية تجاىو مف قبؿ أبكيو كأسرتو كالمجتمع بأسره".

كجاء بالمادة  ،2فقرة  5مف قانكف الطفؿ الفمسطيني " :ييدؼ القانكف إلى  ..تكعية المجتمع بحقكؽ

الطفؿ عمى أكسع نطاؽ ممكف باستخداـ الكسائؿ المناسبة".

كتعرضت ديباجة قانكف الطفؿ البمجيكي رقـ  9/1الصادر بتاريخ  10يناير  2009إلى نفس اليدؼ إذ

جاء فييا " :ييدؼ القانكف إلى  ..نشر كالنيكض بثقافة حقكؽ الطفؿ كتكعيتو بخصكصياتيا الذاتية
ضمانا لرفاىو الكامؿ كنماء شخصيتو ك تييئتو لمسؤكليات المكاطنة.")116 ( .

الفقرة الثامنة :إشراؾ الطفؿ في مجاالت الحياة المجتمعية كف نقا لسنو كدرجو نضجو كقدراتو المتطكرة
حتى ينشأ عمى خصاؿ حب العمؿ كالمبادرة كالكسب المشركع كركح االعتماد عمى الذات.

إف مف أىـ ما ييدؼ لو قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" ىك تعكيد أكلياء الطفؿ كمربيو كالمحيطيف بو عمى
نمي لدل الطفؿ حب العمؿ كالمبادرة كالكسب المشركع
إشراكو في كافات المجاالت ألف مف شأف ذلؾ أف يي ي
كركح االعتماد عمى الذات .كيستند إقرار ىذا اليدؼ إلى المادة  12مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي جاء فييا
" - 1تكفؿ الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية لمطفؿ القادر عمى تككيف آرائو الخاصة حؽ التعبير تمؾ اآلراء
بحرية في جميع المسائؿ التي تمس الطفؿ ،كتكلي آراء الطفؿ االعتبار الكاجب كفقان لسف الطفؿ كنضجو.
 - 2كليذا الغرض تتاح لمطفؿ ،بكجو خاص فرصة االستماع إليو في أم إجراءات قضائية كادارية تمس
الطفؿ إما مباشرة  ،أك مف خبلؿ ممثؿ أك ىيئة مبلئمة ،بطريقة تتفؽ مع القكاعد اإلجرائية لمقانكف الكطني.

116

) Diffuser et promouvoir la culture des droits et devoirs de l'enfant et en faire connaître à
celui-ci les particularités intrinsèques en vue de garantir l'épanouissement intégral de sa
personnalité et de le préparer à ses responsabilités citoyennes.
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 - 1إشراؾ الطفؿ في الحياة المجتمعية كف نقا لسنو كدرجة نضجو كقدراتو المتطكرة
يتجو التنكيو بداية أف إقرار ىدؼ إشراؾ الطفؿ في كؿ ما يعنيو ال بد أف يأخذ باالعتبار سف الطفؿ
كدرجة نضجو كقدراتو الذىنية كالبدنية  .كالقكؿ بغير ىذا يضحى مف قبيؿ الكبلـ الذم ال معنى لو ،ذلؾ
أف الكليد أك الرضيع ال يمكف ألم منيما أف يتـ إشراكو في الحياة األسرية أك المجتمعية فاألـ أك
المرضعة أك الكلي عمى النفس ىك الذم يعيد إليو بتنشئة الطفؿ في المراحؿ األكلى مف عمره.
كالطفؿ الذم يمكف أف يتـ إشراكو في كؿ ما يعنيو بصفة تدريجية ىك ذاؾ الذم تبدأ قدراتو الذىنية في
فيخالط أقرانا لو في محاضف األطفاؿ ثـ في رياض األطفاؿ كمدارس التربية
الظيكر منذ أف يشتد عكده ي
المبكرة ثـ المدارس الرسمية حككمية كانت أك خاصة ثـ المعاىد إلخ.
كأنماط المشاركة التي يمكف أف تتـ تربية الطفؿ عمييا كثيرة كقد أثبتت التجارب نجاحيا في كثير مف
الدكؿ مثؿ نكادم األطفاؿ  ،كبرلماف الطفؿ  ،كالمجالس البمدية لؤلطفاؿ ،كغيرىا.
كقد سبؽ أف أشرنا إلى أنو تـ في إما ةر الشارقة تشكيؿ برلماف األطفاؿ يجتمع بصفة دكرية ،كيناقش ىذا
البرلماف قضايا الطفؿ كتعقد جمساتو بحضكر ممثمي كسائؿ اإلعبلـ مف صحؼ كمجبلت كتنقؿ كقائع تمؾ
بل حينا عبر شاشة التمفزيكف ،كيتـ انتخاب أعضاء ىذا البرلماف عبر االختيار الحر مف قبؿ
الجمسات نق ن

طبلب المدارس في الشارقة.

 - 2تنشئة الطفؿ عمى حب العمؿ كالمبادرة
عممية تطكير اإلنساف لقكاه كقدراتو كمياراتو .كال شؾ أف تربية الطفؿ
ييش ٌكؿ العمؿ قيمة أساسية ترتكز عمييا ٌ
منذ الصغر عمى حب العمؿ كالمبادرة مف شأنو أف يساعد في بناء شخصية منتجة تنفع نفسيا كتنفع
اآلخريف .ككما ىك معمكـ فإف العمؿ مف منظكر إسبلمي عبادة كأف الديف المعاممة كأف العمؿ الصالح

كالطيب متعدد األنكاع كالمشارب كالمجاالت ،كاإلنساف يمكف أف يسعد بعممو كيمكف أف يشقى بحسب الكجية
ً
ً
ا﵀ َّ
كؿ ً
ًو
س
س ي
التي يختارىا لنفسو في حياتو .قى ى
(ما م ٍف يم ٍسمـ ىي ٍغ ًر ي
ى
اؿ ىر ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىكصمى ا﵀ عميو كسمـى  :ى
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ً
َّ
ً
ص ىد ىقةه (  .))117كمف ذات
ىغ ٍر نسا ،أ ٍىك ىي ٍزىرعي ىزٍرنعا ،ىفىيأٍ يك يؿ ًم ٍنوي ى
ط ٍيهر ،أ ٍىك إً ٍن ىس ه
يمةه ،إًال ىك ى
اف ىلوي ًبو ى
اف ،أ ٍىك ىبي ى
المنظكر فإف اإلنساف نلما يعمؿ فإف عميو أف هيتقف عممو ،كقد قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ في ىذا
ً
ً
أف يي ٍتًقىنو( . ))118
أح يد يكـ ىع ىمبل ٍ
ب إذا ىعمؿ ى
المعنى (إً َّف ا﵀ ييح ي
كال يكفي لئلنساف أف يتعمـ بؿ عميو أف يعمؿ ليصؿ إلى اليدؼ الذم يسط هر لنفسو .قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀

عميو كسمـ في ىذا السياؽ " :العمـ ييرشدؾ ،كالعمؿ يبمغ بؾ الغاية ".فبالعمؿ كحده يستطيع اإلنساف أف يرتقي
إلى أعمى المراتب العممية أك االجتماعية أك االقتصادية أك السياسية .كبالعمؿ كحده كبالمثاب ةر يستطيع األفراد
أف ينيضكا بأنفسيـ كشعكبيـ كأف يساىمكا في بناء الحضارة اإلنسانية كيحققكف فييا اإلضافة المطمكبة فبل

حياة لمف ال يعمؿ كال حياة لمف ليست لو برامج كمشاريع .يقكؿ ستيفف ىككينغ (  )119في ىذا السياؽ  " :ال
تتكقؼ عف العمؿ ،فالعمؿ يعطي لحياتؾ معنى كغاية  ،كالحياة بدكنو فارغة".

كمف األعماؿ التي ينبغي أف ننشئ عمييا أطفالنا العمؿ الخيرم كالتطكعي باعتبار أف التطكع قيمة سمككية

مرتبطة بقيـ إنسانية جميمة مثؿ التضحية كاإليثار كنكراف الذات .كغني عف القكؿ أف تشجيع الطفؿ مف طرؼ
كالديو كمربيو عمى حب العمؿ بصفة عامة كالعمؿ الخيرم مف شأنو أف يحف هز عمى المباد ةر كأف يشعر بأف ما
يقكـ بو تجاه اآلخريف ىك عمؿ يجمب لو تقدير أبكيو ك المربيف كالمحيطيف بو .كتمثؿ المكافآت ك الجكائز

أساليب قيمة لترسيخ عقمية حب العمؿ ك المبادرة.

 - 3تنشئة الطفؿ عمى السعي لمكسب المشركع
ترتبط تنشئة الطفؿ عمى السعي لمكسب المشركع بتنشئتو عمى قيمة العمؿ ذلؾ أف العمؿ الذم يقكـ بو
اإلنساف ىك طريقو إلى الكسب .كالكسب نكعاف كسب مشركع ككسب غير مشركع أك فاسد.

 )117ركاه مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم ،في المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ

ا﵀ -صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،-عف أنس ،الصفحة أك الرقـ :ج.1189 / 3

 )118ركاه د /محمكد عبد الرازؽ الرضكاني ،في أسماء ا﵀ الحسنى الثابتة في الكتاب كالسنة ،عف عائشة رضي ا﵀ عنيا،

الصفحة أك الرقـ63/35 :

 )119كلد في أكسفكرد ،بإنجمت ار في  8يناير 1942كتكفي في  14مارس  ، 2018ىك مف أبرز عمماء الفيزياء النظرية كعمـ

الككف عمى مستكل العالـ ،لو أبحاث نظرية في عمـ الككف كأبحاث كدراسات في التسمسؿ الزمني.
116

كالكسب المشركع ىك كؿ كسب ييحققو اإلنساف بالكسائؿ التي تيبيحيا القكانيف كاألعراؼ لتنمية الثركة
خدمة لمفرد كالمجتمع ،كىك مف زاكية عقائدية إسبلمية ما ييطمؽ عميو ب  ":الكسب الحبلؿ" الذم يعني
كؿ ما يحصؿ عميو اإلنساف مف منفعة مف منافع الحياة الدنيا بطريؽ سميـ طيب ال شيبية فيو كشبية

حصكلو ع ف طريؽ النيؿ مف حؽ مف حقكؽ ا﵀ أك مف حؽ مف حقكؽ الناس كالسرقة كالزنا كالبغاء

حرميا ا﵀ كتأباىا األنفس
كالنصب كالزكر كالرشكة إلى غير ذلؾ مف األفعاؿ المشينة كمف الخبائث التي يي ي
كاألعراؼ كمف كؿ األعماؿ الخبيثة غير الصالحة.
أما الكسب غير المشركع فيك الكسب ا لمتأتي مف طرؽ مخالفة لمقكانيف كلمنكاميس االجتماعية السائدة
كيرتب عميو جزاءات
عبر عنو مف منظكر ديني بالكسب الحراـ أم الكسب الذم ييحرمو ا﵀ ي
كىك ما يي ن
كحرـ عمييـ كؿ ما ىك خبيث .قاؿ
دنيكية ك أخركية .فا﵀ سبحانو ك تعالى ن
أحؿ لمناس كؿ ما ىك طيب ،ن
تعالى في سكرة األعراؼ﴿ :كي ِح ُّؿ لَيـ الطَِّّيب ِ
ات َكي َحِّرـ َعمَ ْي ِيـ
َ
َ

ث ﴾( .)120
الْ َخَب ِائ َ

كبالنظر إلى استشراء الفساد في العصر الحاضر كتنامي مظاىر الكسب كاألنشطة غير المشركعة عمى
مستكل األفراد كالمجمكعات بؿ كحتى الدكؿ كالمتأتية مف الجريمة المنظمة كتبييض األمكاؿ كغيرىا ،فقد
بذلت المجمكعة الدكلية جيكدا كبيرة في سبيؿ مكافحة ىذه الظكاىر .كتيمثؿ اتفاقية مكافحة الفساد التي

اعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  31أكتكبر  2003مف قبؿ قرار  ،4/58أحد أبرز مظاىر
ىذه الجيكد( .)121
 - 4تنشئة الطفؿ عمى االعتماد عمى الذات.
مف أفضؿ األشياء التي يمكف أف ن ربي عمييا الطفؿ منذ نعكمة أظفا هر  " :االعتماد عمى الذات" ،أك التعكيؿ
عمى النفس .كتربية الطفؿ عمى االعتماد عمى الذات تحتاج إلى يدربة كالى تعميـ الطفؿ كغرس فكرة قدرتو
عمى االعتماد عمى نفسو دكف حاجة لآلخريف كتشجيعو المستمر عمى ذلؾ بالمكافآت.

 )120سكرة األعراؼ اآلية157 :
 )121كضعت ىذه االتفاقية تدابير فعالة لمكافحة الفساد عمى المستكييف المحمي كالدكلي كىي تغطي جرائـ محددة أبرزىا الرشكة

كاالتجار بالنفكذ كا ساءة استعماؿ الكظيفة كأنكاع مختمفة مف الفساد في القطاع الخاص كاستعادة األصكؿ المسركقة إلخ.
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كتعكيؿ الطفؿ عم ى ذاتو يككف في البداية فطريا إذ ال يكاد الطفؿ يبمغ السنكات األكلى مف حياتو حتى
يضحى كبصفة تمقائية راغبا في االعتماد عمى نفسو في نظافتو كمأكمو كممبسو ثـ ما يمبث الطفؿ عف طريؽ
التعمـ كالتجربة أف ينحت طريقا لنفسو متحر ار مف اآلخريف المحيطيف بو.
كغني عف القكؿ أف اإلفراط في حب الطفؿ كعدـ تشجيعو عمى التعكيؿ عمى الذات بتقديـ يد المساعدة لو في

كؿ شيء حتى كلك كاف بسيطا أك مما يمكف أف يقكـ بو بنفسو دكف حاجة لمساعدة أحد مف شأنو أف يينمي

في الطفؿ ركح التكاكؿ كانتظار المساعدة كىذا ما يؤدم إلى بناء شخصية ضعيفة ييمكف أف تيطيح بيا
طكب الدىر في كؿ كقت كحيف.
يخ ي
كبالنظر ألىمية إشراؾ الطفؿ في مجاالت الحياة المجتمعية كفقنا لسنو كدرجو نضجو كقدراتو المتطكرة
كتربيتو عمى قيـ حب العمؿ كالمبادرة كالكسب المشركع كاالعتماد عمى الذات ،فقد أكدت قكانيف الطفؿ في
أكثر مف دكلة عمى نفس ىذه المعاني مف ذلؾ ما جاء في المادة األكلى  /فق ةر  6مف مجمة حماية الطفؿ في

تكنس ":تشريؾ الطفؿ بالطرؽ المبلئمة في كؿ ما يعنيو كاحتراـ حقكقو كتعزيزىا ،باعتبار مصمحتو الفضمى،
حتى ينشأ عمى خصاؿ العمؿ كالمباد ةر كأخبلقيات الكسب الشخصي كركح التعكيؿ عمى الذات.

كبعبا ارت مماثمة تقريبا أقرت الثانية الفقرة  6مف المادة مف قانكف الطفؿ الفمسطيني نفس تمؾ المضاميف إذ

جاء فييا ":إشراؾ الطفؿ في مجاؿ الحياة المجتمعية كفقا لسنو كدرجة نضجو كقدراتو المتطكرة حتى ينشأ

عمى خصاؿ حب العمؿ كالمبادرة كالكسب المشركع كركح االعتماد عمى الذات" .كما تضمنت ديباجة قانكف
الطفؿ البمجيكي نفس تمؾ المعاني إذ جاء فييا" :إشراؾ الطفؿ في كؿ ما يعنيو بالكسائؿ المبلئمة التي مف

شأنيا أف تساعده عمى فضائؿ العمؿ كالمباد ةر كالجيد

الشخصي"( .)122

المبحث الثالث :المبادئ العامة لمقانكف
سبؽ لمجنة حقكؽ الطفؿ أف حددت المكاد التالية باعتبارىا تمثؿ "مبادئ عامة" أساسية إلعماؿ جميع الحقكؽ

الكاردة في االتفاقية/:المادة  2الخاصة بعدـ التمييز؛/المادة  3الخاصة بمصالح الطفؿ الفضمى؛ /المادة 6
الخاصة بالحؽ في الحياة كالبقاء كالنمك؛/المادة  12الخاصة باحتراـ آراء الطفؿ.

) - faire participer l'enfant à tout ce qui le concerne par des moyens appropriés susceptibles de
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l'aider à acquérir les vertus du travail, de l'initiative et de l'effort personnel.
.
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كعمى غرار اتفاقي ة حقكؽ الطفؿ ،أقر قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة مجمكعة مف المبادئ العامة بالمكاد مف 3
إلى  6استيميا بمبدأ عدـ التمييز/المادة  ، 3كمبدأ مراعاة مصمحة الطفؿ الفضمى /المادة  ، 4كمبدأ احترـ
خصكصيات الطفؿ /المادة  ، 5كمبدأ تنفيذ السياسات كالبرامج التي تضعيا السمطات المختصة في جميع
المجاالت الخاصة بالطفؿ/الماد ، 6كىي تمتقي جزئيا مع مبادئ االتفاقية باعتبار أف المشرع اإلماراتي جعؿ

مف حؽ الطفؿ في الحياة كالبقاء كالنمك كمراعاة مصمحتو الفضمى أىدافا كمبادئ في نفس الكقت لمقانكف

كجعؿ مف احتراـ خصكصيات الطفؿ مبدل خاصا.

كفي حقيقة األمر كالكاقع فإنو رغـ كجكد ىذه االختبلفات الجزئية ،فإف األمر ال يعدك أف يككف اجتيادا فيما

يعتبر مبدأ كفيما يعتبر ىدفا كحقا.

كلكعدنا إلى أدبيات اليكنيسيؼ لكجدنا أف إحدل كثائقيا تعتبر أف اتفاقية حقكؽ الطفؿ أقرت عش ةر حقكؽ

أساسية ىي :الحؽ في عدـ التمييز ،ال حؽ في اسـ كفي جنسية ،الحؽ في الصحة ،الحؽ في التربية ،الحؽ
في الترفيو ك المعب كالراحة ،الحؽ في المشاركة ،الحؽ في حياة خاصة ،الحؽ في الحماية مف إساءة

المعاممة ،الحؽ في العيش مع أفراد العائمة أك مع أشخاص يعتنكف بو أكثر منيـ ،الحؽ في عبلج خصكصي

عند اإلعاقة.

كسنتعرض تباعا إلى المبادئ التي قررىا قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة حسب المكاد مف  3إلى  . 6مبدأ عدـ
التمييز /المادة  ( 3فقرة أكلى) ،مبدأ مراعاة مصمحة الطفؿ الفضمى مف زكايا أخرل غير ما تعرضنا لو
سابقا /المادة  ( 4فقرة ثانية) ،مبدأ احتراـ خصكصية الطفؿ /المادة  ( 5فقرة ثالثة) /مبدأ تنفيذ السياسات
كالبرامج التي تضعيا السمطات المختصة في جميع المجاالت الخاصة بالطفؿ /المػادة  ( 6فقرة رابعة).

المادة ()3

يكفؿ ىذا القانكف تمتع الطفؿ بجميع الحقكؽ المقررة بمكجبو كالتشريعات األخرل السارية في الدكلة

كحمايتو دكف تمييز بسبب أصم و أك جنسو أك مكطنو أك عقيدتو الدينية أك مركزه االجتماعي أك

إعاقتو.

119

الفقرة األكلى :مبدأ عدـ التمييز
قطعت دكلة اإلمارات العربية المتحدة شكطا ال بأس بو في مجاؿ إعماؿ مبدأ عدـ التمييز بيف الكبار عامة
كاألطفاؿ عمى كجو الخصكص مف خبلؿ ما أقرتو مف تشريعات كما اتخذتو مف تدابير كاجراءات ك مبادرات.
كلكف يتجو بداية قبؿ التطرؽ لمجيكد التي بذلتيا الدكلة في مجاؿ إعماؿ مبدأ عدـ التمييز ،التكقؼ عند
مفيكـ التمييز في الصككؾ الدكلية في حد ذاتو ،لنصؿ إلى ما ذىبت فيو لجنة حقكؽ الطفؿ مف أف إقرار
مبدأ عدـ التمييز ال يمنع مف الم جكء في بعض األحياف إلى التمييز اإليجابي بيف األطفاؿ.
 - 1مفيكـ التمييز في الصككؾ الدكلية.
جاء في المادة  2مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ أف" الدكؿ األطراؼ تحترـ الحقكؽ المكضحة في ىذه االتفاقية
كتضمنيا لكؿ طفؿ يخضع لكاليتيا دكف أم نكع مف أنكاع التمييز بغض النظر عف عنصر الطفؿ أك كالديو
أك الكصي القانكني عميو أك لكنيـ أك جنسيـ أك لغتيـ أك دينيـ أك رأييـ السياسي أك غي هر أك أصميـ القكمي
أك االثني أك االجتماعي ،أك ثركتيـ ،أك عجزىـ ،أك مكلدىـ أك أم كضع آخر.
كأف الدكؿ األطراؼ تتخذ جميع التدابير المناسبة لتكفؿ لمطفؿ الحماية مف جميع أشكاؿ التمييز أك العقاب
القائمة عمى أساس مركز كالدم الطفؿ أك األكصياء القانكنييف عميو أك أعضاء األسرة ،أك أنشطتيـ أك آرائيـ
المعبر عنيا أك معتقداتيـ".
كالمتأمؿ في ما جاء في ىذه المادة يجد أنو لـ تقدـ أم تعريؼ لمفردة " :التمييز" ،كلـ تكضح ما ىي
األ فعاؿ التي تشكؿ تميي از كاألفعاؿ التي ال تشكؿ تمييزا .كلكف بالرجكع لممادة األكلى مف االتفاقية الدكلية
لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرم نجدىا تنص عمى أف تعبير "التمييز العنصرم" يعني أم تمييز
أك استثناء أك تقييد أك تفضيؿ يقكـ عمى أساس العرؽ أك المكف أك ا لنسب أك األصؿ القكمي أك اإلثني
كيستيدؼ أك يستتبع تعطيؿ أك عرقمة االعتراؼ بحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية أك التمتع بيا أك
ممارستيا ،عمى قدـ المساكاة ،في الميداف السياسي أك االقتصادم أك االجتماعي أك الثقافي أك في أم ميداف
آخر مف مياديف الحياة العامة.
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في حيف تنص المادة األكلى مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى أف "التمييز ضد
المرأة" يعني أم تفرقة أك استبعاد أك تقييد يتـ عمى أساس الجنس كيككف مف آثاره أك أغراضو تكىيف أك
إحباط االعتراؼ لممرأة بحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية في المياديف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
كالثقافية كالمدنية أك في أم ميداف آخر ،أك تكىيف أك إحباط تمتعيا بيذه الحقكؽ أك ممارستيا ليا ،كبصرؼ
النظر عف حالتيا الزكجية كعمى أساس المساكاة بينيا كبيف الرجؿ.
كفي الكقت الذم نجد فيو االتفاقيتيف تعالجاف فقط حاالت لمتمييز ألسباب محددة ،فقد رأت المجنة المعنية
بالحقكؽ المدنية

كالسياسية( )123

أف تعبير "التمييز" المستخدـ في الفق ةر األكلى مف المادة  2مف العيد الدكلي

الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية

( )124

ينبغي أف يفيـ عمى أنو يتضمف أم تفرقة أك استبعاد أك تقييد أك

تفضيؿ يقكـ عمى أساس أم سبب كالعرؽ أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك الرأم السياسي أك غير
السياسي أك األصؿ القكمي أك االجتماعي أك الثركة أك النسب أك غير ذلؾ مما يستيدؼ أك يستتبع تعطيؿ
أك عرقمة االعتراؼ لجميع األشخاص ،عمى قدـ المساكاة ،بجميع الحقكؽ كالحريات أك التمتع بيا أك
ممارستيا.
كال يفكتنا في ىذا السياؽ التذكير باف المادة  24مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية
سبقت اتفاقية حقكؽ الطفؿ في إقرار مبدأ عدـ التمييز ضد األطفاؿ إذ جاء فييا:

 )123المجنة المعنية بالحقكؽ المدنية كالسياسية الدكرة السابعة كالثبلثكف ( )1989التعميؽ العاـ رقـ  18عدـ التمييز.

 )124نصت الفقرة  1مف المادة  2مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عمى ما يمي " :تمزـ كؿ دكلة طرؼ
باحتراـ الحقكؽ المعترؼ بيا في العيد كبضماف ىذه الحقكؽ لجميع األفراد المكجكديف في إقميميا كالخاضعيف لكاليتيا دكف أم
تمييز بسبب العرؽ أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك الرأم السياسي أك غير السياسي ،أك األصؿ القكمي أك
االجتماعي ،أك الثركة أك النسب أك غير ذلؾ مف األسباب".
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 - 1يككف لكؿ كلد ،دكف أم تمييز بسبب العرؽ أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك األصؿ القكمي
أك االجتماعي أك الثركة أك النسب ،حؽ عمى أسرتو كعمى المجتمع كعمى الدكلة في اتخاذ تدابير
الحماية التي يقتضييا ككنو قاص ار.
 - 2يتكجب تسجيؿ كؿ طفؿ فكر كالدتو كيعطى اسما يعرؼ بو.
 - 3لكؿ طفؿ حؽ في اكتساب جنسية.
 - 2مبدأ عدـ التمييز ال يمنع التمييز اإليجابي
فإف إقرار مبدأ عدـ التمييز ال يمنع إمكانية العمؿ بالتمييز
مثمما أكدت عميو المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف ،ن
اإليجابي.
كالتمييز اإليجابي يمكف تعريفو بأنو " اعتماد مبدأ األفضمية في التعامؿ مع بعض الفئات مثؿ األقميات
العرقية أك الدينية الميمشة أك فئات منتمية إلى ج نس معيف مثؿ النساء ،أك فئات ضعيفة عمى مستكل
قدراتيا مثؿ األطفاؿ أك فئات مف ذكم االحتياجات الخاصة مثؿ المعكقيف /أصحاب اليمـ ،بتمكينيا مف
التعميـ أك التكظيؼ أك التمثيؿ أك األعماؿ بعمة السعي إلصبلح التمييز الذم مكرس ضدىـ في السابؽ،
كبيدؼ تحقيؽ المساكاة الفعم ية بينيا ك بيف باقي فئات المجتمع"( .)125
كقد تـ إدراج مفيكـ التمييز اإليجابي في العديد مف االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية ،حيث اقتضت المادة 2- 2
االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرم " عمى أف سياسات التمييز اإليجابي قد يككف
متطمبا عمى الدكؿ التي كقعت عمى االتفاقية ،مف أجؿ تصحيح التمييز المنيجي".
كما أقرت لجنة حقكؽ اإلنساف باألمـ المتحدة أف مبدأ المساكاة يتطمب أحياننا أف تمتزـ الدكؿ بالتمييز
اإليجابي ،لكي تقمؿ أك تقضي عمى الحاالت التي تتسبب أك تساعد في دكاـ التمييز الممنكع بالميثاؽ.

 )125د .صبرم محمد خميؿ /أستاذ فمسفة القيـ االسبلمية بجامعو الخرطكـ مفيكـ التمييز االيجابي في الفكر السياسي ك

االجتماعي المقارف مكقعو الرسمي.
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كالمتأمؿ في ديباجة األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ يجد أف كاضعييا أدرجكا فييا مفيكـ التمييز اإليجابي إذ
جاء فييا " :كاذ تسمـ ( الدكؿ) باف ثمة  ،في جميع بمداف العالـ اطفاال يعيشكف في ظركؼ صعبة لمغاية
 ،كباف ىؤالء االطفاؿ يحتاجكف الى مراعاة خاصة  .كانطبلقا مف ىذا فإف لجنة حقكؽ الطفؿ ما فتئت
تؤكد الحاجة إلى إيبلء عناية خاصة بالجماعات المحركمة األقؿ حظا ك الضعيفة المعرضة لممخاطر.

كال بد مف اإلشارة إلى أف فكرة التمييز اإليجابي في حد ذاتيا لـ تسمـ مف النقد إذ رأل فييا البعض ما

يقمؿ مف قيمة انجازات كؿ أكلئؾ الذيف ينتمكف إلى مجمكعا ت يمستيدفة بالمساعدة .كأف التمييز اإليجابي
ىك تمييز معككس كلو تأثيرات جانبية غير مرغكبة باإلضافة إلى فشمو في تحقيؽ أىدافو .كأنو يعيؽ
تسكية الخبلفات ،كيضع أخطاء جديدة محؿ األخطاء القديمة ،كيشكؾ بإنجازات األقميات .ككذلؾ يشجع

األفراد عمى إبراز أنفسيـ كأفراد محركميف حتى لك لـ يككنكا كذلؾ .كقد يزيد كذلؾ مف التكترات العرقية

لكف كرغـ ما كجو لمتمييز اإليجابي مف نقد فإنو يظؿ رافدا ميما مف ركافد تصحيح التمييز المنيجي الذم

مكرس عمى بعض الفئات في عدد مف المجتمعات .كحتى لك أخذنا ىذا المكضكع مف منظكر الدبف
اإلسبلمي ال حنيؼ لكجدنا في القرآف الكريـ ما يفيد إق ار ار بالتمييز اإليجابي لبعض الفئات مف ذكم
االحتياجات الخاصة اك اليشة .قاؿ تعالى ﴿ :ليس عمى األعمى حرج كال عمى األعرج حرج كال عمى

المريض حرج﴾(  ،)126كقاؿ تعالى ﴿ :فأما اليتيـ فبل تقير كأما السائؿ فبل

تنير ﴾( )127

 - 3جيكد دكلة اإلمارات العربية المتحدة في إعماؿ مبدأ عدـ التمييز
تبذؿ دكلة اإلمارات العربية المتحدة جيكدا حثيثة إلعماؿ مبدأ عدـ التمييز في تشريعاتيا كفي الكاقع المعيش.
فعمى مستكل التشريعات يجدر التذكير إلى ما نصت عميو المادة ( )25مف الدستكر عمى أف" :جميع األفراد
لدل القانكف سكاء ،كال تمييز بيف مكاطني االتحاد بسبب األصؿ أك المكطف أك العقيدة الدينية أك المركز
االجتماعي".
كلدعـ الحماية الخاصة لؤلطفاؿ عمى المستكل الكطني ،قامت دكلة اإلمارات باالنضماـ إلى اتفاقيات منظمػة
العمؿ الدكلية التالية:
 )126اآلية  61مف سكرة النكر.
 )127اآليتاف  9ك  10مف سكرة الضحى.
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االتفاقية رقـ ( )111لسنة  1958بشأف التمييز في المينة كاالستخداـ؛
االتفاقية رقـ ( )138لسنة  1973بشأف الحد األدنى لسف االستخداـ؛
االتفاقية رقـ ( )182لسنة  1999بشأف أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ.
كقامت دكلة اإلمارات العربية المتحدة بإصدار مرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )2لسنة  2015في شأف مكافحة
عرؼ فيو التمييز بأنو  " :كؿ تفرقة أك تقييد أك استثناء أك تفضيؿ بيف األفراد أك الجماعات
التمييز كالكراىية ن
عمى أساس الديف أك العقيدة أك المذىب أك الممة أك الطائفة أك العرؽ أك المكف أك األصؿ اإلثني" .
تمييز
عد نا
كأدرج المشرع اإلماراتي في ىذا المرسكـ مفيكـ التمييز اإليجابي بالمادة  20كقد جاء فييا " :ال يي ي
محظكرا ،في تطبيؽ أحكاـ ىذا المرسكـ بقانكف ،كؿ ميزة أك أفضمية أك منفعة ،تتقرر بمكجب أحكاـ أم
ن
تشريع آخر في الدكلة ،لممرأة أك الطفؿ أك لذكم اإلعاقة أك لكبار السف أك لغيرىـ".

كقد أقر المرسكـ جممة مف الجرائـ لكؿ مف يقكـ بازدراء األدياف أك التمييز أك إثارة خطاب الكراىية عبر

مختمؼ الكسائؿ كرتب ليا عقكبات متفاكتة بحسب نكعية الجرائـ المرتكبة كاألدكات المستعممة فييا

كخطكرتيا كتأثيراتيا عمى االستقرار كاألمف العاـ فضبل عما تسببو لؤلفراد مف إحراج كتأجيج لمنعرات
الطائفية كالفتف.

كعمى المستكل العممي تنتشر المدارس في جميع المناطؽ الحضرية كالبدكية بدكلة اإلمارات كيمنح الطمبة
كبار السف فرصة إكماؿ تعميميـ بتحكيميـ مف مدارس التعميـ العاـ إلى مدارس تعميـ الكبار بدءان مف الصؼ
الرابع ،كيطبؽ ىذا القرار عمى المكاطنيف كالكافديف كعمى الذككر كاإلناث عمى حد سكاء.
كتقدـ مدارس المرحمة األساسية خدمات تربكية كتأىيمية لذكم االحتياجات الخاصة ،سكاء كانكا مف المكىكبيف
أـ مػػف بطيئػػي ال ػػتعمـ ،كال تميػػز ك از ةر التعمػػيـ ف ػػي تقػػديـ خػػدماتيا ب ػػيف م ػكاطف كغيػػر مػ ػكاطف ،كمػػا ال يكج ػػد أم
تمييػز فيمػػا يتعمػػؽ بالػػديف أك الجػػنس أك العػػرؽ .كتػػكفر الػك از ةر التعمػػيـ العبلجػػي الػػذم يمكػػف التبلميػػذ مػػف ذكم
االحتياجات الخاصة مف امتبلؾ الميارات األساسػية كيتػيح ليػـ التغمػب عمػى مشػكبلتيـ الد ارسػية كاالرتقػاء فػي
السمـ التعميمي بالقدر الذم تسمح بو قدراتيـ كامكاناتيـ.
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كمػا قامػت دكلػػة اإلمػارات بالعديػد مػػف الم بػادرات لحمايػة المػػدنييف ،كتخفيػؼ معانػاة ضػػحايا الن ازعػات المسػػمحة
دكف أم تمييز في مختمؼ بقاع العالـ ،باإلضافة إلى جيكدىا المتكاصػمة فػي تقػديـ المسػاعدات اإلنسػانية فػي
حػ ػػاالت الكػ ػ ػكارث كالح ػ ػكادث م ػ ػػف خػ ػػبلؿ ىيئاتي ػ ػػا كمؤسسػ ػػاتيا كييئ ػ ػػة اليػ ػػبلؿ األحم ػ ػػر اإلماراتيػ ػػة كغيرى ػ ػػا م ػ ػػف
المؤسسات الحككمية كاألىمية اإلنسانية مف أجؿ إرساء دعائـ السمـ كاألمف كاحتراـ حقكؽ اإلنساف.
كتحفظ دكلة اإلمارات حقكؽ الطفؿ األجنبي كترفض أم نػكع مػف التمييػز تجػاه األطفػاؿ األجانػب كيبػرز ذلػؾ
فػي القػكانيف الكطنيػة بمػا منحتػو مػف حقػكؽ ليػؤالء األطفػاؿ ،كذلػؾ متفقػنا مػع أحكػاـ اتفاقيػة حقػكؽ الطفػؿ ،كمػػا
أقرت الحماية القانكنية لمطفؿ بغض النظر عف الجنس أك المكف أك المغة أك الديف ،كالمجتمع اإلماراتي منفتح
عمى دكؿ العالـ كيحترـ عادات كثقافات الشعكب األخرل ،كتسكده ثقافة التسامح.
كيظير ذلؾ جميان في التعميـ الحككمي أك الخاص ،حيث يشارؾ الجميع في الحصكؿ عمى الخدمات الصحية
كاألنشطة الرياضية كالثقافية كالترفييية دكف تمييز ،كالدليؿ عمى ذلؾ كجكد العديد مف الجنسيات األجنبية التي
تع ػػيش عمػ ػػى أ ارضػ ػػي الدكل ػػة ،كنتيجػ ػػة لسػ ػػمة التسػ ػػامح ف ػػي المجتمػ ػػع اإلمػ ػػاراتي كقب ػػكؿ الشػ ػػعكب األخػ ػػرل فػ ػػي
الدكلة( .)128
كال بػد مػف اإلشػػا ةر فػي األ خيػر إلػػى مػا أكدتػػو لجنػة حقػكؽ الطفػػؿ فػي سػػياؽ مناقشػتيا لتقػارير عػػدد مػف الػػدكؿ
العربية أف مبدأ عدـ التمييز مػا زاؿ ييكاجػو صػعكبات بنسػب متفاكتػة كذلػؾ خاصػة فيمػا يتعمػؽ بػالتمييز بػيف
الفتيػات كالفتيػاف  ،كاألطفػاؿ المكلػكديف خػارج إطػار الػزكاج ،كاألطفػاؿ المكلػكديف مػف أميػات مكاطنػات ك آبػػاء

كافديف كاألطفاؿ األجانب ( .)129

 )128معمكمات مستقاة مف التقرير الدكرم الثاني الذم قدمتو دكلة اإلمارات العربية المتحدة أماـ لجنة حقكؽ الطفؿ.
 )129د .حاتـ قطراف ،عضك لجنة حقكؽ الطفؿ :حقكؽ الطفؿ في الدكؿ العربية  ٥٢سنة بعد مقاؿ منشكر عمى اإلنترنت .
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المادة ()4

 - 1األسرة الطبيعية ىي البيئة األكلى الفضمى لتنشئة الطفؿ كتكفؿ الدكلة كجكدىا كصكنيا
كحمايتيا كرعايتيا بما يحقؽ حقكؽ الطفؿ كمصالحو الفضمى كيستعاض عنيا عند االقتضاء

باألسرة البديمة.

 - 2تككف لحماية الطفؿ كمصالح و الفضمى األكلكية في كافة القرارات كاإلجراءات التي تتخذ في
شأنو ،كتعمؿ السمطات المختصة كالجيات المعنية عمى تحقيؽ ذلؾ باتخاذ اإلجراءات البلزمة

كمنيا:

أ  -ضماف تمبية حاجات الطفؿ األدبية كالنفسية كالبدنية في ظؿ الظركؼ الخاصة بسنو كصحتو
ككسطو العائمي كبخاصة حقو في الحضانة.

ب  -إعطاء الطفؿ أكلكية الحماية كالرعاية كاإلغاثة كالتكجيو في حاالت الطكارئ كالككارث
كالنزاعات المسمحة كمف أية جريمة ترتكب ضده.

ج  -عدـ اإلضرار النفسي بالطفؿ في كافة مراحؿ جمع االستدالالت كالتحقيؽ كالمحاكمة سكاء
شاىدا فييا.
أكاف أحد أطراؼ القضية أك
ن

الفقرة الثانية :مبدأ مراعاة مصمحة الطفؿ الفضمى داخؿ األسرة ك خارجيا
يعكد المشرع اإلماراتي في المادة  4مف قانكف حقكؽ الطفؿ ليؤكد مف جديد عمى ضرك ةر مراعاة مبدأ مصمحة
المرة مف زكايا مخصكصة كىي داخؿ األسرة كخارجيا كبحسب فئات األطفاؿ.
الطفؿ الفضمى كلكف ىذه ن
كتككف األسرة – بداية  -ىي البيئة األكلى الفضمى الحاضنة لمطفؿ كفي غيابيا أك فقدانيا تككف األس ةر البديمة
ىي الفضاء الثاني الحاضف لمطفؿ .أما خارج األسرة فإف مراعاة مصالح الطفؿ الفضمى ال يب ند أف تتجمى مف
خبلؿ تمبية احتياجات الطفؿ كال سيما ذلؾ الذم يعيش في حاالت محددة أك الذم يككف طرفا في قضية

جزائية.
كال بد مف التذكير أف األمر يتعمؽ ىنا بالتأكيد عمى مبدأ مراعاة مصمحة الطفؿ الفضمى داخؿ أسرتو دكف
الدخكؿ في تفاصيؿ إعمالو ألف ىذا المكضكع ستتـ العكدة إليو بأكثر تفصيؿ في المكاد مف  15إلى  17مف
ىذا القانكف المخصصة لمحقكؽ األسرية لمطفؿ كما سنرل الحقا.
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 - 1األسرة الطبيعية ىي البيئة األكلى الفضمى الحاضنة لمطفؿ
جاء في ديباجة اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ أف األسرة ىي الكحدة االساسية لممجتمع كالبيئة

الطبيعية لنمك كرفاىية جميع افرادىا كبخاصة االطفاؿ كينبغي اف تكلى الحماية كالمساعدة البلزمتيف

لتتمكف مف االضطبلع الكامؿ بمسؤكلياتيا داخؿ المجتمع .

كجاء في طالع المادة  5مف ذات االتفاقية أنو عمى الدكؿ األطراؼ احتراـ مسؤكليات كحقكؽ ككاجبات
الكالديف.

كغني عف البياف أف تككف األسرة الطبيعية ىي البيئة األكلى الفضمى الحاضنة لمطفؿ باعتبارىا المكاف

الذم يفتح فيو الطفؿ عينيو كينشأ كيتربى في أحضاف كالديو المذيف يكفراف لو كؿ ما يتطمبو كضعو كىك

في بداياتو مف رضاعة كحضانة كيساعداف عمى تحقيؽ نمكه كتربيتو بشكؿ متكازف في كنؼ ما تقتضيو

األعراؼ ك التقاليد.

 - 2األسرة البديمة ىي التي يستعاض عنيا عند غياب أك فقداف األسرة الطبيعية.
ال بد مف التنكيو بداية إلى أنو ليس كؿ مكلكد يرل نكر الحياة ،يجد مف يحضنو كيتربى في كنفو ،فكـ ىـ
المكاليد الذيف يفتحكف عيكنيـ عمى الدنيا كال يجدكف جكارىـ أما كال أبا كال جدا كال أخا كال أختا يحيطكنيـ
بعطفيـ كرعايتيـ .كاألسباب لذلؾ كثيرة منيا أف يككف الطفؿ مجيكؿ النسب ،أك كالطفؿ الذم ييصبح يتيما

مف األـ أك مف األب أك مف االثنيف حتى قبؿ أف يرل الحياة ،أك أنو ىي ىتي نت يـ بعد مكلده مباشرة إلى غير ذلؾ
مف الصكر التي يجد فييا الطفؿ نفسو دكف سند عائمي كدكف أف يرل أك يعرؼ كالديو البيكلكجييف .ففي حالة
كيذه ال يمكف ترؾ الطفؿ لمصير مجيكؿ بؿ البد مف إيجاد حمكؿ تكفؿ حياتو كبقاءه كنمكه بشكؿ طبيعي
كسائر األطفاؿ الذيف يعيشكف حياة عادية في كنؼ الكالديف الطبيعييف.
تحس يبكا لمث ؿ ىذه الكضعيات ،ك أكردكا
كالمتأمؿ في نص المادة  5مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ يجد أف كاضعييا ن

عبارة "األسرة المكسعة" الحاضنة لمطفؿ .فمقد جاء بالمادة المذكك ةر " تحترـ الدكؿ األطراؼ مسؤكليات كحقكؽ
ككاجبات الكالديف أك عند االقتضاء ،أعضاء األسرة المكسعة أك الجماعة حسبما ينص عميو العرؼ المحمي.
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أك األكصياء أك غيرىـ مف األشخاص المسؤكليف قانكننا عف الطفؿ في أف يكفركا بطريقة تتفؽ مع قدرات
الطفؿ المتطكرة ،التكجيو كاإلرشاد المبلئميف عند ممارسة الطفؿ الحقكؽ المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية".
الديف البيكلكجييف كانما
كالتكسع في تفسير مصطمح "األسرة" حسب االتفاقية ،يعني أف األس ةر ال تشمؿ فقط الك ى
أيضا الكالديف المتبنييف أك الكفيميف أك(عند االقتضاء) أفراد األسرة المكسعة أك الجماعة بناء عمى األعراؼ
المحمية.
 - 3إعطاء األكلكية لمصالح الطفؿ الفضمى
أراد المشرع في آخر ىذه المادة  4مف القانكف التأكيد عمى مبدأ إعطاء األكلكية لمصالح الطفؿ الفضمى في
كافة القرارات كاإلجراءات التي تتخذ في شأنو ،كتعمؿ السمطات المختصة كالجيات المعنية عمى تحقيؽ ذلؾ
باتخاذ اإلجراءات البلزمة كركز في ىذا السياؽ عمى أكلكيات ثبلث ىي عمى التكالي :تمبية حاجات الطفؿ،
حماية األطفاؿ في حاالت الطكارئ كالككارث كالنزاعات المسمحة ،حماية الطفؿ كعدـ اإلضرار بو عند مثكلو
اماـ أجيزة العدالة الجزائية.
أ  -تمبية حاجات الطفؿ
مثمما جاء في نص المادة  ، 4فإنو ال بد عند اتخاذ الق اررات كاإلجراءات التي تتخذ في شأف الطفؿ ،أف تعمؿ
السمطات المختصة كالجيات المعنية عمى ضماف حاجات الطفؿ األدبية كالنفسية كالبدنية في ظؿ الظركؼ
الخاصة بسنو كصحتو ككسطو العائمي كبخاصة حقو في الحضانة.
كالتأكيد عمى ىذه األكلكية نابع مف الحرص عمى ضماف حياة الطفؿ كبقائو كنمائو ألنو بدكف تمبية حاجاتو
األساسية األدبية مف عطؼ كمحبة كحناف كتربية كرعاية ك دكف تمبية لحاجاتو المادية مف مأكؿ كممبس كرفاه
كفؽ ما ىك مبلئـ لسنو ،ال يمكف لمطفؿ أف يعيش في ظركؼ عادية بؿ ربما يصبح التيديد محاطا بو مف
كؿ جانب مما قد يؤدم إلى كفاتو في سف مبكرة أك إلى حرمانو مف تمؾ الحاجات فيصبح يعيش كضعا
بصفة دائمة مما يؤثر عمى مستقبمو.
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ب  -إعطاء األكلكية لحماية الطفؿ في حاالت الطكارئ ك الككارث كالمنازعات المسمحة
تتسـ أكضاع األطفاؿ الذيف يعيشكف في حاالت الطكارئ كالككارث كالنزاعات المسمحة باليشاشة ك كبالتيديد
المستمر بسبب األكضاع الصعبة التي يمركف بيا لما يمكف أف يتعرضكا لو مف انتياكات كمف جرائـ ألبسط
حقكقيـ.
كفي إطار الجيكد الت ي تبذليا المجمكعة الدكلية لحماية ىذه الفئة مف األطفاؿ ،فقد اعتمدت الجمعية العامة
لؤلمـ المتحدة سنة  1974إعبلنا بشأف حماية األطفاؿ كالنساء في حاالت الطكارئ كالمنازعات المسمحة
( )130

كجاء في المادة  5مف اإلعبلف أنو " تعتبر أعماال إجرامية جميع أشكاؿ القمع كالمعاممة القاسية

كالبلإنسانية لمنساء كاألطفاؿ ،بما في ذلؾ الحبس كالتعذيب كاإلعداـ رميا بالرصاص كاالعتقاؿ بالجممة
كالعقاب الجماعي كتدمير المساكف كالطرد قسرا ،التي يرتكبيا المتحاربكف أثناء العمميات العسكرية أك في
األقاليـ المحتمة".
كجاء في المادة  6منو  " :ال ي جكز حرماف النساء كاألطفاؿ ،مف بيف السكاف المدنييف الذيف يجدكف أنفسيـ
في حاالت الطكارئ كالمنازعات المسمحة أثناء الكفاح في سبيؿ السمـ كتقرير المصير كالتحرر القكمي
كاالستقبلؿ أك الذيف يعيشكف في أقاليـ محتمة ،مف المأكل أك الغذاء أك المعكنة الطبية أك غير ذلؾ مف
الحقكؽ الثابتة ،كفقا ألحكاـ اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية
كالسياسية ،كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،كاعبلف حقكؽ الطفؿ ،كغير
ذلؾ مف صككؾ القانكف الدكلي".
كفي سياؽ نفس الجيكد اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بركتكككال ممحقا باتفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف
اشتراؾ األطفاؿ في المنازعات المسمحة(  ،)131كقد تضمف البركتكككؿ بعض األحكاـ الميمة كبصفة خاصة
 )130اعتمد إعبلف بشأف حماية النساء كاألطفاؿ في حاالت الطكارئ كالمنازعات المسمحة ،كنشر عمى المؤل بمكجب
قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  3318د  29-المؤرخ في  14ديسمبر/كانكف األكؿ .1974
 )131اعت مد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  263الدكرة الرابعة كالخمسكف

المؤرخ في  25أيار/مايك  2000دخؿ حيز النفاذ في  23فبراير .2002
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تحديد سف التجنيد اإلجبارم ،كالتجنيد الطكعي أك االختيارم  ،ككذلؾ تناكؿ مسألة تجنيد األطفاؿ في
الجماعات ا لمسمحة المتميزة عف القكات المسمحة لمدكلة ،كذلؾ عمى النحك التالي :حيث ينص البرتكككؿ عمى
أنو "يجب عمى الدكؿ األطراؼ اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمميان لضماف عدـ اشتراؾ أفراد قكاتيا المسمحة
الذيف لـ يبمغكا الثامنة عش ةر مف العمر اشتراكا مباش انر في األعماؿ الحربية"
كعمى الكجو اآلخر يمثؿ البركتكككؿ المذككر تقدمان كاضحان لككنو رفنع في الحد األدنى لسف التجنيد اإلجبارم

مف خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة (  . )132فالحماية التي تكفميا الفقرة الثالثة مف المادة  38مف
اتفاقية حقكؽ الطفؿ كالفقرة الثانية مف المادة  77مف البركتكككؿ الثاني اإلضافي إزاء تجنيد األطفاؿ بيف
الخامسة عشرة كالثامنة عشرة مف العمر ضعيفة إذ إف الدكؿ األطراؼ عمييا فقط أف "تسعى" إلعطاء األكلكية

لمف ىـ أكبر

سنان)133 (.

كتبذؿ دكلة اإلمارات العربية المتحدة جيكدا لحماية األطفاؿ الذيف يعيشكف في حاالت الطكارئ كالككارث

كالنزاعات المسمحة فقد انضمت الدكلة إلى اتفاقيات جنيؼ األربع بشأف القانكف الدكلي اإلنساني ،كما أنشئت
لمجنة الكطنية لمقانكف الدكلي اإلنساني منذ العاـ  ،2004كىي تيدؼ إلى تعزيز تنفيذ القانكف الدكلي
اإلنساني في الدكلة مف خبلؿ نشر الكعي بو كمراجعة التشريعات الكطنية ذات العبلقة كتقديـ التكصيات
المناسبة بشأنيا.
كما قامت دكلة اإلمارات العربية المتحدة بالعديد مف المبادرات لحماية المدنييف ،كتخفيؼ معاناة ضحايا
النزاعات المسمحة دكف أم تمييز في مختمؼ بقاع العالـ ،باإلضافة إلى جيكدىا المتكاصمة في تقديـ
المساعدات اإلنسا نية في حاالت الككارث كالحكادث مف خبلؿ ىيئاتيا كمؤسساتيا كييئة اليبلؿ األحمر

132

) القرار رقـ  ،8مجمس المندكبيف ،المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،لعاـ .1997

 )133المادة  ،2البركتكككؿ االختيارم  : 2000تكفؿ الدكؿ األطراؼ عدـ خضكع األشخاص الذيف لـ يبمغكا الثامنة عشرة مف
العمر لمتجنيد اإلجبارم في قكاتيا المسمحة.
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اإلماراتية كغيرىا مف المؤسسات الحككمية كاألىمية اإلنسانية مف أجؿ إرساء دعائـ السمـ كاألمف كاحتراـ
حقكؽ اإلنساف.
كتجدر اإلشارة إلى أف دكلة اإلمارات تنظر حالينا في إمكانية االنضماـ إلى بركتكككؿ اتفاقية حقكؽ الطفؿ
بشأف اشتراؾ األطفاؿ في المنازعات المسمحة ،كفقان لتكصيات لجنة حقكؽ الطفؿ ،ككذلؾ كجزء مف

التكصيات التي تعيدت بيا دكلة اإلمارات في إطار الجكلة األكلى لعممية االستعراض الدكرم الشامؿ.
كيجدر التذكير بأف القكات المسمحة في دكلة اإلمارات العربية المتحدة ال تقبؿ انخراط األطفاؿ في صفكفيا
كفقان لما ىك معمكؿ بو في أنظمتيا ،حيث أف مف شركط القبكؿ في القكات المسمحة أك قكات األمف أف يككف
المقبكؿ قد أتـ الثامنة عشرة ،كما أف القكات المسمحة لدييا برامج كدكرات خاصة لتدريب أفرادىا بشأف
التعريؼ بم بادئ كأحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني كحماية كرعاية الضحايا مف المدنييف كخاصة النساء
كاألطفاؿ( )134

ت  -عدـ اإلضرار بالطفؿ عند مثكلو أماـ أجيزة العدالة الجزائية
يمثؿ إقرار ىذه المادة إضافة جديدة لحماية األطفاؿ عند مثكليـ أماـ أجيزة العدالة الجزائية ذلؾ أف حرص
المش رع اإلماراتي عمى تفادم التأثيرات السمبية النفسية التي قد يتعرض ليا الطفؿ أثناء مثكلو أماـ القضاء
عند ارتكاب لجريمة ليس جديدا باعتبار أف قانكف العقكبات االتحادم ال يجيز بالمادة  62مساءلة ىمف لـ
يكف كقت ارتكاب الجريمة قد أتـ السابعة مف عمره جزائيا لككنو ليس ت لو األىمية الكافية التي تسمح لو بفيـ
معنى العقاب كمف ثـ فبل تقاـ عميو الدعكل الجنائية  ،كتثبت السف بكثيقة رسمية فإف تعذر ذلؾ ندبت جية
التحقيؽ أك المحاكمة طبيبان مختصان لتقديرىا بالكسائؿ الفنية ،لكف يجكز مع ذلؾ لجيات التحقيؽ كمحاكـ
األحداث أف تأمر باتخاذ اإلجراءات التربكية أك العبلجية المناسبة لحالة ىذا الحدث إذا رأت ضركرة لذلؾ.
كما أف القانكف االتحادم رقـ  2لسنة 4214ـ في شأف األحداث الجانحيف كالمشرديف سبؽ كأف أقر مبدأ
سرية محاكمة األحداث الجانحيف حفاظا عمى نفسية األطفاؿ مف صدمات كقكفيـ أماـ القضاء كما يمكف أف
 ) 134التقرير الدكرم الثاني لدكلة اإلمارات العربية المتحدة المقدمة لمجنة حقكؽ الطفؿ بتاريخ  12أكتكبر .2014
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يخمفو مف تأثيرات جانبية عمى مدار حياتيـ ،فمقد جاء في المادة  92مف القانكف المذككر أنو ‹‹ تجرل
محاكمة الحدث في غير عبلنية كال يجكز أف يحضرىا إال متكلي أمره كالشيكد كالمحامكف كمندكبك ك از ةر
الشؤكف االجتماعية كمعاىد األحداث كمف تأذف لو المحكمة بالحضكر .كلممحكمة إعفاء الحدث مف حضكر
المحاكمة بنفسو كأف تقرر سماع الشيكد في غير حضكره إذا رأت أف مصمحتو تقتضي ذلؾ عمى أنو ال
يجكز الحكـ باإلدانة إال بعد إفياـ الحدث بما تـ في غيبتو مف إجراءات كيجب أف يككف النطؽ بالحكـ في
جمسة عمنية›› .كما أقرت المادة  18مف ذات القانكف أنو ‹‹ يجب قبؿ الحكـ عمى الحدث التحقؽ مف حالتو
المادية كاالجتماعية كدرجة إدراكو كالبيئة التي نشأ فييا كاألسباب التي دفعتو إلى ارتكاب الجريمة أك إلى
التشرد كالتدابير الناجمة في إصبلحو .فإذا رأت المحكمة أف حالة الحدث الجسمية أك العقمية أك النفسية أك
االجت ماعية تستمزـ قبؿ الفصؿ في الدعكل مبلحظتو كدراستو قررت كضعو في مركز لممبلحظة أك في أم
مكاف آخر تعينو المحكمة كذلؾ لممدة التي تراىا كيكقؼ السير في الدعكل إلى أف تتـ المبلحظة كالدراسة››.
ككجو اإلضافة الذم جات بو المادة  1مف قانكف كديمة تتمثؿ في تكسيع ىذه الحماية النفسية لتشمؿ ال فقط
الحدث الذم يرتكب جريمة كانما كؿ طفؿ يككف طرفا في قضية أك شاىدا  ،كمعنى ىذا أنو عمى أجيزة
العدالة الجزائية مف شرطة كنيابة كقضاء أف تعمؿ عمى تجنيب -ال فقط الطفؿ الجانح  -ك إنما الطفؿ
المجني عميو  ،كالطفؿ الشاىد أم تأثيرات سمبية عمى نفسيتو كذلؾ باالستماع إلييـ بشكؿ غير عمني
كبشكؿ يتبلءـ مع سف الطفؿ ك درجة نضجو.

المادة ()5

لمطفؿ الحؽ في احتراـ خصكصيتو كف نقا لمنظاـ العاـ كاآلداب مع مراعاة حقكؽ كمسؤكليات مف يقكـ
عمى رعايتو طبقنا لمقانكف.
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الفقرة الثالثة :مبدأ احتراـ خصكصية الطفؿ
الخاصة لمطفؿ مف
ييعتبر مكضكع احتراـ خصكصية الطفؿ أك ما اصطمح عمى تسميتو بالحياة
ٌ
المقرر في
اإلضافات البارزة التي جاءت بيا اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ باعتبار ٌ
أف أصؿ ىذا الحؽ ٌ

المادة  41مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية
المادة  49مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،ك ٌ
ٌ
المادة  44مف االتفاقية
مكجيا باألساس لمكبار ال لؤلطفاؿ ،كبإقرار ىذا الحؽ لمطفؿ في ٌ
كالسياسية كاف ٌ
الصغار أيضا.
أصبح حؽ اإلنساف في احتراـ حياتو الخاصة يشمؿ الكبار ك ٌ

تعسفي أك غير قانكني لمطٌفؿ في حياتو
فمقد جاء بتمؾ ٌ
تعرض ٌ
المادة - 4" :ال يجكز أف يجرل ٌ
أم ٌ
حؽ في أف
أم مساس غير قانكني بشرفو أك سمعتو - 9 .لمطٌفؿ ٌ
الخاصة أك أسرتو أك منزلو أك مراسبلتو ،كال ٌ
ٌ

المادة تكاد تككف منسكخة لممادتيف المذككرتيف
التعرض أك المساس" ،صيغة ىذه ٌ
يحميو القانكف مف مثؿ ىذا ٌ
135
كسريتيا ىك حينئذ حؽ مف حقكؽ اإلنساف
في الص ٌكيف الدكلييف المشار إلييما( ) كاحتراـ الحياة الخاصة ٌ

اعتبره البعض أحد مظاىر كجكدنا إذ بدكنو تنعدـ الحرية(  ،) 136كاعتبره البعض اآلخر ممثبل لتمؾ "الدائ ةر

السرية"(  )137التي مف حؽ الفرد أف يترؾ داخميا كشأنو ينعـ بالراحة( .)138
ٌ

كبالرجكع لمتشريع اإلماراتي نبلحظ أنو خصص حماية جزائية لمطفؿ ضد كؿ مف يعتدم عمى حياتو

الخاصة كذلؾ بالنيؿ مف مبدأ سرية جمسات المحاكمة .أك بالنيؿ مف اسـ الطفؿ ك صكرتو فضبل عما يمكف

أف يمحؽ بالمعتدم مف آثار مدنية ك أحقية لمطفؿ ك أسرتو في المطالبة بالتعكيض.
 - 1تجريـ النيؿ مف مبدأ سرية جمسات محاكمة األحداث

اقتضت المادة  92مف القانكف االتحادم رقـ  2لسنة 4214ـ في شأف األحداث الجانحيف كالمشرديف أف
تككف محاكمة األحداث في جمسة غير عمنية مراعاة لمحياة الخاصة لمحدث كلحرمة أسرتو.

135
تعسػػفي فػػي حيات ػػو الخا صػػة أك أ سػ ػرتو أك
) جػػاء بالمػػادة  49م ػػف اإلعػػبلف الع ػػالمي لحقػػكؽ اإلن سػػاف" :ال يع ػ ٌػرض أحػػد لت ػػدخؿ ٌ

م س ػػكنو أك م ارس ػػبلتو أك لحم ػػبلت عم ػػى شػ ػرفو كس ػػمعتو ،كلك ػػؿ ش ػػخص الح ػػؽ ف ػػي حماي ػػة الق ػػانكف م ػػف مث ػػؿ ى ػػذه الت ػػدخؿ أك تم ػػؾ
الحمػػبلت" كج ػػاء بالم ػػادة  41مػػف العي ػػد ال ػػدكلي الخ ػػاص بػػالحقكؽ المدني ػػة كالسيا س ػػية" :ال يج ػػكز التػػدخؿ ب ش ػػكؿ تعس ػػفي أك غي ػػر

تعرض بشكؿ غير قانكني لشرفو كسمعتو ،كلكػؿ شػخص
قانكني بخصكصيات أحد أك بعائمتو أك بيتو أك مراسمتو ،كما ال يجكز ال ٌ
التعرض".
الحؽ في حماية القانكف ضد مثؿ ىذا التدخؿ أك ٌ
136
) HENRI Mazeaud, in la protection de la vie privée par Pierre KAYSER (Préface) éd.
Economie.
 )137عبد ا﵀ األحمدم .المرجع السابؽ ص .491
138
) Jean MORGANE, Droits de l'Homme et libertés publiques, PUF, 2ème.
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كغني عف البياف أف عقد جمسات سرية عند مقاضاة األحداث الجانحيف لو آثار إيجابية مزدكجة ذلؾ أنو

جنب الحدث الحرج ككؿ ما مف شأنو أف ييعرض نفسيتو إلى اليزات ،كفي ذلؾ حماية لحياتو الخاصة إذ
يي ن
أف حضكر الجميكر في جمسات عمنية قد يؤدم إلى الكشؼ عف ىكيتو فيستغؿ ذلؾ أصحاب نفكس الضعيفة

لمتشيير بو كاإلساءة إليو ،بتداكؿ أخبار محاكمتو كنشرىا عبر مختمؼ الكسائؿ كالكسائط.

كمف جية ثانية فإف عقد جمسات سرية عند مقاضاة األحداث مف أف شأنو أف يجنب أس ةر الحدث أم تدخؿ

أك فضكؿ في شأنيا أك انتياؾ لحرمتيا كخصكصيتيا.

كرتب المشرع بالػمادة  265مف قانكف العقكبات اإلتحادم جزاء لكؿ مف ي نشر بإحدل طرؽ العبلنية

بغير أمانة كبسكء نية ما جرل في جمسات المحاكـ العمنية إذ جعمو مستيدفا لمعقاب بالحبس مدة ال تزيد عمى

سنة أك بالغرامة التي ال تجاكز عش ةر آالؼ درىـ( .) 139

 - 2تجريـ النيؿ مف سرية التحقيقات الجارية كمف اسـ الطفؿ ك حقو في الصكرة

مف مظاىر الحماية الجزائية لحماية حياة الطفؿ الخاصة تجريـ النيؿ مف التحقيقات الجارية التي يككف طرفا

فييا ،كمف اسمو كصكرتو في صكرة قياـ أم شخص طبيعي أك معنكم بنشر أخبار عف تمؾ التحقيقات أك

التعرض ألسماء أك صكر المتيميف أك المجني عمييـ بإحدل طرؽ العبلنية  ،فمقد جاء بالمادة  264مف

قانكف العقكبات االتحادم أنو " :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف أك بالغرامة ،كؿ مف نشر بإحدل

طرؽ العبلنية:

 - 1أخبا ار في شأف تحقيؽ قائـ في جريمة أك كثيقة مف كثائؽ ىذا التحقيؽ ،إذا كانت سمطة التحقيؽ قد
حظرت إذاعة شيء منو.
 - 2أخبا ار بشأف التحقيقات أك اإلجراءات في دعاكل النس ب أك الزكجية أك الحضانة أك الطبلؽ أك النفقة
أك التفريؽ أك الزنا أك القذؼ أك إفشاء األسرار.
 - 3أسماء أك صكر المتيميف األحداث.
 - 4أسماء أك صكر المجني عمييـ في جرائـ االعتداء عمى العرض.
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) تـ تعديؿ المادة بمكجب القانكف االتحادم رقـ ( )7لسنة  2016بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف العقكبات الصادر بالقانكف
االتحادم رقـ ( )3لسنة  1987ـ ككاف النص قبؿ التعديؿ يجرل عمى النحك التالي  :يعاقب بالعقكبة المتقدـ ذكرىا مف نشر
بإحدل طرؽ العبلنية بغير أمانة كبسكء نية ما جرل في جمسات المحاكـ العمنية.
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 - 5أسماء أك صكر المحككـ عمييـ مع كقؼ تنفيذ العقكبة.
 - 6مداكالت المحاكـ".

( ) 140

كغني عف البياف أف ىذه المادة ال تتعمؽ فقط باألحداث الجانحيف كانما بكؿ طفؿ أيا كاف كضعو في القضية
سكاء كاف جانيا أك مجني عميو أك شاىدا أك كاف أحد كالدم الطفؿ طالب إثبات نسب أك نفيو أك طالب نفقة
أك حضانة إلخ ..فالنص المذككر يجرـ االعتداء عمى الحياة الخاصة لمطفؿ كمنيا حقو في الصكرة الذم
يعرؼ بأنو " االستئثار الذم يتيح لمشخص منع غي هر مف أف يرسمو أك يمتقط لو صكرة دكف إذف منو صريح
ن
( ) 141

أك ضمني كما يستتبع ذلؾ مف حقو في االعتراض عمى نشر صكرتو عمى الجميكر"

أم كاف
كلكعدنا إلى القانكف المقارف لكجدنا أف المادة  498مف قانكف حماية الطفؿ في تكنس ت ٌ
حجر عمى ٌ
ممخص المرافعات كالق اررات الصادرة عف الييئات القضائية المنصكص عمييا بيذا القانكف كالمتعمٌقة
نشر ٌ
بالطفؿ كالتي مف شأنيا النيؿ مف شرفو أك سمعتو أك شرؼ عائمتو أك سمعتيا ،في حيف اقتضت المادة494

مف ذات القانكف أنو يعاقب بالسجف مف  44يكما إلى عاـ كاحد كبغرامة مف مائة دينار إلى ألؼ دينار أك
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) تـ تعديؿ المادة بمكجب القانكف االتحادم رقـ ( )7لسنة  2016بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف العقكبات الصادر بالقانكف
االتحادم رقـ ( )3لسنة 1987ـ ككاف النص قبؿ التعديؿ يجرل عمى النحك التالي  :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أك
بالغرامة التي ال تجاكز عشرة آالؼ درىـ مف نشر بإحدل طرؽ العبلنية . 1:أخبا ار في شأف تحقيؽ قائـ في جريمة أك كثيقة مف
كثائؽ ىذا التحقيؽ إذا كانت سمطة التحقيؽ قد حظرت إذاعة شيء منو  .2.أخبا انر بشأف التحقيقات أك اإلجراءات في دعاكل
النسب أك الزكجية أك الحضانة أك الطبلؽ أك النفقة أك التفريؽ أك الزنا أك القذؼ أك إفشاء األسرار  .3.أسماء أك صكر
المتيميف األحداث. 4.أسماء أك صكر المجني عمييـ في جرائـ االعتداء عمى العرض  .5.أسماء أك صكر المحككـ عمييـ مع
كقؼ تنفيذ العقكبة .6.مداكالت المحاكـ .7.أخبا نار في شأف الدعاكل التي قررت المحاكـ نظرىا في جمسة سرية أك منعت نشرىا
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) حكؿ الحؽ في الصكرة يمكف الرجكع ؿ - :عبد الحي حجازم " ،المدخؿ لدراسة العمكـ القانكنية" ،ج  2الحؽ كفقا

لمقانكف الككيتي ،دراسة مقارنة ،مطبكعات جامعة الككيت 1970 ،ـ ،ص  185كما بعدىا ،ك  -العقيد د .فييد محسف

الديحاني " الطبيعة القانكنية لمحؽ في الصكرة الشخصية كحمايتو المدنية في القانكف الككيتي" ك  -د .محمد حساـ الديف
إسماعيؿ ،الصكرة كالجسد ،دراسة نقدية في اإلعبلـ المعاصر ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت 2008 ،ـ

.
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بإحدل العقكبتيف فقط كؿ مف ناؿ أك حاكؿ النيؿ مف الحياة الخاصة لمطفؿ سكاء كاف ذلؾ بنشر أك تركيج

أخبار تتعٌمؽ بما يدكر بالجمسات التي تعالج فييا قضايا األطفاؿ كذلؾ بكاسطة الكتب أك الصحافة أك اإلذاعة

أ ك التمفزة أك السينما أك بأية كسيمة أخرل أك بنشر أك تركيج نصكص أك صكر مف شأنيا أف تطمع العمكـ
متضررا".
متيما كاف أك
ىكية الطٌفؿ ٌ
عمى ٌ
ٌ
كيجدر التذكير إلى أف بعض التشريعات المقارنة ذىبت إلى أكثر مف حماية حياة الطفؿ الخاصة

عبر تجريـ كؿ مف يناؿ مف مبدأ سرية جمسات محاكمة األحداث ،أك مف يناؿ مف سرية التحقيقات الجارية
كمف اسـ الطفؿ ك حقو في الصكرة  ،كذلؾ مف خبلؿ تكفير حماية لمعطياتو الشخصية كالمقصكد بيا

المعطيات التي تتعٌمؽ بالحياة الخاصة لمشخص ،كيمكف مف خبلليا التعرؼ عمى ىكيتو كخصائصو الذاتية،

كالتي يفترض أف ال يط مع عمييا إال األشخاص الذيف يرضى المعني باألمر باطبلعيـ عمييا.

كالمعطيات الشخصية إما أف تككف عادية كىي المتعمقة بخصكصيات الشخص كخاصياتو كمميزاتو،

كىي تتصؿ بحياتو الخاصة ،كيمكف أف تقع معالجتيا بعد الحصكؿ عمى المكافقة مف المعني باألمر ،عمى

أف يقع التصريح بالمعالجة إلى الييئة الكطنية لحماية المعطيات الشخصية ،كىي مؤسسة رسمية خكؿ ليا
القانكف حؽ معالجة المعطيات الشخصية ،أك معطيات حساسة كىي تمؾ المتعٌمقة باألصكؿ العرقية أك
الجينية أك المعتقدات الدينية أك األفكار السياسية أك الفمسفية أك النقابية أك التي ليا عبلقة بالصحة .كتخضع
مف حيث معالجتيا إلى نظاـ الترخيص المسبؽ إلى جانب المكافقة الشخصية مف المعني باألمر( .)142

عمميات تيدؼ إلى جمع المعطيات كجعميا قابمة لبلستغبلؿ في أكجو
ٌأما مفيكـ المعالجة فيشمؿ ٌ
عدة ٌ
عديدة .فالمعالجة تشمؿ جميع العمميات المنج ةز سكاء بطريقة آلية أك غ ير آلية مف شخص طبيعي أك معنكم
كالتي تيدؼ خاصة إلى جمع معطيات شخصية أك تسجيميا أك حفظيا أك تنظيميا أك تغييرىا أك استغبلليا

أك استعماليا أك إرساليا أك تكزيعيا أك نشرىا أك إتبلفيا أك االطبلع عمييا ككذلؾ جميع العمميات المتعمٌقة
باستغبلؿ قكاعد البيانات أك الفيارس أك السجبلت أك بالربط البيني بما فييا المتعمقة باألطفاؿ( .)143

 ) 142الرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية .مداكالت مجمس النكاب .السنة السادسة كاألربعكف .عدد  34األربعاء  21جكيمية
 2004ص .1282

 )143نفس المرجع .نفس الصفحة.
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المادة ()6

تعمؿ الجيات المعنية المسؤكلة عمى تنفيذ السياسات كالبرامج التي تضعيا السمطات المختصة في

جميع المجاالت الخاصة بالطفؿ.

الفقرة الرابعة :كاجب الجيات المعنية تنفيذ السياسات كالبرامج التي تضعيا السمطات المختصة
في جميع المجاالت الخاصة بالطفؿ
 - 1مف ىي السمطات المختصة التي تضع السياسات ك البرامج الخاصة بالطفؿ؟
ذكر بما سبؽ أف تعرضنا لو في سياؽ دراستنا كشرحنا لممادة األكلى مف ىذا القانكف أف عبا ةر السمطات
ين ى

االتحادية المعنية بشؤكف الطفؿ تشمؿ كؿ األجي ةز الحككمية التي سبؽ أف تعرضنا ليا آنفا ك التي تتمثؿ
 إضافة إلى ك ازرة تنمية المجتمع  -في كك ازرة العدؿ ك ازرة الداخمية كك ازرة التربية ك ازرة الثقافة كتنميةالمجتمع كك ازرة الصحة كالمجاف الكطنية المعنية بشؤكف الطفؿ عمى مستكل دكلة اإلمارات
 - 2ما ىي أبرز السياسات ك البرامج التي كضعتيا الدكلة؟
كرد فػي التقريػر الثػاني الػذم قدمتػو دكلػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة إلػى لجنػة حقػكؽ الطفػؿ أف الدكلػة كضػعت
منظكمة مترابطة مف الرؤل كاالستراتيجيات الكطنية التي تنظـ عمؿ الك ازرات كالمؤسسات الحككمية فييا كالتي
تجسد كفالة التمتع ال تاـ بمبادئ حقكؽ اإلنساف كصكف كرامتو كحقكقو كحرياتو األساسػية كعكسػيا عمػى أرض
الكقائع مف خبلؿ جممة مف الرؤل كاالستراتيجيات التي اعتمدتيا كالتي تتمثؿ باآلتي:
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 رؤية اإلمارات  : )144 (2021لمرؤية أربعة مككنات :شعب طمكح كاثؽ ،اتحاد قكم ،اقتصاد تنافسي ،جكدةحيػاة فػي ب يئػة معطػاءة مسػتدامة .كأكلػت الحككمػة فػػي نيجيػا كأدائيػا التنفيػذم أكلكيػة مطمقػة لبلرتقػاء بخػػدمات
التعميـ كالصحة كاإلسكاف كتنمية المكارد البشرية كتطكير المناطؽ النائية في كافة أرجاء الببلد؛
 اسػػتراتيجية حككمػػة دكلػػػة اإلمػػارات  :)145 (2013- 2011تتكػػكف االس ػػتراتيجية مػػف سػػبعة مبػػادئ عام ػػة،كتضػع عمػى رأس أكلكياتيػا تػكفير أرقػػى مسػتكيات العػيش الكػريـ لممػكاطنيف ،مػػف خػبلؿ االرتقػاء بػنظـ التعمػػيـ
كالرعاية الصحية كالتركيز عمى التنمية المجتمعية كتطكير الخدمات الحككمية؛
االسػػتراتيجية الكطنيػػة لؤلمكمػػػة كالطفكلػػة :تؤكػػد االسػػتراتيجية عم ػػى الت ػزاـ دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة المتح ػػدةباالتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف ،كخاصة اتفاقية حقػكؽ الطفػؿ كالتػي تغطػي أربعػة محػاكر مترابطػة لحقػكؽ
الطفػؿ ىػػي :البقػاء كالنمػػاء كالحمايػػة كالمشػاركة ،كتعتبػػر ىػػذه االسػتراتيجية مرجع ػان أساسػػيان لصػانعي الق ػرار فػػي
مجاؿ الطفكلة في دكلة اإلمارات ،لضماف كجكد بيئة مبلئمة فييا لجميع األطفاؿ كاليافعيف ،تضمف حقيـ فػي
البقاء كالنماء كالصحة الجيدة كالتعميـ كتنمية القدرات كالمشاركة الفعالة في القضايا التي تمسيـ كحمػايتيـ مػف
العنؼ كاساءة المعاممة كاالستغبلؿ؛
 الخطػػػة االسػػػتراتيجية لمجنػػػة الكطنيػػػة لمكافحػػػة االتجػػػار بالبشػػػر(  :)146تقػػكـ عم ػػى أرب ػػع رك ػػائز :تط ػػكيرالتشريعات كالقكانيف ذات الصمة بمكافحة االتجار بالبشر ،تمكيف الجيات المعنية مف تطبيؽ إجراءات رادعػة
ككقائية ،تأميف الحماية كالدعـ لضحايا االتجار بالبشر كبخاصة النساء كاألطفاؿ ،تعزيز التعاكف الدكلي؛
ػاء اللت ازمػات الدكلػػة تجػػاه المكاثيػؽ الدكليػػة المعنيػة بػػالمرأة كمػػؤتمر
 -االسػػتراتيجية الكطنيػػة لتقػػدـ الم ػرأة :كفػ ن

كاعبلف بجيف  ، 1995جاءت االستراتيجية مف كاقع ضرك ةر كجػكد خطػة كطنيػة تكػكف بمثابػة خارطػة الطريػؽ

 ) 139أطمقيا صاحب السمك الشيخ محمد بف راشد آؿ مكتكـ رئيس مجمس الكزراء حاكـ دبي في  6شباط /فبراير 2010
تحت عنكا ف "نريد أف تككف دكلة اإلمارات مف أفضؿ دكؿ العالـ بحمكؿ عاـ  " 2021كىك العاـ الذم يصادؼ احتفاؿ
الدكلة بيكبيميا الذىبي .لممزيد يرجى زيارة مكقع مجمس الكزراء .http://www.uaecabinet.ae
 ) 140تضع ىذه االستراتيجية األسس لتحقيؽ رؤية دكلػة اإلمػارات  ،2021كت سػعى اال سػتراتيجية إلػى ضػماف أف يػتـ إنجػاز كافػة
ال كتت س ػػـ
أعمػػاؿ الحككم ػػة بمػػا يتكاف ػػؽ م ػػع مجمكعػػة م ػػف المب ػػادئ التكجيييػػة لمكص ػػكؿ إلػػى حككم ػػة ترك ػػز عمػػى المػ ػكاطف أك ن
بالمركنة كاإلبداع كتتطمع إلى المستقبؿ .لممزيد يرجى زيارة مكقع مجمس الكزراء .http://www.uaecabinet.ae

 )414لممزيػػد حػػكؿ اال س ػػتراتيجية ي رجػػى االط ػػبلع عمػػى الممح ػػؽ المرفػػؽ ،تقري ػػر المجنػػة الكطني ػػة لمكافحػػة االتج ػػار بالبشػػر لع ػػاـ
.9849- 9844
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مف أجؿ تذليؿ الصعكبات كتمكيف المرأة في ثماف قطاعات رئيسية ىي :التعميـ ،الصحة ،االقتصاد ،التشريع،
الصحة كالبيئة ،المجاؿ االجتماعي ،المشاركة السياسية كاتخاذ القرار.
ككما ىك كاضح مف خبلؿ ىذه الرؤل كاالستراتيجيات الكطنية أنيا تيدؼ إجماال إلى مزيد النيكض باإلنساف
ك تحقي ػػؽ رفاى ػػو ك س ػػعادتو م ػػف خ ػػبلؿ التركي ػػز عم ػػى القطاع ػػات الحساس ػػة كالص ػػحة كالتعم ػػيـ كتنمي ػػة الم ػ ػكارد
البشرية.
 - 3ما ىي الجيات المعنية المسؤكلة عمى تنفيذ السياسات ك البرامج
تشمؿ عبارة السمطات المحمية كؿ األجيزة المعنية بشؤكف الطفؿ عمى المستكل المحمي لكؿ إمارة مثؿ ،
المجمس األعمى لشؤكف األسرة كمؤسسة زايد العميا لمرعاية اإلنسانية كذكم االحتياجات الخاصة كمؤسسة
التنمية األسرية ،ك غيرىا مف اليياكؿ المحمية.
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القسـ الثالػث
الحقػكؽ المقػررة لمطفػػػؿ
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يشتمؿ ىذا القسـ عمى المكاد مف  7إلى  38كتتكزع الحقكؽ المقررة فيو لمطفؿ عمى النحك اآلتي:
 الحقكؽ األساسية ( المكاد مف  7إلى  /)14الفصؿ الثاني في القانكف-

الحقكؽ األسرية ( المكاد مف  15إلى  )17الفصؿ الثالث

 -الحقكؽ الصحية ( المكاد مف  18إلى  )21الفصؿ الرابع

 الحقكؽ االجتماعية ( المكاد مف  22إلى  )24الفصؿ الخامس -الحقكؽ الثقافية( المكاد مف  25إلى  )30الفصؿ السادس

 الحقكؽ التعميمية ( المكاد مف  31إلى  )32الفصؿ السابع -الحؽ في الحماية( المكاد مف  33إلى )38الفصؿ الثامف
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الفصؿ الثاني

الحقكؽ األساسية
تتمثؿ الحقكؽ األساسية لمطفؿ في:
 حؽ الطفؿ في الحياة كاألماف عمى نفسو (مبحث أكؿ)، -حؽ الطفؿ منذ كالدتو في اسـ (مبحث ثاني)

 حؽ الطفؿ في تسجيمو فكرا بعد كالدتو في سجؿ المكاليد (مبحث ثالث)-

حؽ الطفؿ في جنسية (مبحث رابع)

 -حؽ الطفؿ في النسب(مبحث خامس)

 -حؽ الطفؿ في التعبير كفي اإلفصاح عف آرائو (مبحث سادس)

 -حؽ الطفؿ في عدـ التدخؿ في حياتو أك المس مف شرفو (مبحث سابع)

 -حؽ الطفؿ في الحماية مف كافة أشكاؿ االستغبل ؿ االقتصادم (مبحث ثامف)
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المادة ()7
 - 1لمطفؿ الحؽ في الحياة كاألماف عمى نفسو

 - 2تكفؿ الدكلة نمك الطفؿ كتطكره كرعايتو كفقنا لمقانكف.

المبحث األكؿ :حؽ الطفؿ في الحياة كاألماف عمى شخصو
سبؽ أف تطرقنا إلى مكضكع حؽ الطفؿ في الحياة كمبدأ مف المبادئ األساسية التي أقرىا ىذا القانكف

استئناسا بما أقرتو اتفاقية حقكؽ الطفؿ.

كالمتأمؿ في التشريع اإلماراتي نجده قد أقر حماية لحؽ الطفؿ في الحياة كاألماف عمى شخصو قبؿ ميبلده (

فقرة أكلى) ،كبعد ميبلده ( فق ةر ثانية)
الفقرة األكلى :حماية قبؿ الميبلد:

جكىريا بسبب ما حققتو العمكـ الطبية
تطك ار
شيدت حماية ٌ
ٌ
حؽ الطٌفؿ في الحياة في السنكات القميمة الماضية ٌ
مف تقدـ نتيجة ما اصطمح عمى تسميتو بالثكرتيف العبلجية كالبيكلكجية(  )147كما أفرزتيما مف نتائج كأثار
فقيية حديثة لـ يعرفيا
عمى مستكل األخبلقيات
فجرتو الثكرتاف المذككرتاف مف مسائؿ كقضايا ٌ
الطبية بما ٌ
ٌ
تطكر عمـ اليندسة الكراثية تم ٌكف اإلنساف مف السيطرة بكيفية مذىمة
اإلنساف منذ غابر العصكر .كبفضؿ ٌ

الحي ،ككقع بمكجبيا تمقيح
الصفات الكراثية لمكائف
الحية
عمى الجينات كالخبليا ٌ
كتكصؿ إلى اكتشاؼ خبليا ٌ
ٌ
ٌ
بعمميات اإلخصاب االصطناعي( )148التي تتـ خارج
يسمى
ٌ
البكيضات األنثكية بالحيكانات المنكية كىك ما ٌ

الرحـ في كعاء أك إناء زجاجي(  .)149كقد ش ٌكمت سنة  4218منعرجا حاسما في مجاؿ اإلخصاب
ٌ
150
تكصؿ
تطكر عمـ اليندسة الكراثية أيضا
ٌ
االصطناعي بكالدة أكؿ طفؿ أنبكب في الككف( ) .كبفضؿ ٌ

) Abdelaziz GHACHEM. Bioéthique et progrès de la science. RJL. 1990 n°10 p27.
 ) 148منصؼ الحامدم .إشكالية القيـ األخبلقية في ظؿ التطكرات الطبية ـ.ؽ.ت.ـ 4228.ع 2ص.14
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 )149الكعاء الزجاجي Vitro.

 ) 150ىي البنت (لكيز براكف) عمى يد البرفسكر "باتريؾ ستبتك" كالعالـ "ركبرت إدكردز" في انكمت ار خالدم عبد الباسط .اخبلقيات

تطكرات اليندسة الكراثية .ـ.ؽ.ت 4228 .ع  .2ص.81
اإلنجاب في ٌ
ظؿ ٌ
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لؤلجنة
اإلنساف إلى إيجاد الحياة بدكف تناس ؿ عف طريؽ االستنساخ(  )151اعتمادا عمى اإلنتاج الصناعي
ٌ

البشرية.

إف حماية حؽ الطٌفؿ في الحياة قبؿ ميبلده تنقسـ في ضكء ما سمؼ بيانو إلى قسميف :حماية لمجنيف

الرحـ( ،)9كىي
داخؿ الرحـ ( )4كىي حماية تقميدية معركفة كضاربة في عمؽ التاريخ كحماية لمجنيف خارج ٌ
حماية حديثة أفرزتيا الثكرتاف العبلجية كالبيكلكجية.
 - 1حماية الجنيف داخؿ الرحـ

األكؿ حمايتو مف المكت مف خبلؿ
ىناؾ مظيراف اثناف لحماية حؽ الجنيف في الحياة كىك داخؿ رحـ ٌأمو ٌ
تجريـ اإلجياض في صكر معينة (أ) ،كالثاني ىك حمايتو أيضا مف المكت بالتبعية عندما ييحكـ باإلعداـ

فيعمٌؽ تنفيذ الحكـ كيتـ إرجاؤه إلى ما بعد كضعو (ب).
عمى أمو كىي حامؿ ي
أ  -حماية الجنيف مف اإلجيػاض

اتجيت القكانيف الحديثة إلى حماية المكلكد قبؿ كالدتو كذلؾ عف طريؽ تنظيـ الزكاج ككضع شركط جكىرية
كشكمية لو مف بينيا ما اشترطتو المادة  )9(91مف قانكف األحكاؿ الشخصية (  )152مف ضركرة تقديـ تقرير
مف لجنة طبية مختصة يشكميا كزير الصحة  ،يفيد الخمك مف األمراض إلجراء عقد الزكاج .كمف شأف ىذا
التقرير الطبي السابؽ إلبراـ عقد الزكاج ضماف أكبر الحظكظ لمطفؿ ألف يكلد معافى ،كيعيش في ظركؼ

النمك كالتربية السميمة(  .) 153كقد خكؿ المشرع اإلماراتي ألحد الزكجيف طمب
مبلئمة تم ٌكنو ماديا كأدبيا مف ٌ
التفريؽ بحكـ مف القاضي لمعمؿ( .)154
الطبية .طبع ك ازرة الصحة العمكمية (اآلراء)
 )151الرأم عدد  .1حكؿ االستنساخ .المجنة الكطنية التكنسية لؤلخبلقيات
ٌ
 4222/4224ص .94
 )152القانكف اإلماراتي رقـ 28لسنة 2005

 )153رضػػا المزغنػػػي  .رعايػػة األحػػداث فػػي القػ ػكانيف كالت ش ػريعات العربيػػة .دار الن شػػر ب ػػالمركز العربػػي لمد ارسػػات األمنيػػة كالت ػػدريب
بالرياض  1990ص .127

 )154اقتضت المكاد  112ك  113ك  114مف قانكف األحكاؿ الشخصية ما يمي:

المادة 112

 - 1إذا كجد أحد الزكجيف في اآلخر عمة مستحكمة مف العمؿ المنفرة أك المضرة كالجنكف كالبرص كالجذاـ ،أك التي تمنع
حصكؿ المتعة الجنسية كالعثة كالقرف كنحكىما ،جاز لو أف يطمب فسخ الزكاج سكاء أكانت تمؾ العمة مكجكدة قبؿ العقد أـ

حدثت بعده.
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كمف يعكد لممذكرة اإليضاحية لقانكف األحكاؿ الشخصية يجدىا قد أبرزت بكضكح أسباب تبني ذلؾ االختيار

التشريعي ،فقد جاء فييا  " :كتفاديا لما قد ينشأ مف خبلفات أك ما ينتج مف أمراض بسبب الجينات الكراثية أك
يكتشؼ مف األمراض المعدية أك الخطيرة أك المانعة مف استقرار الحياة الزكجية  ،أك العكامؿ المسببة

ألمراض كعمؿ في األجياؿ القادمة  ،كالتي يجكز ألحد الطرفيف طمب التفريؽ بسببيا أك يجب ،فقد اشترطت

الفقرة الثانية مف المادة  91ضركرة إجراء فحص سابؽ إلجراء عقد لمزكاج ،كعمؽ إجراء عقد الزكاج بضرك ةر
تكافر شيادة تبيف خمك الطرفيف مف تمؾ العيكب كاألمراض ،كمنعا لمتبلعب في الشيادات فقد أسندت الفق ةر

أمر شيادات الخمك مف األمراض إلى لجنة طبية مختصة يشكميا كزير الصحة .كاف ما اتجو إليو القانكف مف
عدـ إجراء العقد دكف الحصكؿ عمى تمؾ الشيادة مناطو مصمحة األـ كأجياليا  ،كال يمكف القكؿ بجكاز

اإلجراء دكف التكثيؽ  ،إذ ال تتحقؽ حينئذ الحكمة التي مف أجميا طمبت ىذه الشيادة" ( .)155

 - 2يسقط حقو في الفسخ إذا عمـ بالعمة قبؿ العقد أك رضي بيا بعده صراحة أك داللة.

 - 3عمى أف حؽ الزكجة في طمب الفسخ لمعمة المانعة مف المتعة الجنسية ال يسقط بحاؿ.
 - 4تنظر المحكمة دعكل فسخ الزكاج لمعمؿ الجنسية في جمسة سرية.
المادة 113

إذا كانت العمؿ المذككرة في المادة ( ) 112مف ىذا القانكف غير قابمة لمزكاؿ تفسخ المحكمة الزكاج في الحاؿ دكف إمياؿ.
كاف كاف زكاليا ممكن نا تؤجؿ المحكمة القضية مدة مناسبة ال تتجاكز سنة ،فإذا لـ تزؿ العمة خبلليا كأصر طالب الفسخ فسخت

المحكمة الزكاج.
المادة 114

لكؿ مف الزكجيف حؽ طمب التفريؽ في الحاالت اآلتية:

 - 1إذا حصؿ تغرير مف الزكج اآلخر أك بعممو أدل إلى إبراـ عقد الزكاج ،كيعتبر السككت عمدنا عف كاقعة تغري نار  ،إذا ثبت
أف مف غرر بو ما كاف ليبرـ عقد الزكاج لك عمـ بتمؾ الكاقعة.

 - 9إذا ثبت بتقرير طبي عق ـ اآلخر ،بعد زكاج داـ خمس سنكات ،كبعد العبلج الطبي ،كبشرط عدـ كجكد أكالد لطالب الفسخ،
كأف ال يجاكز عمره أربعيف سنة.

 - 1إذا حكـ عمى اآلخر بجريمة الزنا كما في حكميا.

 - 1إذا ثبت إصابة اآلخر بمرض معد يخشى منو اليبلؾ كاإليدز كما في حكمو ،فإف خشي انتقالو لمزكج ا آلخر أك نسميما
كجب عمى القاضي التفريؽ بينيما.

 )155المذكرة اإليضاحية لقانكف األحكاؿ الشخصية ،إمارة أبك ظبي  ،دائرة القضاء ،سمسمة التشريعات االتحادية ص .48
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كمف جيتو أكجب المشرع التكنسي عمى القادميف عمى الزكاج تقديـ شيادة ط ٌبية سابقة قبؿ إبراـ عقد الزكاج
(  ) 156كرتب عقابا بالغرامة عمى ضباط الحالة المدنية الذيف ال يتسممكف تمؾ الشيادة قبؿ إبراـ العقد
المذككر( .)157

كمف أكجو عناية المشرع اإلماراتي بحؽ الجنيف في الحياة إق ار هر بالمادة  118مف قانكف العقكبات لجريمة

اإلجياض ،كتدرج في العق كبات فييا بحسب تكفر ركف العمد مف عدمو كبحسب صفة مف قاـ
باإلجياض(  . ) 158كلـ يجكز التشريع اإلماراتي لمطبيب إجراء اإلجياض أك كصؼ أم شيء مف شأنو

إجياض امرأة إال في حالتيف اثنتيف ىما:

الحالة األكلى :إذا كاف في استمرار الحمؿ خطر عمى حياة الحامؿ كفي ىذه الحالة يجرل اإلجياض
بالشركط اآلتية:

أ  -أف يتـ بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء كالكالدة كمكافقة الطبيب المعالج لمحالة المرضية
المبررة لئلجياض.

ب  -أف يحرر محضر بتقرير السبب المبرر لئلجياض بمعرفة األطباء المعنييف عمى أف تكقع عميو الحامؿ

كزكجيا أك كلييا في حالة تعذر ال حصكؿ عمى مكافقتيا بما يفيد المكافقة عمى إجراء عممية اإلجياض كيحتفظ

كؿ طرؼ مف األطراؼ المعنية بنسخة منو ،كال تشترط مكافقة الزكج في الحاالت الطارئة التي تتطمب تدخبلن

جراحيان فكريان.

الحالة الثانية :إذا ثبت تشكه الجنيف ك كفي ىذه الحالة يجرل اإلجياض بالشركط اآلتية:
أ  -أف يككف اإلجياض بناء عمى طمب الكالديف.

 )156القانكف عدد  14لسنة  4241المؤرخ في  1نكفمبر  4241المتعمؽ بال شػيادة الطبيػة ال سػابقة لمػزكاج .ال ارئػد الرسػمي عػدد 91
ال صػادر في  1نكفمبر .4241

 )157ييعاقب الفصؿ  1مف القانكف المتعمؽ بالشيادة الطبية السابقة لمزكاج بخطية قدرىا مائة دينار ضباط الحالة المدنية الذيف
ال يمتثمكف ألحكاـ الفصؿ األكؿ مف القانكف المذككر.

 )158اقتضت المادة  340مف قانكف العقكبات ما يمي ":تعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أك بالغرامة التي ال تجاكز عشرة

آالؼ درىـ أك بالعقكبتيف معان كؿ حبمى أجيضت نفسيا عمدان بأية كسيمة كانت .كما يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف أك
بالغرامة التي ال تقؿ عف عشرة آالؼ درىـ مف أجيضيا عمدان برضاىا بأية كسيمة كانت .فإذا كاف مف أجيضيا طبيبان أك
جراحان أك صيدالنيان أك قابمة أك أحد الفنييف كانت العقكبة السجف مدة ال تزيد عمى خمس سنكات ،كذلؾ دكف اإلخبلؿ بأية
عقكبة أشد ينص عمييا قانكف آخر .كيعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى سبع سنكات مف أجيض عمدنا حبمى بغير رضاىا.
كيعاقب عمى الشركع ف ي ارتكاب أحد األفعاؿ المنصكص عمييا في ىذه المادة بنصؼ العقكبات المقررة فييا"..
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مر عمى الحمؿ مائة كعشركف يكمنا.
ب  -أال يككف قد ن
ج  -أف يثبت التشكه بتقرير لجنة طبية تضـ استشارييف في تخصص أمراض النساء كالكالدة كاألطفاؿ

كاألشعة.

د  -أف يككف تقرير المجنة مبنيان عمى الفحكص الطبية كاستخداـ التقنيات المتعارؼ عمييا عمميان.

ىػ  -أف يككف الجنيف مشكىا تشكىا خطي انر غير قابؿ لمعبلج بحيث يؤدم إف كلد حيان إلى أف تككف حياتو

سيئة كآالما عميو كعمى أىمو( .)159

أف محؿ تجريـ اإلجياض ىك حماية حؽ الجنيف في الحياة إذ جاء في
كقد أكدت المحكمة االتحادية العميا ٌ
حيثيات أح د أحكاميا الصادرة في ىذا المكضكع أنو " :يشترط الحمؿ لقياـ اإلجياض  ،ذلؾ ألف المقصكد
مف اإلجياض إنياء حالة حمؿ حي قبؿ مكعد الكالدة الطبيعي ،فاإلجياض فعؿ مكجو أصبل ضد الجنيف ،
فمحؿ الجريمة ىك الحمؿ كال تقع جريمة اإلجياض إال عمى امرأة حبمى ألف القانكف يحمي حؽ الجنيف في
الحياة كىذا ما ىدؼ إليو النص القانكني  ،فبلبد إذف مف كجكد جنيف ليحميو القانكف ،كال تقع ىذه الجريمة

قبؿ كقكع الحمؿ أك بعد انتيائو كلك كاف المتيـ يعتقد أك يتصكر خبلفا لمكاقع بكجكد الحمؿ  ،فغياب الحمؿ

يجعؿ مف جريمة اإلجياض مستحيمة استحالة مطمقة  ،كذلؾ ال جريمة إذا كلد الجنيف ميتا  ،ككذلؾ تنتيي
حدكد اإلجياض عند بداية الكالدة ألف بداية الكالدة ىي بداية حياة طبيعية منفصمة يعتبر معيا الكليد إنسانا

حيا يحميو القانكف بالنصكص الكاممة لمقتؿ كالجرح األخرل كليس بنص اإلجياض)160 (".

ك الحؿ الذم اعتمده المشرع اإلما راتي في إجازة اإلجياض استثناء عمى النحك المشار إليو سبؽ أف تبناه
المشرع التكنسي بالمادة  941مف المجمة الجزائية منذ أكاسط الستينات مع بعض الفركؽ حيث أجاز "إبطاؿ

يتـ في غضكف الثبلثة أشير األكلى منو ك مف طرؼ طبيب مباشر لمينتو
الحمؿ" في صكرتيف األكلى أف ٌ
بصف ة قانكنية في مؤسسة استشفائية أك صحية أك في مصحة مرخص فييا .ك الثانية أف يتـ بعد الثبلثة
أشير إف خشي مف مكاصمة الحمؿ أف تتسبب في انييار صحة األـ أك تكازنيا العصبي أك كاف يتكقع أف

يصاب الكليد بمرض أك آفة خطي ةر كفي ىذه الحالة يجب أف يتـ ذلؾ في مؤسسة مرخص فييا) .(161
 )159المادة  13مف قانكف اتحادم رقـ ( )10لسنة  2008في شأف المسؤكلية الطبية.

 )160المحكمة االتحادية العميا في  ،1989/11/1الطعف رقـ  46لسنة  11ؽ.ع.ج .غير منشكر مشار إليو في كتاب قانكف

العقكبات اإلتحادم لدكلة اإلمارات العربية المتحدة فقيا كقضاء لمحمد محرـ محمد عمي كخالد محمد كدفكر المييرم ، 1992
الطبعة األكلى ،الفتح لمطباعة كالنشر ص .792

 )161تنص المادة  114مف المجمة الجنائية التكنسية حاليا عمى ما يمي ":كؿ مف تكلى أك حاكؿ أف يتكلى إسقاط حمؿ ظاىر
أك محتمؿ بكاسطة أطعمة أك مشركبات أك أدكية أك أية كسيمة أخرل سكاء كاف ذلؾ برضى الحامؿ أك بدكنو يعاقب بخمسة

أعكاـ سجنا كبخطية قدرىا عشرة آالؼ دينار أك بإحدل العقكبتيف
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كغني عف البياف القكؿ أف المشرع اإلماراتي كاف أكثر حذ ار حيف اشترط في حاؿ ثبكت تشكه الجنيف أال

يككف قد مر عمى الحمؿ مائة كعشركف يكمنا ككاف ممتقيا مع التشريع التكنسي حيف لـ يشترط مثؿ ذلؾ الشرط

في حالة ثبكت أف استمرار الحمؿ يشكؿ خط ار عمى حياة الحامؿ كفي ىذه الحالة ال يجرل اإلجياض إال بعد
مراعاة الشركط التي سبؽ التعرض إلييا كىي شركط تتضمف محاذير أكثر ألف مف بينيا تكقي ع الحامؿ
كزكجيا أك كلييا في حالة تعذر الحصكؿ عمى مكافقتيا بما يفيد المكافقة عمى إجراء عممية اإلجياض.

كالمتمعف في قانكف العقكبات المصرم يجده قد استعمؿ أيضا عبا ةر إسقاط الحمؿ كفرؽ بيف اإلسقاط العمدم

كاإلسقاط الرضائي كجرميما في الحالتيف إذ كفقا لممكاد مف  260إلى  263مف القانكف المذككر فإنو يعاقب

بالسجف المشدد كؿ مف اسقط عمدا امرأة حبمى بضرب أك نحكه مف أنكاع األذايات .

ك يعاقب بالحبس كؿ مف اسقط عمدا امرأة حبمى بإعطائيا أدكية أك باستعماؿ كسائؿ مؤدية إلى ذلؾ أك
بدالتيا عمييا سكاء كاف برضائيا اـ ال.

عرض المرأة التي رضيت بتعاطي األدكية مع عمميا بيا أك رضيت باستعماؿ الكسائؿ السالؼ ذكرىا أك
كتي ٌ
مكنت غيرىا مف استعماؿ تمؾ الكسائؿ ليا كتسبب اإلسقاط عمى ذلؾ حقيقة تعاقب بالعقكبة المقر ةر قانكنا،
كما يعرض مسقط الحمؿ نفسو  ،سكاء كاف طبيبان اك جراحان أك صيدليا أك قابمة لمحكـ بالسجف المشدد.

ككفقا لممادة  29مف الئحة آداب مينة الطب الصاد ةر في مصر بقرار كزير الصحة رقـ  238لسنة 2003
فإنو " ال يجكز لمطبيب إجراء عممية اإلجياض إال لدكاعي طبية تيدد صحة األـ كيككف ذلؾ بشيادة كتابية
مف طبيبيف متخصصيف  ،كفي الحاالت العاجمة التي تتـ فييا العممية لدكاعي إنقاذ الحياة يجب عمي الطبيب

المعالج تحرير تقرير مفصؿ عف الحالة يرفؽ بتذك ةر العبلج".

فضؿ ،عند إقرار ىذا االختيار التشريعي ،أف ييغنمب
ككاضح مف عبارات النص المذككر أف المشرع المصرم ن
فكرة حماية حؽ األـ في الحياة عمى فكرة حماية حؽ الطفؿ في الحياة  ،كقد يعكد سبب اعتماد ىذا االختيار

كتعاقب بعاميف سجنا كبخطية قدرىا ألفا دينار أك بإحدل العقكبتيف المرأة التي أسقطت حمميا أك حاكلت ذلؾ أك رضيت

باستعماؿ ما أشير بو عمييا أك كقع مدىا بو ليذا الغرض.

يرخص في إبطاؿ الحمؿ خبلؿ الثبلثة أشير األكلى منو مف طرؼ طبيب مباشر لمينتو بصفة قانكنية في مؤسسة استشفائية

أك صحية أك في مصحة مرخص فييا.

كما يرخص فيو بعد الثبلثة أشير إف خشي مف مكاصمة الحمؿ أف تتسبب في انييار صحة األـ أك تكازنيا العصبي أك كاف
يتكقع أف يصاب الكليد بمرض أك آفة خطيرة كفي ىذه الحالة يجب أف يتـ ذلؾ في مؤسسة مرخص فييا

إف إبطاؿ الحمؿ المشار إليو بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد االستظيار لدل الطبيب الذم سيتكلى ذلؾ بتقرير مف الطبيب

الذم يباشر المعالجة"
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إلى فكرة تستمد أصكليا مف الفقو اإلسبلمي كىي ترجيح األصؿ الثابت عمى الفرع االحتمالي كفؽ مقاييس

محددة.

كحسب المادة  449مف قانكف العقكبات المغربي فإنو يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات كغرامة مف
مائتيف إلى خمسمائة درىـ مف أجيض أك حاكؿ إجياض امرأة حبمى أك يظف أنيا كذلؾ ،برضاىا أك بدكنو

سكاء كاف ذلؾ بكاسطة طعاـ أك شراب أك عقاقير أك تحايؿ أك عنؼ أك أية كسيمة أخرل ،كاذا نتج عف ذلؾ

مكتيا ،فعقكبتو السجف مف عشر إلى عشريف سنة.

ويجيز التشريع المغربي في المادة  191من قانون العقوبات اإلجياض إذا استكجب تو ضرك ةر المحافظة عمى
صحة األـ متى قاـ بو عبلنية طبيب أك جراح بإذف مف الزكج .كال يطالب بيذا اإلذف إذا ارتأل الطبيب أف

حياة األـ في خطر غير أنو يجب عميو أف يشعر بذلؾ الطبيب الرئيسي لمعمالة أك اإلقميـ .كعند عدـ كجكد
الزكج أك إذا امتنع الزكج مف إعطاء مكافقتو أك عاقو عف ذلؾ عائؽ فإنو ال يسكغ لمطبيب أك الجراح أف يقكـ
بالعممية الجراحية أك يستعمؿ عبلجا يمكف أف يترتب عنو اإلجياض إال بعد شيادة مكتكبة مف الطبيب

الرئيسي لمعمالة أك اإلقميـ يصرح فييا بأف صحة األـ ال تمكف المحافظة عمييا إال باستعماؿ مثؿ ىذا العبلج
ب  -حماية الجنيف مف المكت بالتبعية

باالطبلع عمى تشريعات عدد مف الدكؿ العربية يتضح أف ىناؾ اتجاىيف كبيريف  ،اتجاه أكؿ كىك الغالب

ييعمؽ تنفيذ عقكبة اإلعداـ في المرأة الحامؿ إلى حيف كضع حمميا ،كىذا يستند إلى الفقو اإلسبلمي ،كاتجاه
ثاف اجتيد في اعتماد رأم آخر يجنب المرأة الحامؿ تنفيذ عقكبة اإلعداـ.
 - Ωتعميؽ تنفيذ عقكبة اإلعداـ في المرأة الحامؿ

الحد عمييا حتى تضع حمميا( .)162كتؤ ٌكد ىذه القاعدة بكضكح
يؤجؿ تنفيذ ٌ
ييجمع الفقياء المسممكف أف الحامؿ ٌ
مبدأ حماية حؽ الجنيف في الحياة رغـ أف حياتو احتمالية إذ ليس مف المعقكؿ كالمنطؽ أف يؤخذ بجريرة ٌأمو

بالتبعية .فيذا الجنيف الذم تنتظره الحياة قد يصبح في يكـ ما رجبل ينتفع مجتمعو
كينفٌذ فيو حكـ اإلعداـ
ٌ
فإنو ال يعقؿ أف يصادر حقٌو في الحياة بسبب فقداف أمو لحقٌيا في
بخدماتو .كحتى إف لـ يصبح كذلؾ ٌ

الحياة.

162
النبي صمٌى ا﵀ عميو كسمـ كىي حبمى مف الزنى،
) جاء في حديث عمراف بف حصيف في شأف امرأة تدعى الغامدية أتت ٌ
كلييا كقاؿ لو" :أحسف إلييا ،فإذا كضعت فآتي بيا .ففعؿ".
فقالت:
"يانبي ا﵀ أصبت ٌ
النبي ٌ
عمي " .فدعا ٌ
حدا فأقمو ٌ
ٌ
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ككفاء ليذه القاعدة الفقيية التي تستمد أصكليا مف مبادئ الرحمة كالرأفة كمف قاعدة المحافظة عمى حؽ

الجنيف في الحياة كمف قاعدة أنو ال تزر كاز ةر كزر أخرل  ،فقد نسجت معظـ التشريعات العربية كحتى غير

العربية التي تقر عقكبة اإلعداـ عمى ىذا المنكاؿ .

فمقد اقتضت المادة  982مف القانكف االتحادم لدكلة اإلمارات العربية المتحدة رقـ  19لسنة  4229المتعمؽ
بإصدار قانكف اإلجراءات الجزائية  ":يؤجؿ تنفيذ عقكبة اإلعداـ عمى المرأة الحامؿ إلى أف تضع حمميا كتتـ

رضاعتو في عاميف ىجرييف كتحبس حتى يحيف كقت التنفيذ".

النمك
كىذا الحؿ الذم تبناه المشرع اإلماراتي بتحديد
أىمية عمى ٌ
السف القصكل لمرضاعة بعاميف ىجرييف لو ٌ
ٌ
سيما مف جكانبو النفسية كالبسيككلكجية.
الطبيعي لممكلكد كال ٌ

حدد فترة الكضع بأربعيف يكما إذ جاء في المادة  19مف
كاعتمد القانكف الجنائي المغربي حبل آخر إذ ىك ٌ
قانكف العقكبات " :المرأة المحككـ عمييا بعقكبة سالبة لمحرية إذا ثبت أنيا حامؿ ألكثر مف ستة أشير فإنيا ال
تنفذ العقكبة إال بعد كضعيا بأربعيف يكما فإف كانت معتقمة كقت صدكر الحكـ فإنيا تنتفع بنظاـ االعتقاؿ

االحتياطي طكاؿ الفترة البلزمة .كيؤخر تنفيذ العقكبات السالبة لمحرية أيضا في حؽ النساء البلئي كضعف

قبؿ الحكـ عمييف بأقؿ مف أربعيف يكما".

كالممفت لمنظر في صياغة المادة المذككرة (  )163أنيا تحدثت عف العقكبة السالبة لمحرية كلـ تتحدث عف

164
كلعؿ
عقكبة اإلعداـ كالحاؿ أف ىذه العقكبة ليست سالبة لمحرية فحسب ،كانما ىي عقكبة سالبة لمحياة( ) ٌ
الحؿ مف الفقو اإلسبلمي أيضا
المشرع المغربي  -حيف حدد أمد تعميؽ التنفيذ بأربعيف يكما  -قد استميـ ىذا ٌ
ٌ

النفاس لفترة تتراكح مف أربعة إلى ستة أشير( .)165
الذم ضبط ٌ
مدة ٌ

كاختار المشرع التكنسي حبل أكثر صرامة ألنو لـ يحدد أم أمد بعد الكضع إذ اقتضت المادة  2مف المجمٌة

الجزائية أف المرأة التي حكـ عمييا باإلعداـ كثبت ٌأنيا حامؿ ال تعدـ إالٌ بعد كضع حمميا .كتعكد صرامة ىذا

 )163المادة  19مف القانكف الجنائي المغربي.
164
ال
فإنيا ال تعدـ إ ٌ
أف "المرأة المحككـ عمييا باإلعداـ إذا ثبت حمميا ٌ
نص الفصؿ  94مف القانكف الجنائي المغربي القديـ ٌ
) ٌ
بعد أف تضع حمميا بأربعيف يكما".

 )165يذىب الحنفية كالحنابمة كالشافعية إلى أف أقصى مدة النفاس ىي  1أشير في حيف يذىب المالكية لمقكؿ بأنيا تصؿ إلى

 4أشير.
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الحؿ الذم اعتمده المشرع التكنسي إلى تأثره بأحكاـ المادة  944مف مجمة الجنايات كاألحكاـ العرفية كىي

مف أكؿ المدكنات القانكنية التي صدرت في العالـ العربي عمى النمط الحديث( )166
كفي القانكف المقارف طرح القانكف البمجيكي القديـ حكما مماثبل ( .)167

 - Ωاستبعاد تنفيذ عقكبة اإلعداـ في المرأة الحامؿ

ذىب المشرع األردني إلى اعتماد حؿ آخر أكثر جرأة ألنو منح المرأة المحككـ عمييا كالتي ثبت أنيا حامؿ
عذ ار قانكنيا يتمثؿ في استبعاد عقكبة اإلعداـ كتعكيضيا بعقكبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة فمقد نصت المادة

 17مف قانكف العقكبات األردني عمى ما يمي  ":في حالة ثبكت ككف المرأة المحككـ عمييا بيذه العقكبة
حامبلن ،يبدؿ حكـ اإلعداـ باألشغاؿ الشاقة المؤبدة".

كتنسجـ جميع الحمكؿ التي اعتمدتيا التشريعات العربية عمى النحك السالؼ الذكر مف حيث المبدأ ،مع ما

تنص عميو تكصيات األمـ المتحدة في مجاؿ حماية حقكؽ الذيف يكاجيكف عقكبة اإلعداـ كالتي أ ٌكدت
ٌ
168
بكضكح عمى ٌأنو ينبغي أف ال يين ٌفذ حكـ اإلعداـ بالحكامؿ أك باألميات الحديثات الكالدة( )  ،كما تنسجـ
تمؾ الحمكؿ مع الفقرة الثالثة مف ضمانات عقكبة اإلعداـ التي نصت بكضكح عمى عدـ جكاز تنفيذ عقكبة
اإلعداـ عمى المرأة حامؿ كال عمى األميات الحديثات الكالدة( .)169
 - 2حماية الجنيف خارج الرحـ

سمي
تطكر العمكـ
ٌ
الطبية كالبيكلكجية كما ٌ
تككف جنيف خارج رحـ ٌأمو ،لكف بفضؿ ٌ
تصكر ٌ
لـ يكف فيما مضى ٌ
باإلخصاب االصطناعي خارج الرحـ ،تـ التكصؿ منذ سنة  4218إلى تحقيؽ إنجاز عممي تاريخي تمثٌؿ في

166
الماد ة  944مف مجٌمة الجنايات كاألحكاـ العرفية عمى ما يمي" :المرأة إذا استكجبت القتؿ كلـ تكف حامبل ،تكقؼ
نصت ٌ
) ٌ
ساعة ،كتساؽ مستكرة كتقتؿ بآلة ال تعذيب فييا كال تمثيؿ ،كال تبقى في مكضع قتميا مثؿ الرجؿ بؿ تدفع لمف يطمبيا مف أىميا

إف كانكا ،كاال تكجو لممار ستاف لتجيز ،كمصركؼ دفنيا مف بيت الماؿ .كيبقى المكتكب باسميا كجنايتيا في محؿ قتميا".

167
فإنو ال ين ٌفذ
) اقتضت المادة  44مف القانكف الجنائي البمجيكي "أنو عندما يثبت أف المرأة المحككـ عمييا باإلعداـ حامؿ ٌ
ال بعد الكضع".
عمييا إ ٌ

 ) 168قرار اعتمده المجمس االقتصادم كاالجتماعي لؤلمـ المتحدة بتاريخ  99مام .98/4281

) قرار المجمس االقتصادم كاالجتماعي  9 .98/4281مام  - 4281ككفقا لدليؿ المحاكمات العادلة الذم أصدرتو منظمة
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العفك الدكلية فإف عبارة األميات الحديثات الكالدة تعني األميات المرضعات .الدليؿ المذككر ص .411
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170
فجرت تمؾ الكالدة ا لتي كاف القصد منيا نبيبل كىك مساعدة زكجيف عقيميف
كالدة ٌأكؿ طفؿ أنبكب( ) .كقد ٌ
عدة قضايا أخبلقية كقانكنية بسبب ما يمكف أف تخٌمفو التقنيات المستعممة فييا مف نتائج عمى
عمى اإلنجابٌ ،

مستكل المبادئ كالقكاعد السائدة كالتي مف بينيا أف اإلنجاب ال يمكف أف يمارس إالٌ في إطار العبلقة الزكجية

أف االبف لمفراش ،كأف احتراـ الحؽ في الحياة ىك
البنكة ال يمكف أف تككف مشركعة إالٌ استنادا لقاعدة ٌ
كأف ٌ
الطبية
بد مف كضع أطر كقكاعد قانكنية جديدة لمسألة اإلنجاب بالمساعدة
مبدأ ال محيد عنو كبالتالي فبل ٌ
ٌ
يستمد الكثير مف أصكلو مف أسس فقيية كدينية.
حتى ال يقع االصطداـ مع ذلؾ السائد الذم
ٌ
منكبة عمى إعداد نصكص قانكنية لتنظيـ اإلنجاب بالمساعدة الطبية اصطدـ الرأم
كفيما كانت عديد الدكؿ ٌ
171
تحكؿ جريئة في
نقطة
"تمثؿ
تجربة
كىي
)،
العاـ الدكلي بميبلد النعجة "دكلمي" عف طريؽ االستنساخ(
ٌ
خمية مف ثدم نعجة لقحت في بكيضة نعجة بعد أف أخرجت منيا نكاتيا"(  )172كىي
التكصؿ إلى استعماؿ ٌ
ٌ
لؤلجنة بما فييا
ألنيا تفتح المجاؿ عمى مصراعيو إلنتاج صناعي
ٌ
تحكؿ جريئة كخطيرة عمى اإلنسانية ٌ
نقطة ٌ

البشرية بدكف تناسؿ كذلؾ عف طريؽ االستنساخ كتيم ٌكف مف ليست ليـ حظكظ بصفة مطمقة في
األجنة
ٌ
التناسؿ مف ذلؾ

المشرعيف إلى
مقدسات الحياة دفع بعديد
أف خطكرة تمؾ النتيجة كتداعياتيا عمى مسائؿ تعتبر مف ٌ
كال شؾ ٌ
ٌ
حؽ اإلنساف في الحياة كاحتراـ كرامتو كحمايتيما مف
اتخاذ مكاقؼ كاضحة كصريحة منيا الحفاظ عمى مبدأ ٌ

كؿ تكظيؼ.
ٌ

ػتـ في ػػو مخبري ػػا اإلخ صػػاب ب ػػيف البكي ض ػػة
) كممػػة أنب ػػكب  In vitroتعن ػػي اإلنػػاء الزج ػػاجي أك الكع ػػاء اال صػػطناعي ال ػػذم يػ ٌ
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ػتـ نقميػػا بعػد ذلػػؾ إلػػى رحػػـ األنث ػى
لنمكىػػا داخػؿ األنبػػكب ثػػـ يػ ٌ
كالحيػكاف المنػػكم .كتظػ ٌػؿ البكي ضػػة المخ صػػبة فتػرة مػػف الػػزمف كافيػػة ٌ
الطبيػػة
فتكػػكف م ارحػػؿ الحمػػؿ ىكػػذا قػػد ق سػػمت فت ػرة خػػارج الػػرحـ تبػػدأ فييػػا الم سػػاعدة عمػػى تكػ ٌػكف الجنػػيف سػ ٌػميت بمرحمػػة الم سػػاعدة
ٌ

عمى اإلنجاب كفترة داخؿ الرحـ تبدأ بعد إتماـ عممية تخ صػيب البكي ضػة كنمكىػا .كتيعتبػر البنػت "لػكيز بػراكف " أكؿ طفػؿ أنبػكب فػي

العػػالـ تكلػػد بطريقػػة اإلخ صػػاب ال صػػناعي كقػػد ح صػػؿ ذلػػؾ فػػي انكمت ػ ار سػػنة  4218عمػػى يػػد األ سػػتاذيف "باتريػػؾ سػػتبتك" ك"ركب ػػار

إدكاز".

تطكر اليندسة الكراثية :مجمة القضاء كالت شريع .ع 2 .نكفمبر  4228ص
 عبد الباسط خالدم :أخبلقيات اإلنجاب في ٌظؿ ٌ
.81

171
أف بداية التجارب حكؿ االستنساخ
) تـ استنساخ النعجة "دكلمٌي" سنة  4221عمى يد العالـ "كيممكت إباف" :تجدر المبلحظة ٌ
انطمقت منذ سنة  4281التي شيدت ميبلد أكؿ عجؿ مستنسخ بالكاليات المتحدة األمريكية ثـ ميبلد أكؿ خركؼ مستنسخ

بفرنسا عاـ  ، 4282ثـ تكاصمت بعد ذلؾ التجارب .كالفرؽ بيف ىذه التجارب كتجربة دكلمي ىي في التقنيات المستعممة التي
سمحت باالستنساخ دكف تناسؿ.
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فمقد طرح المشرع اإلماراتي في القانكف االتحادم رقـ ( )10لسنة  2008في شأف المسؤكلية الطبية عدة

أحكاـ تتعمؽ باإلنجاب بالمساعدة الطبية كبحظر إجراء عمميات االستنساخ كحظر إجراء أبحاث أك تجارب

طبية عمى اإلنساف إال في حاالت استثنائية ككفؽ شركط محددة.

بالطب
المؤرخ في  1أكت  9884المتعمٌؽ
بسف القانكف عدد  21لسنة 9884
ٌ
كما قاـ المشرع التكنسي ٌ
ٌ
اإلنجابي الذم طرح فيو أحكاما مماثمة مع تكسع أكثر عند التطرؽ لمكضكع األجنة كاألمشاج البشرية.

كأقرت الئحة آداب مينة الطب الصادرة في مصر بقرار كزير رقـ  918لسنة  9881بدكرىا أحكاما مماثمة
لمقانكنيف السابقيف مع كجكد فارؽ كىك ترتيبيا لجزاءات تأديبية فقط.

كفي ضكء أحكاـ النصكص المذككرة كغيرىا مف التشريعات الشبيية التي أقرتيا دكؿ أخرل  ،يمكف القكؿ أنيا

أجنة بشرية خارج إطار الطب اإلنجابي أك ما
األكؿ ىك منع الحصكؿ عمى ٌ
كضعت أسس مبدأيف رئيسييف ٌ
أجنة بشرية كاستعماليا لغايات
يسمى أيضا باإلنجاب بالمساعدة الطبية (أ) كالثاني ىك منع الحصكؿ عمى ٌ

غير مشركعة (ب).

أ  -منع الحصكؿ عمى أجنة خارج إطار الطب اإلنجابي

كرسو بكضكح القانكف التكنسي عدد 21
أجنة خارج إطار
ٌ
يمثٌؿ منع الحصكؿ عمى ٌ
الطب اإلنجابي مبدأ عاما ٌ
لسنة  9884المؤرخ في  1أكت  9884المتعمؽ بالطب اإلنجابي (  )173فمقد جاء بالمادة  41مف القانكف

المذككر صراحة ٌأنو "ال يمكف الحصكؿ عمى جنيف بشرم بكاسطة األنبكب أك بتقنيات أخرل إالٌ في إطار

الطب اإلنجابي ككفقا لغاياتو كما يضبطيا ىذا القانكف".
ٌ
تكصؿ
تحسبا إلمكانية
أف
النص ٌ
كيظير مف خبلؿ عبارات ىذا ٌ
ٌ
المشرع استعمؿ عبارة "أك بتقنيات أخرل" ٌ
ٌ
األبحاث العممية ألكجو استعماؿ أخرل في ىذا المجاؿ غير األنبكب أك االستنساخ تتنافى مع أحكاـ القانكف

بالطب اإلنجابي.
المتعمٌؽ
ٌ
الطب اإلنجابي يقصد بو كؿ األعماؿ
فإف
ٌ
كطبقا ألحكاـ الفقرة الثانية مف المادة األكلى مف النص المذككر ٌ
الداخمة في إطار المساعدة الطبية عمى اإلنجاب كالرامية إلى معالجة عدـ الخصكبة .كحسب المادة 9
الطبية ٌ
ٌ

أم تقنية أك
كؿ األعماؿ السريرية ك
"فإف الطب اإلنجابي يشمؿ ٌ
ٌ
مف نفس القانكف ٌ
البيكلكجية داخؿ األنبكب أك ٌ
كيؤدم إلى اإلنجاب خارج المسار الطبيعي لذلؾ".
عمؿ آخر لو أثر معادؿ ٌ

 - )173الرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية عدد  41بتاريخ  1أكت  9884ص 9911
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ظـ اإلنجاب المعتمد عمى طريقة اإلخصاب
أف يين ٌ
كجمي مف خبلؿ ىذا المبدأ العاـ أف اليدؼ األساسي ىك ٌ
ٌ
تستغؿ الرغبة المشركعة لئلنجاب لتحقيؽ غايات
حتى ال
ٌ
محددة كذلؾ ٌ
الصناعي بكضع ضكابط كمحاذير ٌ
النيؿ مف الحؽ في الحياة أك الني ؿ مف القيـ الدينية كاألخبلقية السائدة.
غير أخبلقية مف أبرزىا ٌ
الطب اإلنجابي دكف غيره مف األطر الصناعية أك التجارية أك حتى
أجنة في إطار
ٌ
كضركرة الحصكؿ عمى ٌ
البحثية أك الدراسية ىك مبدأ عاـ حماه القانكف المذككر جزائيا استنادا ألحكاـ الفقرة الثانية مف المادة 41
لمدة خمس سنكا ت كبغرامة قدرىا عش ةر آالؼ دينار أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط.
بالسجف ٌ

كحسب المادة  11مف الئحة آداب المينة الصاد ةر في مصر بقرار كزير الصحة رقـ  918لسنة  9881فإنو
تخضع عمميات اإلخصاب المساعدة لبكيضة الزكجة مف نطفة الزكج داخؿ جسـ الزكجة أك خارجػ ػو ( تقنيات

اإلخصاب المعممي أك الحقف المجيرم) لمضكابط األخبلقية التي تستيدؼ المحافظة عمي النسؿ البشرل
كعبلج العقـ ،مع الحرص عمي نقاء األنساب كعمي المعايير القانكنية الصاد ةر مف الجيات المختصة.

الطب اإلنجابي خارج إطار العبلقة
كيتفرع عف ذلؾ المبدأ العاـ مبدئاف آخراف األكؿ ىك منع المجكء إلى
ٌ
ٌ
الطب اإلنجابي إلى االستنساخ.
الزكجية ،كالثاني ىك منع المجكء في إطار
ٌ
 - Ωمنع المجكء إلى الطب اإلنجابي خارج إطار الزكاج
إف اإلنجاب بالمساعدة الطبية ال يمكف ممارستو إالٌ في نطاؽ محدكد ىك نطاؽ الزكاج الشرعي فمقد جاء
ٌ
صراحة بالمادة  49مف القانكف االتحادم رقـ ( )10لسنة  2008في شأف المسؤكلية الطبية أنو " ال يجكز
إجراء التقنية المساعدة عمى اإلنجاب لممرأة أك زرع جنيف في رحميا إال مف الزكجيف كبناء عمى مكافقتيما

عمى ذلؾ كتابة كبشرط أف يككف ذلؾ أثناء قياـ الزكاج الشرعي بينيما"  .كجاء بالمادة  1مف القانكف التكنسي

متزكجيف
المتعمؽ
بالطب اإلنجابي ٌ
ٌ
أف اليدؼ مف اإلنجاب بالمساعدة الطبية ىك "االستجابة لطمب شخصيف ٌ
كيقدـ ىذا الطمب كتابيا".
كذلؾ قصد تدارؾ عدـ الخصكبة لدييما ٌ

الطب اإلنجابي إالٌ بالنسبة إلى شخصيف متزكجيف
كجاء بالمادة  1مف نفس القانكف ٌأنو " ال يمكف المجكء إلى
ٌ

سف اإلنجاب".
كعمى قيد الحياة كبكاسطة أمشاج متأتية منيما فقط كأف يككنا في ٌ
األجنة في إطار
كنصت المادة  9مف نفس القانكف ٌأنو "ال يمكف تمقيح األمشاج كال زرع
الطب اإلنجابي إالٌ
ٌ
ٌ
ٌ
بالحضكر الشخصي لمزكجيف المعنييف كبعد الحصكؿ عمى مكافقتيما الكتابية".
كجاء في المادة  19مف الئحة آداب المينة الصادرة في مصر بقرار كزير الصحة رقـ  918لسنة 9881
أنو ال يجكز إجراء عمميات اإلخصاب المساعد داخؿ أك خارج جسـ الزكجة إال باستخداـ نطفة زكجيا حاؿ
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قياـ العبلقة الزكجية الشرعية بينيما .كما ال يجكز نقؿ بكيضات مخصبة لزرعيا في أرحاـ نساء غير

األميات الشرعيات ليذه البكيضات.

كيمكف في ضكء مختمؼ ىذه المكاد الخركج باالستنتاجات التالية:

الطبية لو إطار قانكني منظـ يسمح بمراقبة إجراء العمميات كيجعميا تجرل في
 )1أف اإلنجاب بالمساعدة
ٌ
سياؽ ذلؾ اإلطار القانكني.
عامة ال يمكف أف يككف إالٌ بالنسبة
أف اإلنجاب بالمساعدة
ٌ
ٌ )2
الطبية كالمجكء إلى الطب اإلنجابي بصفة ٌ
لشخصيف متزكجيف زكاجا قانكنيا كطبقا لمقكانيف الجارم بو العمؿ كالذم يضبط بكضكح شركط كأركاف

الزكاج.

الطب اإلنجابي مقصكر بالنسبة لممنتفعيف بو عمى األزكاج الشرعييف يفيـ منو،
أف
ٌ
أف تأكيد التشريع عمى ٌ
ٌ )3
بطريقة االستنتاج العكسي ،إقصاء المانحيف لمنطؼ مف الرجاؿ كالمانحات لمبكيضات مف النساء بصفة

الطب اإلنجابي ألف االلتجاء إلى طرؼ ثالث مانح ىك "مناؼ تماما لتعاليـ
منفردة مف االنتفاع بخدمات
ٌ
اإلسبلـ كلمعرؼ كالعادة إذ ىك يعتبر شرعا كقانكنا زنا ،كفيو إخبلؿ بقكاعد اإلرث كتمييد النتياؾ اختياراتنا
لشركاء حياتنا الزكجية"( .)174

معينة تتعٌمؽ
فإف تحقيقيا ال يمكف أف يتـ إالٌ في إطار معايير ٌ
ٌ )4أنو كلئف كانت رغبة اإلنجاب مشركعةٌ ،
بسف الزكجيف بالمكافقة الكتابية عمى عممية تمقيح األمشاج كزرع األجنة كبإعبلـ الزكجيف بالمخاطر التي قد
ٌ
تنجر عف عممية اإلخصاب خارج الرحـ كمف إمكانية حصكؿ إجياض حتى بعد إجراء عممية الزرع داخؿ
ٌ
مشكه الخمقػة كبأف تجرل العمميات في مؤسسات
الرحـ فضبل عف إمكانية الكالدة قبؿ األكاف أك كالدة مكلكد ٌ

الطبية إالٌ بعد احتراـ
متحصمػة عمى ترخيص كبأف ال تتـ عمميات اإلنجاب بالمساعدة
عمكمية أك خاصة
ٌ
ٌ
معينة مثؿ مسؾ سجبلت كدفاتر خاصة.
شكميات ٌ
األجنة إذا كانت مصطنعة باعتبار
أف القانكف التكنسي الصادر سنة ٌ 9884
حدد بكضكح مآؿ األمشاج ك ٌ
ٌ )5
المجمدة ال يمكف أف
األجنة
أف كسائؿ التجميد تسمح بتمديد حياة الجنيف إلى ما ال نياية .فحفظ األمشاج أك
ٌ
ٌ

المدة بطمب كتابي.
محددة بخمس سنكات قابمة لمتمديد لنفس ٌ
مدة قصكل ٌ
يتجاكز ٌ
األجنة في حاؿ طبلؽ الزكجيف أك كفاة أحدىما كذلؾ بإتبلؼ
كما حدد القانكف المذككر مآؿ األمشاج ك ٌ
األمشاج كانياء تجميد األجنة (المادة .)44

المككف
كىذا االستنتاج الخامس ىك أخطر مف االستنتاجات السابقة لما لو مف تأثيرات عمى حياة الجنيف
ٌ
المجمدة أك الزائدة التي تفرزىا عممية
األجنة سكاء
خارج الرحـ باعتبار ٌأنو ٌ
يؤدم إلى قبكؿ إتبلؼ األمشاج ك ٌ
ٌ
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منزلة مسألة إتبلؼ
تنبيت لجنة األخبلقيات الطبية التكنسية ليذه المسألة كأبدت فييا رأييا ٌ
اإلخصاب .كقد ٌ
األجنة الزائدة منزلة القطع اإلرادم لمحمؿ المسمكح بو قبؿ الثبلثة أشير في القانكف التكنسي .فمقد جاء في
ٌ
رأم المجنة حكؿ ىذا المكضكع أف اإلنجاب بالمساعدة الطبية يطرح قضايا أخبلقية عديدة كمختمفة كحساسة،

أف " احتراـ الحياة ىك أيضا مبدأ ال محيد عنو مف كجية نظر الفمسفة كاألخبلؽ
يصعب غالبا تقديرىا ك ٌ
الطبية ال غير
الحد مف عدد األجنة الزائد بقدر ما تحتاجو الممارسة
كالسياسة كآداب الطب .كينجر عف ذلؾ ٌ
ٌ

حد كبير في سمككنا
كتحديد أجؿ إتبلفيا .كلكف ما داـ قطع الحمؿ اإلرادم مقبكال قانكنيا كمستساغا إلى ٌ
المطبقة عمى الجنيف
المجمد قكاعد أكثر تقييدا مف القكاعد
نطبؽ عمى الجنيف
ٌ
كأخبلقنا فإنو ..ال يمكف أف ٌ
ٌ
الذم يقبؿ إجياضو في إطار التخطيط لمكالدات"( .)175
حؽ الجنيف في
إف ىذا الرأم الذم أسستو المجنة الكطنية لؤلخبلقيات الطبية عمى مبدأ القياس يجعؿ حماية ٌ
ٌ
يتـ قبؿ
الحياة غير مطمقة باعتبار اإلقرار الصريح بإمكانية إتبلؼ
ٌ
األجنة الزائدة عمى غرار اإلجياض الذم ٌ
نياية الثبلثة أشير مف بداية الحمؿ.

إف حرص المشرعيف اإلماراتي كالتكنسي عمى ضماف احتراـ قكاعد ممارسة اإلنجاب بالمساعدة الطبية كعدـ

الزيغ بيا عف األىداؼ الن بيمة التي شرعت مف أجميا جعميما يرتباف عقكبات جزائية عمى مف يخالؼ أحكاـ
القكانيف الجارم بيا العمؿ.

فمقد اقتضت المادة  )4(98مف القانكف االتحادم رقـ ( )10لسنة  2008في شأف المسؤكلية الطبية "يعاقب
بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف كال تزيد عمى خمس سنكات كبغرامة ال تقؿ عف ( )200.000مائتي ألؼ

درىـ كال تزيد عمى ( ) 500.000خمسمائة ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف يخالؼ أم حكـ مف
أحكاـ المادتيف ( )1/10ك ( )12مف ىذا القانكف"

كما أقرت المادة  14مف القانكف التكنسي المؤرخ في  1أكت  9884عقابا بخمس سنكات سجنا كبغرامة قدرىا
عشرة آالؼ دينار أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط لكؿ مخالؼ ألحكاـ الفصؿ  1المتعمؽ بقكاعد اإلنجاب
بالمساعدة الطبية .

 - Ωمنع المجكء في إطار الطب اإلنجابي إلى االستنساخ
نصت المادة ( - 4 :)48مف القانكف االتحادم رقـ ( )48لسنة  9888في شأف المسؤكلية الطبية السالؼ

الذكر عمى أنو " :يحظر إجراء عمميات استنساخ الكائنات البشرية ،كما يحظر األبحاث كالتجارب كالتطبيقات
بقصد استنساخ كائف بشرم".
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كرتب القانكف المذككر عقابا بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف كال تزيد عمى خمس سنكات كبغرامة ال تقؿ عف

( )988.888مائتي ألؼ درىـ كال تزيد عمى ( )988.888خمسمائة ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ

مف يخالؼ أم حكـ مف أحكاـ المادة المشار إلييا( .)176

الطب اإلنجابي المجكء
كاقتضت المادة  8مف القانكف عدد  21لسنة  9884عمى ٌأنو ي"يمنع منعا باتا في إطار
ٌ
إلى تقنيات االستنساخ" كرتٌبت المادة  14مف القانكف المذككر عقابا يصؿ إلى خمس سنكات سجنا مع
غرامة قدرىا عشرة آالؼ دينار ،كيمكف لممحكمة أف تحكـ بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط .ككفقا ألحكاـ الفقرتيف

فإف أحكاـ الفصؿ  91مف المجٌمة الجنائية المتعٌمقة بظركؼ التخفيؼ ال تنطبؽ كما
األخيرتيف مف المادة ٌ 14
ٌأنو في صكرة العكد تضاعؼ العقكبات المذككرة.

كنصت المادة  48مف الئحة آداب المينة الصادرة في مصر بقرار كزير الصحة رقـ  918لسنة 9881
عمى أنو " يحظر عمي الباحث إجراء البحكث كالممارسات التي تنطكم عمي شبية اختبلط األنساب أك
المشاركة فييا بأم صك ةر  ،كما يحظر عميو إجراء أك المشاركة في البحكث الطبية التي تيدؼ إلي استنساخ

الكائف البشرل أك المشاركة فيو".

كلئف لـ يرتب قرار كزير الصحة أم جزاء عمى مخالفة أحكاـ تمؾ المادة كتركو لضمائر األطباء كالباحثيف،
حد ذاتو كاٌنما مف المجكء إلى
فإف
المشرعيف التكنسي كاإلماراتي اتخذا مكقفا صارما ال مف االستنساخ في ٌ
ٌ
الدليؿ عمى إدراكيما لمدل خطكرة االستنساخ البشرم(  )177كتأثيراتو ال فقط عمى
تقنياتو أصبل كىذا ما يقيـ ٌ

حؽ اإلنساف في الحياة كاٌنما أيضا عمى مجمكعة مف الحقكؽ األخرل كالقيـ االجتماعية السائدة ككاضح أف

كؿ مف يف ٌكر مف أىؿ االختصاص
سد ال ٌذرائع ،كلفت نظر ٌ
المشرعيف أرادا بمنع المجكء إلى تقنيات االستنساخ ٌ
حد ذاتو جريمة.
في إنجاز مثؿ تمؾ العمميات بأف المجكء إلى تقنياتيا يشكؿ في ٌ
عدة اعتبارات فييا ما ييـ حماية حؽ
رد مكقؼ منع المجكء إلى تقنيات االستنساخ كتجريميا إلى ٌ
كيمكف ٌ
ييـ مسائؿ أخرل نتعرض ليا إيجازا.
الجنيف في الحياة خارج الرحـ كمنيا ما ٌ

أف عممية االستنساخ البشرم تتطمٌب
ففيما يتعمؽ بحماية حؽ الجنيف في الحياة خارج الرحـ يجدر التذكير إلى ٌ
يتـ كضعيا
خمية بشرية كاممة (ىناؾ أكثر مف  998نكعا مف الخبليا
مخبريا "أخذ ٌ
ٌ
المتخصصة في البشر) ثـ ٌ
 )176المادة (.4 :)98
 ) 177االستنساخ مف كجية النظر العممية أنكاع فيناؾ االستنساخ الخمكم ( )clonage cellulaireكاالستنساخ الجيني

متعددة الخبليا (االستنساخ عند النباتات ،االستنساخ عند الحيكانات) كأف
لحية ٌ
( )clonage génétiqueكاستنساخ الكائنات ا ٌ
الخمك مف األمراض كالصمكد أماميا إلخ ....راجع في ىذا المجاؿ
مف ىذه األنكاع ما ىك مفيد كيحقؽ منافع كالتداكم الجيني ،ك ٌ
محمد المراكشي  .النظرية العممية لبلستنساخ .أبحاث ندكة المجمس االس بلمي األعمى .جكاف  4221ص  14كما بعدىا.
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جدا يمكف نظريا استنساخ البشر"(  ،)178كتتطٌمب ىذه العممية لنجاحيا
في كسط غذائي كبطرؽ تقنية
متطكرة ٌ
ٌ
عدة تحصينات قد ينجح البعض منيا كقد يفشؿ.
إجراء ٌ
فمك أخذنا عمى سبيؿ المثاؿ االستنساخ الحيكاني لمنعجة دكلمي لكجدنا أف نجاح عممية االستنساخ لـ يحصؿ

"يقدر أىؿ
إالٌ بعد إجراء  188تجربة فاشمة .ككفقا لمجنة الكطنية التكنسية لؤلخبلقيات
فإنو ٌ
الطبية ٌ
ٌ
مدة خصكبتيا ال تعطي
أف كالدة بشر كاحد تستكجب آالؼ البكيضات ،كنحف نعمـ أف المرأة في ٌ
االختصاص ٌ

المخصصة لذلؾ.
النسكة
أكثر مف  49بكيضة سنكيا .فاستنساخ شخص بشرم كاحد يتطمٌب تجنيد مئات
ٌ
ٌ
السكية
األجنة غير
كمف األسئمة الكثي ةر المطركحة :ما ىك مصير التحصينات غير الناجحةد كالى أيف تؤكؿ
ٌ
ٌ
األجنة الممسكخة
بد أف يككف رىيف التضحية بعدد كبير مف
كغير السميمةد أليس إلى المزبمةد فنجاح كاحد ال ٌ
ٌ
179
أف
أك
نسبية باعتبار ٌ
أف حماية حؽ الجنيف المستنسخ في الحياة ىي حماية ٌ
المعكقة"( ) .كيؤخذ مف ىذا ٌ
ٌ
تقنيات االستنساخ تقكـ سمفا عمى التضحية بما ىك زائد مف األجنة أك ما ىك معتبر غير صالح كىذا يحيمنا

تعرضنا إليو بالنسبة لطفؿ األنبكب.
إلى نفس ال ٌ
طرح الذم ٌ
كنا ٌ
لبقية االعتبارات التي يقكـ عمييا مكقؼ المشرعيف اإلماراتي كالتكنسي مف منع المجكء في إطار
ٌأما بالنسبة ٌ
الطب اإلنجابي إلى االستنساخ فيمكف حكصمتيا في االضطراب الذم يدخمو االستنساخ عمى النظاـ القانكني

أف التناسؿ البشرم يتطمب قياـ عبلقة جنسية بيف ذكر كأنثى كىذا يعني
كالطبيعي السائد كالمؤسس عمى فكرة ٌ
أف التناسؿ في غياب االتصاؿ الج نسي الطبيعي قد يصبح ممكنا بما قد يحدث قطيعة بيف ما عاشت عميو
اإلنسانية منذ بدء الخميقة كما ستعيش عميو منذ بدء "االستنساخ"( .)180

إف مف أبرز اإلشكاليات التي ييدخميا االستنساخ البشرم ىك تغيير شفرة اإلنساف الكراثية كبرمجتو الجينية تمؾ
ٌ
181
تتحدد باالنتماء إلى أب كأـ كأخكة كأخكات كأعماـ كأجداد( )
كىكيتو
التي تتعٌمؽ
فالشخصية ٌ
ٌ
بشخصية الفرد ٌ
ٌ
سيما بالنسبة لؤلب كاألـ المذيف يبدئاف رعاية الطفؿ منذ بداية الحمؿ.
ٌ
كلكؿ كاحد مف ىؤالء أدكار ككظائؼ كال ٌ
كاذا ما أردنا أف نبحث عف ىذه االعتبارات مع الفرد المستنسخ فإف ٌأكؿ سؤاؿ يجكز طرحو ىك :مف يككف
فأم
بالنسبة إليو المستنسخد ىؿ ىك األـ أـ األخت أـ األب أـ األخد أـ العـد كاذا كانت اليكية غير كاضحة ٌ
يؤدم ببل ريب إلى الضياع كالى
كضكح بعد ذلؾ لكظائؼ ىؤالء كأدكارىـد إف فقداف المرجعية بيذا الشكؿ ٌ

تمس بالعديد مف المبادئ القانكنية السائدة
المس مف قدسية الحياة
كتتفرع عف ىذه اإلشكالية تداعيات أخرل ٌ
ٌ
ٌ
 )178محمد قزاح "االستنساخ في نظر العمـ" .المرجع السابؽ ص .91
الطبية حكؿ االستنساخ .مرجع سابؽ ص .94
 )179رأم المجنة الكطنية التكنسية لؤلخبلقيات
ٌ
 )180عبد الكىاب بكحديبة "القيـ األخبلقية كاالجتماعية كالمسككت عنو في قضية االس تنساخ" أبحاث ندكة المجمس اإلسبلمي
األعمى .المرجع السابؽ ص .94

 )181محمد بف فاطمة " :األبعاد النفسية كالتربكية التي يطرحيا االستنساخ" .أبحاث ندكة المجمس االسبلمي األعمى ص .44
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إذ كيؼ يمكف مثبل إدراج اسـ األب بدفاتر الحالة المدنية لمف كلد عف طريؽ االستنساخ البشرمد كفي مثاؿ

آخر ما ىك نصيب الجنيف المستنسخ مف اإلرثد كما حظٌ المستنسخ بعد اإلرثد كما ىك مكقعو في نظاـ

182
إف اإلدراؾ بخطكرة االضطراب الذم يمكف أف يدخمو االستنساخ اإلنجابي عمى ما
اإلرث بشكؿ عاـ( )د ٌ
بالمشرعيف اإلماراتي ك التكنسي إلى سمؾ
ىك سائد كالمخاكؼ التي تـ إبداؤىا عمى الصعيد األخبلقي دفعت
ٌ

ييدد البشرية في كجكدىا.
سد الذرائع احتراما لمكرامة البشرية كلحقكؽ اإلنساف كتفاديا لما يمكف أف ٌ
سياسة ٌ
تيدد البشرية نتيجة الثكرة البيكلكجية التي يمكف أف تكظٌؼ بعض
كمما ال ٌ
أف التحديات التي باتت ٌ
شؾ فيو ٌ
ٌ
نتائجيا كأبحاثيا العممية ألغراض غير أخبلقية تستدعي قياـ تنسيؽ دكلي مف شأنو أف يكٌفر حماية لكرامة
اإلنساف كحقكقو .كيندرج في ىذا السياؽ إعبلف المنظمة العالمية لمصحة الصادر يكـ  44مارس 4221
الطبية التي تـ التكقيع عمييا في أكفيديك ،كاإلعبلف
كاتفاقية المجمس األكركبي حكؿ حقكؽ اإلنساف كالبيكلكجيا
ٌ
العالمي حكؿ المجيف البشرم كحقكؽ اإلنساف( .)183
ب  -حماية الطب اإلنجابي مف االستعماالت غير المشركعة
لئف استعمؿ المشرع اإلماراتي بالمادة ( - 4 :)48مف القانكف االتحادم رقـ ( )48لسنة  9888في شأف

المسؤكلية الطبية عبارة جامعة كىي " حظر األبحاث كالتجارب كالتطبيقات بقصد استنساخ كائف بشرم" .فإف

أجنة بشرية كاستعماليا
المشرع التكنسي دخؿ في تفصيبلت أكثر إذ ىك طرح كمبدأ عاـ منع الحصكؿ عمى ٌ
لغايات غير مشركعة حماية لحؽ الجنيف في الحياة خارج الرحـ .ك الغايات غير المشركعة المقصكدة ىنا

األجنة أك اإلتجار بيا(أ) أك تمؾ التي يقصد منيا الدراسة أك البحث أك
ىي تمؾ التي تتعٌمؽ بتصنيع
ٌ
التجربة(ب).
 - Ωمنع الحصكؿ عمى أجنة لغايات صناعية أك تجارية
الطبية أك المجكء إلى تقنيات االستنساخ
إف اإلدراؾ بما يمكف أف يصاحب عمميات اإلنجاب بالمساعدة
ٌ
التستُّر كراء تمؾ العمميات لتحقيؽ أغراض أخرل غير أخبلقية ىك الذم دفع بالمجنة
مف تبلعب كتكظيؼ أك ٌ
الطبية التكنسية في رأييا األكؿ حكؿ اإلنجاب بالمساعدة الطبية ثـ الثاني حكؿ
الكطنية لؤلخبلقيات
ٌ
االستنساخ إلى دعكة المشرع إلى أف يؤكد بكضكح عمى ضركرة احتراـ مبدأ حؽ اإلنساف في الحياة باعتبار
 )182عبد الناصر بف سالـ " :االستنساخ مف الناحيتيف األخبلقية كالقانكنية" المرجع السابؽ ص .498- 491
 )183المرجع السابؽ ص .492
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سف إجراءات ترتيبية
بد مف إقصاء ٌ
كؿ ىدؼ تجارم عند تككينو .كال ٌ
بالقكة كال ٌ
بد مف ٌ
ٌ
أف الجنيف شخص ٌ
األجنة ،كالى كضع محاذير لكي ال تؤكؿ عمميات االستنساخ
بخصكص طرؽ ٌ
كمدة االحتفاظ بالنطفة ك ٌ

ألجنة بشرية بدكف تناسؿ عمى غرار إنتاج البذكر الممتازة في مجاؿ النباتات إذ
البشرم إلى إنتاج صناعي ٌ
تحكؿ االستنساخ إلى صناعة ضخمة كما يحٌكلت قبمو
كيؼ يمكف حماية اإلنساف مف ىذه المخاطر إف ٌ
الزراعة كتربية الماشيةد ككيؼ يمكف عندئذ كبح جماح قانكف الربح كمنطقود أال يتغمٌب ىذا المنطؽ عمى

المبادئ كالقيـد( .)184

بالطب اإلنجابي
الطبية أ ٌكدت المادة  1مف القانكف المتعٌمؽ
كاستئناسا بما طالبت بو لجنة األخبلقيات
ٌ
ٌ
النسؿ" .كأ ٌكدت المادة
عمى "منع تككيف الجنيف البشرم أك استعمالو لغايات
تجارية أك صناعية أك قصد انتقاء ٌ
ٌ

مدة خمس سنكات كبخطية قدرىا عشرة
 14مف نفس القانكف أف مخالفة ذلؾ المنع يعاقب عمييا بالسجف ٌ
آالؼ دينار أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف مع تضاعؼ العقكبة المذكك ةر في صك ةر العكد.
كمف جيتيا حظرت المادة  94مف الئحة آداب المينة الصادرة في مصر بقرار كزير الصحة رقـ

 918لسنة  9881االتجار في األعضاء كاألنسجة كالخبليا البشرية كالجينات البشرية كلـ تجكز لمطبيب بأم
حاؿ مف األحكاؿ المشاركة في ىذه العمميات كاال عرض نفسو لممساءلة التأديبية.

المشرع ذىب في حمايتو لحؽ الجنيف في الحياة
أف
ككاضح مف خبلؿ المادة  14مف القانكف التكنسي ٌ
ٌ
إلى أبعد مف منع تككيف أك استعمالو لغايات تجارية أك صناعية كاٌنما أيضا حتى إذا كاف القصد منو انتقاء

الصفات الكراثية لئلنساف ليست حديثة العيد إذ تعكد إلى مطمع
النسؿ .ككما ىك معمكـ فإف مسألة تحسيف ٌ
القرف العشريف عندما أجريت تجارب في الكاليات المتحدة األمريكية كأكركبا تيدؼ إلى انتقاء النسؿ باإلبقاء

عمى النماذج البشرية اإليجابية كالتخٌمص مف النماذج "غير المرغكب" فييا .كتفيد بعض المراجع أنو ٌتـ
التخمٌص في أمريكا مما يقارب ثمانيف ألؼ شخص في حيف تخمٌصت ألمانيا في عيد ىتمر مف خمسيف ألؼ
شخص بعد أف قاـ بتككيف محكمة كراثية الغرض منيا تعظيـ الجنس اآلرم كالتخمٌص مف النماذج البشرية

ألنيا تناؿ مف
المشكىة( )185
كغني عف البياف أف ممارسات كيذه ال يمكف كصفيا سكل بككنيا ال إنسانية ٌ
ٌ
ٌ
الخمقية سكاء في طكر
حؽ اإلنساف في الحياة كتتخذ مف شبية الرحمة ذريعة لمتخمص مف ذكم العاىات
ٌ
ٌ
حتى بعده.
التككف الجنيني أك ٌ

الطبية .المرجع السابؽ ص  48كالرأم الثاني حكؿ االستنساخ .المرجع السابؽ ص
 )184الرأم األكؿ حكؿ اإلنجاب بالمساعدة
ٌ
 98ك.94
 )185مصطفى كماؿ التارزم  :االستنساخ البشرم كمكقؼ العمـ كالشرع منو .أبحاث ندكة المجمس اإلسبلمي األعمى .المرجع

السابؽ ص .482
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الطب اإلنجابي لمساعدة شخصيف
يتدخؿ
خكليما
المشرع التكنسي كي ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
إف االستثنائييف الكحيديف المذيف ٌ
السماح بأف تجرل عمى جنينيما ،لغاية طبٌية صرفة ،أعماؿ عبلجية ليس
متزكجيف تداركا لعدـ الخصكبة ىك ٌ
186
السماح ليما بعد تقديـ مطمب كتابي
يتعرض لو الطٌفؿ( ) ك ٌ
فييا تغيير لمخمقة ،كتفاديا لمرض خطير قد ٌ
المشرع ىذه العممية بضمانات كبيرة تتعمٌؽ
عبلجية .كقد أحاط
أيضا بإجراء تجميد لؤلمشاج أك األجنة لغايات
ٌ
ٌ

جنة كبمآليا سكاء في حاؿ استمرار العبلقة الزكجية أك انفصاميا بطبلؽ
ٌ
بالمدة القصكل لحفظ األمشاج كاأل ٌ
أك بمكت( .)187
األجنة فقد ذىبت المادتاف  41ك 49مف
كبيدؼ غمؽ الباب أماـ ٌ
كؿ المعامبلت المشبكىة باألمشاج ك ٌ
باألجنة
التبرع
ٌ
لمتبرع باألمشاج في إطار الطٌب اإلنجابي كمنع ٌ
القانكف المذككر إلى منع الٌمجكء إلى الغير ٌ

كالى عدـ إمكانية استعماؿ رحـ امرأة أخرل لحمؿ الجنيف كرتب عف مخالفة ذلؾ عقكبة مماثمة لعقكبة مخالفة

صناعية أك تجارية.
أجنة لغايات
ٌ
منع الحصكؿ عمى ٌ
األجنة سكاء كاف ذلؾ بالبيع أك الشراء أك
لقد ذىب
المشرع التكنسي إلى منع ٌ
كؿ تعامؿ باألمشاج ك ٌ
ٌ
الكراء أك اليبة لما لذلؾ مف تأثيرات عمى القكاعد الدينية كالقانكنية كاألخبلقية السائدة التي تحصر اإلنجاب

بتبرع أك شراء أك كراء رحـ
في إطار عبلقة زكجية بيف شخصيف دكف ٌ
تدخؿ طرؼ ثالث .كسكاء تعمٌؽ األمر ٌ
طبية
الييف المقارنة بيف اإلنجاب بمساعدة ٌ
الصكر كليس مف ٌ
امرأة ٌ
فإف النتيجة كاحدة ىي المنع رغـ اختبلؼ ٌ
186
المؤرخ في  1أكت  9884المتعٌمؽ بالطب اإلنجابي عمى أنو" :يمكف
نص الفصؿ  48مف القانكف عدد  21لسنة 9884
ٌ
) ٌ
بصكرة استثنائية لمزكجيف المعنييف ،بشرط التعبير عف رضائيما بكؿ تبصر كعف طريؽ الكتابة ،السماح بأف تجرل عمى

جنينيما لغاية طبية صرفة أعم اؿ عبلجية ليس فييا تغيير لمخمقة كتفاديا لمرض خطير قد يتعرض لو الطفؿ".

187
نص الفصؿ  44مف القانكف المذككر عمى ما يمي" :ال يمكف إجراء تجميد لؤلمشاج أك األجنة إال لغايات عبلجية قصد
) ٌ
مساعدة الزكجيف عمى اإلنجاب كبطمب كتابي منيما .كال تستعمؿ األمشاج أك األجنة المجمدة طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة

قصد اإلنجاب إال في إطار احتراـ الشركط المن صػكص عمييا في الفصكؿ  1ك 1ك 9مف ىذا القانكف .كال يمكف حفظ األمشاج

أك األجنة المجمدة إال لمدة قصكل ال تتجاكز خمس( ) 9سنكات قابمة لمتجديد لنفس المدة بطمب كتابي مف الشخص المعني
بالنسب ة إلى األمشاج كمف الزكجيف بالنسبة إلى األجنة كبانتياء ىذه المدة دكف تجديد الطمب أك بمجرد ثبكت كفاة أحد الزكجيف
المعنييف يتـ كجكبا إتبلؼ تمؾ األمشاج كانياء تجميد تمؾ األجنة .أنو قبؿ انقضاء ذلؾ األجؿ يمكف لكؿ شخص المطالبة كتابيا

بأمشاجو ،أما بالنسبة إلى األج نة فيشترط أف يككف طمب إنياء ممضى مف قبؿ الزكجيف معا .كيقدـ الطمب إلى الطبيب المنسؽ
لكحدة الطب اإلنجابي المكدعة لدييا األمشاج أك األجنة كالمشار إليو بالفصؿ  42مف ىذا القانكف.

كيمكف لمزكجيف أك ألحدىما أف يطمب مف المحكمة المتعيدة بقضية الطبلؽ القضاء بإنياء تجميد األجنة المتأتية منيما كذلؾ

بعد الحكـ بالطبلؽ.

كما يحؽ ألحد المفارقيف قبؿ انقضاء المدة المشار إلييا بالفقرة الثالثة مف ىذا الفصؿ المطالبة بإنياء تجميد تمؾ األجنة

بمقتضى إذف عمى عريضة.
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أف
البنكة كمكانع الزكاج فضبل عمى ٌ
التبرع كبيف ٌ
التبني ألف "المسائؿ المطركحة تختمؼ في مستكل ٌ
عف طريؽ ٌ
188
الييف المقارنة بيف
التبني ال يكجد بشأنيا إجماع رغـ إجازة
المشرع التكنسي( ) .كما ٌأنو ليس مف ٌ
مؤسسة ٌ
ٌ
األـ الطبيعية (كىك ما اصطمح عمى تسميتو
اإلنجاب عف طريؽ كراء أك استعماؿ رحـ امرأة أخرل غير ٌ
سماىا فقياء المغة المرأة الظئر أم
بالمرأة الظئر أك األـ البديمة) كبيف المرأة التي يقع تأجيرىا لئلرضاع كالتي ٌ
حد كبير .كليس أدؿ عمى صعكبة ىذه المقارنة مف كجكد
المرضعة لغير كليدىا ،رغـ تشابو الكضعيتيف إلى ٌ
اختبلفات في الرؤل بيف مجيز لمثؿ ىذه العمميات كبيف متحفظ عمييا إذ صدرت بمناسبة انعقاد إحدل

تعبر أف اإلنجاب عف طريؽ استعماؿ ٌأـ بديمة
الندكات حكؿ "اإلنجاب في ضكء اإلسبلـ" في بمد عربي فتكل ٌ
189
ألف
جائز شرعا (أثناء قياـ الزكجية) إذا ركع يت الضمانات الدقيقة الكافية لمنع اختبلط األنساب( ) .ك ٌ

جدا فإف االتفاؽ قائـ عمى عدـ جكاز ذلؾ( .)190
مراعاة ذلؾ مسألة صعبة ٌ
فإف اإلنجاب بكاسطة ٌأـ بديمة يطرح إشكاليات قانكنية كأخبلقية كبيرة ،فمف الناحية
كعبلكة عمى ذلؾ ٌ
األخبلقية يتضارب اإلنجاب بتمؾ الكسيمة مع العبلقة الطبيعية بيف الزكج كالزكجة ،كتفقد األمكمة الحقيقية

نكيتيا فالطفؿ المنجب بكاسطة أـ بديمة ىك في الحقيقة نتاج ٌأميف اثنتيف أـ طبيعية تمت عممية إخصاب
ككؿ ىذا يجعؿ مف
أجرت رحميا أك قبمت بأف يككف رحميا كعاء لمحمؿ ٌ
بكيضتيا خارج الرحـ كأـ بديمة ٌ
مشخصة(  ) 191بشكؿ كاضح مع ما ينتج عنو مف انعداـ العطؼ كالحناف لمطفؿ فينعكس ذلؾ
األمكمة غير ٌ
بصفة سمبية عمى المصمحة الفضمى لمطٌفؿ.

ٌأما مف الناحية القانكنية فإف عقد كراء األرحاـ ىك عقد باطؿ لمساسو بالنظاـ العاـ باعتباره يتعمٌؽ
بجسـ اإلنساف كلو مساس بحقكؽ الشخص كذلؾ اس تنادا ألحكاـ المادة  919مف مجمة االلتزامات كالعقكد

حجر الشرع بيعو" كىذا يعني عدـ جكاز االتجار ببدف اإلنساف أك
التي أ ٌكدت ٌأنو "ال يصح بيف المسمميف ما ٌ
بأجزاء منو ،كالكراء ىك ضرب مف ضركب التعامؿ كاالتجار.

األكلي الذم رفعتو تكنس لمجنة حقكؽ الطفؿ في إطار تنف يذىا اللتزاماتيا بمكجب مصادقتيا عمى اتفاقية
)188
ٌ
تضمف التقرير ٌ
المشرع التكنسي عمى إصدار قانكف التبني كالذم مف بينيما أف الببلد عرفت خبلؿ فترة أكاخر
مبررات إقداـ
ٌ
حقكؽ الطفؿ ٌ
الخمسينات كجكد ظاىرة أطفاؿ الشكارع مما استكجب إيجاد حمكؿ قانكنية كفعمية ليـ فكاف إصدار قانكف التبني ككاف تأسيس ما
بكرقيبة".

سمي في ذلؾ الكقت "ب يقرل أطفاؿ
ٌ
189
) كردت ىذه الفتكل في مؤتمر "اإلنجاب في ضكء اإلسبلـ" بدر متكٌلي عبد الباسط نقبل عف مقاؿ عبد الباسط الخالدم:
تطكرات اليندسة الكراثية .مجمة القضاء كالتشريع عدد  .2نكفمبر  4228ص .29
"أخبلقيات اإلنجاب في ٌ
ظؿ ٌ
 )190المرجع السابؽ المنقكؿ عنو نفس الصفحة.

الطبية .مجمة القضاء كالتشريع عدد  2نكفمبر  4228ص .49
 )191الياشمي عمر .التقرير التمييدم لممتقى األخبلقيات
ٌ
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كما أف عقد كراء األرحاـ يثير إشكاليات أخرل تتعٌمؽ ال فقط بمعرفة األـ الحقيقية لمطفؿ كاٌنما أيضا
بالنسب كاإلرث كمكانع الزكاج إلى غير ذلؾ مف المسائؿ.

فجرت كاقعة حصمت في جنكب إفريقيا سنة  4218إشكاليات مف ىذا القبيؿ عندما قاـ فريؽ طبي يشرؼ
كقد ٌ

عميو الباحث "كارؿ ككد" بزرع بكيضة ممقحة لبنت تشكك مف مرض عقمي في رحـ ٌأميا التي أنجبت ثبلثة
األبكة كالركابط الدمكية
تكائـ(  .) 192كقد ٌأدت ىذه
ٌ
العممية إلى طرح استفيامات خطيرة تتعمٌؽ بمسائؿ األمكمة ك ٌ

يؤدم إلى فرقعة
كاألسرية ،كلـ يعد ييعرؼ بالضبط مف األـ كمف الجدة كمف األخ كمف األختد كىذا ما قد ٌ
كامؿ النظاـ األسرم الذم عرفتو ا لبشرية منذ الخميقة إلى تطكر عمـ البيكلكجيا بالشكؿ الذم كصؿ إليو اآلف.
فجر قضايا قانكنية أخرل إثر حصكؿ بعض الخبلفات بيف أطراؼ ذلؾ العقد كتمؾ
أف إيجار األرحاـ ٌ
كما ٌ
الناجمة عف رفض المرأة صاحبة الرحـ الكاقع استئجاره تسميـ المكلكد لؤلـ المستأجرة أك كتمؾ الناجمة عف
رفض الزكجيف صاحبي البكيضة كالحيكاف المنكم تسمـ الجنيف مف األـ البديمة لكالدة الطفؿ مشكىا( .)193

طفؿ كمصمحتو الفضمى ىي التي دفعت بالعديد مف
الحؿ كالمنتيكة لحقكؽ ال ٌ
كؿ ىذه المسائؿ مستعصية ٌ
إف ٌ
باألجنة كمنع كراء األرحاـ.
التبرع
ٌ
المشرعيف إلى منع ٌ

عبرت المجنة القكمية لؤلخبلقيات الطبية بفرنسا عف معارضتيا لعممية إيجار األرحاـ باعتبارىا مخمٌة
كلقد ٌ
كمضر بمصمحة الطفؿ ،كاتخذت سكيس ار نفس االتجاه( .)194
ٌة
باألخبلؽ
تسببو مف ضرر لمطفكلة
كاستقر فقو القضاء المقارف مف جيتو عمى عدـ مشركعية عقكد تأجير األرحاـ لما ٌ
كلمعائمة( .)195
 )192ناىدة البقصمي .اليندسة الكراثية كاألخبلؽ "عالـ المعرفة" سمسمة شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب
بالككيت ع 174جكاف  1993ص .165

193
التطكرات الطبية مجمة القضاء كالتشريع ع 9نكفمبر  1998ص .50
ظؿ
) المنصؼ الحامدم .إشكالية القيـ األخبلقية في ٌ
ٌ
 ) 194حكؿ اإلشكاليات القانكنية التي أثارىا االستنساخ في العالـ يمكف الرجكع لػ:
- Virginie GRILLET. L'Europe face au clonage humain: problèmes et perspectives juridiques.
Médecine et Droit 2001 p 49.
- Jean MICHAUD. Les clonages. Médecine et Droit 2002 p 54.
- Heike JUNG. L'expérimentation sur l'homme en Allemagne. Aperçu général. In "Bioéthique
les enjeux du progrès scientifique. France, Allemagne". Ed. Bruylant. Bruxelles 2000. p 99.
- Dominique THOUVENIN. L'expérimentation sur l'homme en France: analyse globale du
système, points sensibles. In "Bioéthique les enjeux du progrès scientifique. France, Allemagne".
Ed. Bruylant. Bruxelles 2000 p117.
- Jean François SEUVIC. Paradoxes sur la situation pénale de l'humain avant la naissance et
après la mort. In "Bioéthique les enjeux du progrès scientifique. France, Allemagne". Ed.
Bruylant. Bruxelles 2000 p 163.
195
) – Cass, Ass. Plénière, 31/5/1991, p.417.
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 - Ωمنع الحصكؿ عمى أجنة قصد الدراسة أك البحث أك التجربة
أقرت المادة ( - 4 :)48مف القانكف االتحادم رقـ ( )48لسنة  9888في شأف المسؤكلية الطبية حظر

أقرت ىذا المبدأ المادة  2مف القانكف عدد
األبحاث كالتجارب كالتطبيقات بقصد استنساخ كائف بشرم .كما ٌ
بالطب اإلنجابي كالذم جاء فيو صراحة ٌأنو ي"يمنع
المؤرخ في  1أكت  9884المتعمٌؽ
 21لسنة 9884
ٌ
ٌ
الدراسة أك البحث أك التجربة".
أجنة بشرية بكاسطة األنبكب أك تقنيات أخرل قصد ٌ
الحصكؿ عمى ٌ

أجنة
أف
أف الحصكؿ عمى ٌ
المشرعيف اإلماراتي كالتكنسي أرادا بيذا الحظر الصريح التأكيد عمى ٌ
كغير خاؼ ٌ
ٌ
الطب اإلنجابي ال يككف إالٌ لقصد كاحد أساسي ىك تدارؾ عدـ الخصكبة ٌأما غير ذلؾ مف
بشرية عف طريؽ
ٌ
المقاصد كاالستعماالت لغايات تجارية أك صناعية أك قصد انتقاء النسؿ –كما رأينا  -فبل سبيؿ إلى ذلؾ.

المشرع التكنسي في المادة  2إلى أكثر مف ذلؾ ليم نع الحصكؿ عمى تمؾ األجنة حتى كلك كانت
كيذىب
ٌ
الغاية مف ذلؾ ىي الدراسة أك البحث أك التجربة ،كىي غاية تبدك بريئة باعتبار ٌأنو لكال التجارب التي قاـ بيا

تطكر في مجاؿ عمـ البيكلكجيا كغيره
العمماء عمى اإلنساف منذ القديـ لما ٌ
تكصؿ العمـ إلى ما كصؿ إليو مف ٌ
مف المجاالت.
أف مسألة القياـ بتجارب عمى الكائف البشرم ليست ممنكعة في القانكف
كىنا مف الضركرم التأكيد عمى ٌ
196
خصصت مجمة كاجبات الطبيب
التكنسي إذ ىي جائزة مف حيث المبدأ( ) كليا إطار قانكني محدد فمقد ٌ

المؤرخ في  41مام  )197(4221عنكانا كامبل ليذا المكضكع
الصادرة بمكجب األمر عدد  4499لسنة ٌ 4221
ىك العنكاف السادس أطمؽ عميو اسـ "القكاعد المتعٌمقة بالتجارب كالبحكث عمى اإلنساف" .كجاء بالمادة  22منو

الطب
يبررىا البحث في
ٌ
ٌأنو" يجب عند القياـ بتجربة عمى كائف بشرم احتراـ المبادئ األخبلقية كالعممية التي ٌ
اإلنساني؛ كيجب أف يتكلٌى القياـ بالتجربة عمى البشر أشخاص مف ذكم الكفاءة العممية كتحت رقابة طبيب

كؼء".

كتطرح المكاد  488ك 484ك 489مف نفس المجمٌة شركطا أخرل لمقياـ بالتجربة عمى الكائف البشرم كىي

كبكؿ
ييدد الشخص الخاضع لمتجربة ،كالتقدير
ٌ
أىمية الغاية المقصكدة تتماشى مع الخطر الذم ٌ
أف ٌ
التأكد مف ٌ
حذر قبؿ الشركع في التجربة لؤلخطار ككذلؾ الفكائد المتكقعة لمشخص الخاضع لمتجربة أك غيره ،كأخي ار

تؤدم إلى إلحاؽ ضرر بشخصية شخص خاضع لمتجربة كذلؾ
إبداء
التبصر عند الشركع في التجربة كي ال ٌ
ٌ
جراء األدكية كالطرؽ التجريبية.
مف ٌ

196

Ali CHADLY, Majed ZEMNI, Kamel SOUGUIR : Expérimentation médicale et droit de
l’homme. RJL. Décembre 1997 p 63.
 )197الرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية عدد  18بتاريخ  98مام ك 4جكاف  4221ص .141
)
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المؤرخ في
المقررة في مجٌمة كاجبات الطبيب فقد ضبط األمر عدد  4184لسنة ٌ 4228
كالى جانب تمؾ المكاد ٌ
نصت المادة األكلى
المعدة
الطبية أك العممية لؤلدكية
 1سبتمبر  4228كيفيات التجارب
ٌ
ٌ
ٌ
لمطب البشرم ،كقد ٌ
لمطب البشرم كفؽ
المعدة
الطبية أك العممية لؤلدكية
مف األمر المذككر بكضكح ٌأنو "يجب أف تجرل التجارب
ٌ
ٌ
ٌ
بالصحة كحقكؽ اإلنساف المصادؽ عمييا قانكنيا ككذلؾ لقكاعد قانكف
ما تقتضيو االتفاقيات الدكلية المتعمٌقة
ٌ
الطبية كالقكاعد المتعمٌقة بالتجارب عمى اإلنساف."....
الكاجبات
ٌ
تبنى االتجاه السائد الذم يستمد أصكلو مف المبدأ القديـ
ككاضح مف خبلؿ ىذه المكاد أف المشرع المذككر ٌ

المضرة" Premium non mocere
"األكلكية لعدـ
ينص عمى أف
الذم طرحو "أب
ٌ
ٌ
الطب" أبكقراط كالذم ٌ
ٌ
الضرر
يتعيف أف ال تؤكؿ التجربة إلى إلحاؽ
فالعمكـ
الطبية كٌميا تقكـ في جزء كبير منيا عمى التجربة كلكف ٌ
ٌ
ٌ
بالكائف البشرم.

المشرع التكنسي الحصكؿ عمى
بكؿ ىذه البراءة فمماذا منع
كاذا كانت الغايات الدراسية أك البحثية أك التجريبية ٌ
ٌ
أجنة بشرية قصد الدراسة أك البحث أك التجربة أال يشكؿ ذلؾ المنع نيبل لمبدأ إجازة القياـ بالتجربة عمى

المشرع التكنسي
المقرر في مجمة كاجبات الطبيب كفي أمر  1سبتمبر 4228د .يظير أف
ٌ
الكائف البشرم ٌ
كؿ شكؿ
أجنة قصد الدراسة أك البحث أك التجربة قد أراد أف يغمؽ الباب أماـ ٌ
بمنعو الصريح الحصكؿ عمى ٌ
بقدسية حياة اإلنساف(  )198إذ أماـ غياب فاصؿ بيف براعة العمـ
تمس التجارب
ٌ
مف أشكاؿ التجاكزات حتى ال ٌ
199
فإنو
كبراءة العمماء( ) باعتبار أف البراعة قد تؤكؿ إلى اإلغراء كالى العبث في نياية األمر بمصير اإلنساف ٌ

يضر بالكائف البشرم خاصة كبالجنس البشرم
بد مف تحديد التجارب إلى ما ىك ضركرم ٌ
ال ٌ
جدا كالى ما ال ٌ
يتحكؿ الكائف البشرم إلى شيء أك إلى أف يككف نتاج عممية "فبركة مخبرية" أك أف
عامة .فبل يعقؿ أف ٌ
ٌ

كتخزف لتككف "قطع غيار بشرية" كتصبح بضاعة تباع
جمد كتحفظ
ٌ
تتحكؿ األمشاج ك ٌ
األجنة إلى بضائع تي ٌ
ٌ
كتشترل بالمزاد.
الفقػػػرة الثانيػػة  :حمايػة بعػد الميػػبلد

ضحية قتؿ عمد سكاء بإضمار أـ
بمجرد كالدتو أك إثر كالدتو أف يككف
ككؿ كائف بشرم يمكف لمطفؿ
ٌ
ٌ
ٌ
أجنبيا عف الطفؿ ،أك
ضحية ق تؿ عمى كجو الخطأ ،كيمكف أف يككف مرتكب الجريمة شخصا
بدكنو أك
ٌ
ٌ
شخصا قريبا منو بؿ يمكف أف يككف شخصا مف أقرب الناس إليو كأحد كالديو مثبل .كالسؤاؿ الجكىرم الذم

الضحية كمدل تأثيرىا عمى الجانب الحمائي لمطفؿد فيؿ أف
النكع يتعمٌؽ أساسا بصفة
ٌ
تطرحو جرائـ مف ىذا ٌ
الطبية .اآلراء .الرأم الثاني حكؿ االستنساخ المرجع السابؽ ص .21
 )198المجنة الكطنية التكنسية لؤلخبلقيات
ٌ
 )199عبد الكىاب بكحديبة .المرجع السابؽ ص .51
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المقررة
صفة الطفؿ أك صغر ٌ
سف الضحية تش ٌكؿ ظرؼ تخفيؼ أك تشديد لمجريمةد ككيؼ تبدك الحماية ٌ
لؤلطفاؿ بعد ميبلدىـ في قانكف العقكبات االتحادم د
 - 1الحماية مف جرائـ القتؿ العمد

ييكفىر قانكف العقكبات االتحادم حماية لمطفؿ مف جرائـ القتؿ العمد .كفي الكقت الذم تذىب فيو بعض
التشاريع في التخفيؼ عف الجانية عند ارتكاب جريمة قتؿ األـ لكلدىا نجد التشريع اإلماراتي الذم يتبنى
المذىب المالكي ال يذىب في أم تخفيؼ سكاء تعمؽ األمر بقتؿ األـ لكلدىا أك قتؿ الكالد لكلده.
أ  -جريمة قتؿ المكلكد

لئف كانت جريمة قتؿ نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد تستكجب عقكبة اإلعداـ(  )200كجريمة قتؿ

201
تؤدم في قانكف العقكبات التكنسي
األـ لمكلكدىا ال ٌ
النفس عمدا تستكجب السجف المؤبد( )ٌ ،
فإف جريمة قتؿ ٌ
مدتو عشرة أعكاـ .فمقد جاء بالمادة  944مف قانكف العقكبات التكنسي "يعاقب
إٌ
ال إلى تسميط عقاب ال تتجاكز ٌ

بمجرد كالدتو أك إثر كالدتو".
بالسجف ٌ
مدة عشرة أعكاـ األٌـ القاتمة لمكلكدىا ٌ
كلك عدنا إلى الفقو اإلسبلمي في خصكص ىذا المكضكع لقمنا إف األصؿ فيو ىك تحريـ القتؿ ،غير

أف اجتيادات الفقياء كقراءاتيـ لمنصكص الدينية جعمتيـ يختمفكف حكؿ حكـ الكالد(  )202الذم يقتؿ كلده( )203
دكف أف يذىبكا إلى التفريؽ كما ىك عميو الحاؿ اآلف في القكانيف الكضعية بيف جريمة قتؿ األـ لكلدىا أك قتؿ

206
205
204
أف الكالد ال ييقتؿ بكلده استنادا لقكلو صٌمى ا﵀
األب لكلده .فالحنفية ( ) كالشافعية( ) كالحنابمة( ) يركف ٌ

 )200اقتضت المادة  332مف قانكف العقكبات االتحادم أنو . : 1مف قتؿ نفسا عمدا يعاقب بالسجف المؤبد.
 .2كتككف العقكبة اإلعداـ إذا كقع القتؿ مع ا لترصد أك مسبكقا بإصرار ،أك مقترنا أك مرتبطا بجريمة أخرل ،أك إذا كقع عمى
أحد أصكؿ الجاني ،أك عمى مكظؼ عاـ أك عمى مكمؼ بخدمة عامة أثناء أك بسبب أك بمناسبة تأديتو كظيفتو أك خدمتو،
أك إذا استعممت فيو مادة سامة أك مفرقعة.
 .3كتككف العقكبة السجف مدة ال تقؿ عف سب ع سنكات إذا عفا أك لياء الدـ عف حقيـ في القصاص في أية مرحمة مف مراحؿ
الدعكل أك قبؿ تماـ التنفيذ.
 )201الفقرة األكلى مف المادة  332سالفة الذكر.

202
حد سكاء.
) تنصرؼ كممة الكالد عمى األب كاألـ عمى ٌ
203
حد سكاء .المعجـ الكسيط ص .1065
) الكلد في المغة العربية تطمؽ عمى البنت أك االبف عمى ٌ
204
أس سو اإلماـ أبك حنيفة النعماف.
) نسبة إلى المذىب الحنفي الذم ٌ
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208
207
أف الكالد يقتؿ بكلده متى ثبت ثبكتا قاطعا ٌأنو
عميو كسمـ "ال يقاد الكالد بكلده"( ) في حيف يرل مالؾ( ) ٌ
209
يقتص منو( .)210
الحد ،فبل
فإف ىذا الشؾ يكفي لدرء ٌ
أراد قتمو( ) غير ٌأنو إذا كجد شؾ في قصد القتؿ ٌ
ٌ

كيظير جميا اف المشرع اإلماراتي تبنى مكقؼ الفقو المالكي كحسـ بذلؾ ىذا المكضكع.
ب  -قتؿ الكالد لكلده

كفقا ألحكاـ المادة  119مف قانكف العقكبات االتحادم فإف قتؿ الكالد لكلده ال ينجر عنو أم تخفيؼ في
العقكبة إذ أف ىذا الفعؿ يبقى مرتكبو مستيدفا لذات العقكبات المقر ةر بالمادة المذكك ةر كىي السجف المؤبد إف

كاف القتؿ عمدا ك اإلعداـ إذا كقع القتؿ مع الترصد أك مسبكقا بإصرار ،أك مقترنا أك مرتبطا بجريمة أخرل.

كقتؿ األصؿ لمفرع في الفقو اإلسبلمي ال يترتب عميو في الرأم الغالب في الفقو االسبلمي كما سبؽ أف

211
أف قتؿ الفرع لؤلصؿ
رأينا قصاص استنادا لقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ "ال يقتؿ الكالد بالكلد"( ) ،في حيف ٌ
يترتب عميو عقاب أغمظ كىك اإلعداـ حسب صريح المادة  119المشار إلييا.

 - 2إعانة الغير قصدا عمى قتؿ نفسو بنفسو

تعرضنا ليا آنفا ،كاٌنما يمكف أف
النيؿ مف ٌ
ال تقتصر صكر ٌ
حؽ الطفؿ في الحياة عمى جرائـ القتؿ التي ٌ
تمتد إلى حاالت أخرل مثؿ صكرة إقداـ الطفؿ عمى االنتحار ٌإما مف تمقاء نفسو أك بإيعاز كاعانة مف الغير
أك صكرة قتؿ الطفؿ إشفاقا عميو مف اآلالـ التي قد يككف يعاني منيا نتيجة عاىات أك إعاقات خمقية أك

أف الصكرتيف المذككرتيف يمكف أف تتحدا في صكرة أخرل معقدة مثؿ تمؾ التي
نتيجة المرض بالرغـ مف ٌ
عبر صراحة عف رغبتو في إنياء حياتو.
الرحيـ الذم يحصؿ في شكؿ تقديـ إعانة لشخص ٌ
تتعٌمؽ بالقتؿ ٌ

يتعيف
فإنو ٌ
يكرس القانكف الجزائي اإلماراتي نظاـ حماية خاص لمطفؿ في الصكر المذككرةٌ ،
كلئف لـ ٌ
أقرت جريمة
التساؤؿ عف مدل الحماية التي تكٌفرىا لو المادة  119مف قانكف العقكبات االتحادم التي ٌ

205
أس سو اإلماـ الشافعي.
) نسبة إلى المذىب الشافعي الذم ٌ

 ) 206نسبة إلى المذىب الحنبمي الذم أسسو اإلماـ أحمد بف حنبؿ.

 ) 207ركاه الترمذم كابف ماجة ابف ماجة عف ابف عباس (كىك حديث ضع يؼ) .رضا خماخـ .المجمة الجنائية معمؽ عمييا.
المطبعة الرسمية لمجميكرية التكنسية 2003 .ص .227
 )208اإلماـ مالؾ بف أنس.

 ) 209عبد الخالؽ النكاكم .جرائـ القتؿ في الشريعة االسبلمية كالقانكف الكضعي .منشكرات المكتبة العصرية ميدا بيركت ص

.64

 )210رضا خماخـ .المجمة الجنائية التكنسية معمؽ عمييا .المرجع السابؽ .نفس الصفحة.
 )211كىبة الزحيمي القو اإلسبلمي ك أدلتو .ص .261
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التحريض أك المساعدة عمى االنتحار  .كعف كيفية معالجة فقو القضاء لممكاضيع المذككرة كمكقؼ بعض

القكانيف المقارنة منيا.

أ  -حماية الطفؿ مف االنتحار

جاء بالمادة  119مف قانكف العقكبات االتحادمٝ ":عاقة تاىحثس ٍذج ال ذضٝذ عي ٚسرح أشٖش أٗ تاىؽشاٍح
اىر ٜال ذجاٗص خَسح آالؾ دسٌٕ أٗ تاىعق٘ترٍ ِٞعا مو شخض ٝششع ـ ٜاالّرحاسٝٗ ،عاقة تاىحثس مو ٍِ
حشع آخش أٗ ساعذٓ تأٝح ٗسٞيح عي ٚاالّرحاس إرا ذٌ االّرحاس تْاء عي ٚرىل.
ٗإرا ماُ اىَْرحش ىٌ ٝرٌ اىصاٍْح عششج أٗ ماُ ّاقض اإلسادج أٗ اإلدساك عذ رىل ظشـا ٍشذدا.
ٗٝعاقة اىَحشع تعق٘تح اىقرو عَذا أٗ اىششٗع ـ ٔٞتحسة األح٘اه إرا ماُ اىَْرحش أٗ ٍِ ششع ـ ٜاالّرحاس
ـاقذ االخرٞاس أٗ اإلدساك".
كاالنتحار ىك تدمير لمكياف البشرم كازىاؽ لركح آدمي كىك يختمؼ عمى مستكل إنجازه عف جرائـ القتؿ
ألف يمنجز قتؿ النفس ىك صاحب تمؾ النفس ذاتيا .كاضافة لذلؾ فإف كممة االنتحار في المغة ليا
األخرل ٌ
معنى خاص كىك اإلصابة في المنحر أم مكضع الذبح كمنو جاء يكـ النحر كىك يكـ عيد األضحى ألف

البدف تنحر فيو .
ي
كاالنتحار اصطبلحا يشمؿ كؿ مف قتؿ نفسو بنفسو أيا كانت كيفية سكاء عبر اإلصابة في المنحر أك في

أم مكاف آخر مف البدف كبغير الذبح.

كلعؿ أبمغيا ىك
كقد قدمت تعاريؼ عديدة لبلنتحار منيا "القتؿ اإلرادم لمنفس"( )212أك تدمير الذات( )213
ٌ
214
كؿ حالة مكت ناتجة بصفة مباشرة أك غير
نسمي انتحا ار ٌ
الذم ٌ
قدمو "دكركايـ"( ) كالذم جاء فيو ما يميٌ " :
جكة منو"( .)215
مباشرة عف عمؿ إيجابي أك سمبي مقترؼ مف
ٌ
تتكقع النتيجة المر ٌ
الضحية نفسيا كالتي كانت ٌ
216
السمكؾ االنتحارم ىك
كمما ال شؾ فيو أف االنتحار ييمثؿ مشكبل اجتماعيا كنفسانيا كأخبلقيا كفمسفيا( ) كأف ٌ

عما يجيزه القانكف كيصادؽ عميو المجتمع(  )217سكاء ارتكب ذلؾ السمكؾ
بصفة عامة سمكؾ انحرافي خارج ٌ
مف طرؼ طفؿ أك كيؿ أك شيخ.

212
تخرج مف المعيد األعمى لمقضاء .الفكج  4222/4228 ،48ص .44
) لطفي بف حامد ركيس :القانكف كاالنتحار :رسالة ٌ
 )213محمد الحبيب الشريؼ :ظاىرة االنتحار مجمة القضاء كالتشريع عدد ديسمبر  4284ص .91

" )214اميؿ دكركايـ" عالـ اجتماعي فرنسي .4241- 4898
215
) DURKHEIM (E) : Le suicide, étude de sociologie, Paris, Alcau, 1897, Paris PUF 1960.
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الطبية أف يم حاكؿ االنتحار ىك شخص ضعيؼ اإلرادة يستحؽ الحماية القانكنية
كقد أثبتت الدراسات
ٌ
سيؤدم حتما إلى
أف عدـ تقديـ العبلج المناسب لو
ٌ
الطبية لضماف عبلجو تفاديا لمعاكدتو محاكلة االنتحار ،ك ٌ
ك ٌ
مر ثانية حتى يصؿ إلى تحقيؽ ىدفو( .)218
الكر ٌة
إعادة ٌة

فإنو يمكف اعتباره
كاذا كاف يمحاكؿ اال نتحار طفبلٌ ،أيا كانت األسباب التي دفعتو إلى القياـ بذلؾٌ ،
أقرىا القانكف لرفع حالة التيديد
ميددا ،يعيش كضعا صعبا كىذا ما يتطمب ٌ
طفبل ٌ
تتدخؿ أحد األجيزة التي ٌ
عنو مثؿ اختصاصي حماية الطفؿ ليتكلٌى اتخاذ التدبير المناسب بشأنو كأف يأذف بإيداعو بمؤسسة استشفائية
عامة أك خاصة لتمقي العبلج
ٌ

كفي الكقت الذم نرل فيو المشرع اإلماراتي يجرـ مف يحرض أك يعيف قصدا غي هر عمى االنتحار ،نجد

نصا خاصا يعاقب عمى المساعدة عمى االنتحار(  )219كالقانكف الجنائي
أف قانكف العقكبات المصرم لـ يفرد ٌ
يجرـ قبؿ سنة  4281الشركع في االنتحار كاالشتراؾ فيو كالمساعدة كالتحريض عميو
الفرنسي ذاتو لـ يكف ٌ

المشرع
إلى أف كجد فقو القضاء الفرنسي نفسو أماـ بعض الكضعيات الدقيقة التي كانت سببا في مراجعة
ٌ
تمسكت أماـ
لمكقفو كمف بيف ىذه الكضعيات
ٌ
قضية تمؾ المرأة التي ٌتـ تتبعيا مف أجؿ قتؿ زكجيا كالتي ٌ
فأقرت محكمة
القضاء ببراءتيا ألف ٌ
تخكؿ لو قتؿ نفسوٌ .
كؿ ما فعمتو ىك تمكيف زكجيا مف الكسائؿ التي ٌ

أف
أف محكمة التعقيب الفرنسية نقضت الحكـ المذككر استنادا عمى ٌ
"ماتز" إدانتيا كالحكـ عمييا باإلعداـ إالٌ ٌ
عدـ تجريـ االنتحار يؤدم بالضركرة إلى عدـ المشاركة في تجريـ االنتحار(  )220كقد قاـ المشرع الفرنسي سنة

تخص اإلعانة عمى
عدة جرائـ
 4281بمكجب القانكف المؤرخ في  14ديسمبر مف تمؾ السنة بإحداث ٌ
ٌ
االنتحار كالتحريض عميو كقد تـ إدراجيا فيما بعد في المجمة الجنائية الفرنسية بالفصكؿ - 41 ،999- 41

221
ككؿ دعاية كاشيار
جرمت تباعا تحريض الغير عمى االنتحار ك محاكلة انتحارٌ ،
 ) (999- 49 ،999التي ٌ
تبيف كيفية تعاطييا إلنجاز االنتحار ككذلؾ عندما ترتكب تمؾ الجرائـ
لفائدة منتكجات أك أشياء أك كسائؿ ٌ

 ) 216مف بيف المراجع التي تؤكد أف االنتحار مشكؿ اجتماعي ،نفساني ،أخبلقي كفمسفي ما أكرده لطفي ركيس في رسالة
تخرجو بالمعيد األعمى لمقضاء ص  2ك.48
ٌ
217
) لطفي بف حامد ركيس .المرجع السابؽ ص  . 41كمحمد الحبيب الشريؼ .مفيكـ انحراؼ األحداث .مجمة القضاء
كالتشريع .أفريؿ  4221ص .42
) GORCEIX (A) et ZIMBACCA (N) Etudes sur le suicide. Ed Masson 1968 p 34 et 35.
 )219ضارم خميؿ محمكد .أثر رضا المجني عميو في المسؤكلية الجزائية .بغداد .دار القادسية لمطباعة  4289ص .441
220
) Cass. Crim. 27 avril 1815 SS. 1816.1.p317. voir également sur cette affaire Fahmy
ABDOU.A. LE consentement de la victime, thèse Paris LCDJ 1971 N°172. et Tisserand J. La
répression du suicide. Thèse ….. 1935 p 158.
221
) Voir les articles 222.14 à 222.15 du code pénal français…..
218
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باستعماؿ الصحافة المكتكبة أك المسمكعة أك المرئية .كالجدير بالتذكير في ىذا السياؽ أف فقو القضاء

الفرنسي اعتبر أف اإلشيار لفائدة كتاب نظٌر فيو صاحبو لكسائؿ اإلنتحار يشكؿ إشيا ار لتمؾ الكسائؿ التي ٌتـ
كصفيا في الكتاب كتنطبؽ عمييا بالتالي أحكاـ الفصميف  999- 41ك 999- 49مف المجمة الفرنسية( .)222

كؿ
كما يمفت االنتباه في القانكف الجنائي الفرنسي ىك تشديد
ضد ٌ
المشرع في العقكبة مف المادة ٌ 999- 41
ٌ
يحرض قاص ار عمى االنتحار ك ٌأدل ذلؾ التحريض إلى إنجاز االنتحار أك الشركع فيو كىذا ىك نفس
مف ٌ
المنحى الذم اتخذه التشريع اإلماراتي.

ب  -حماية الطفؿ مف القتؿ الرحيـ

نص هيجيز القتؿ الرحيـ أك قتؿ المرحمة أك القتؿ بدافع الشفقة أك
أم ٌ
ال يكجد في قانكف العقكبات اإلماراتي ٌ
التكجو العاـ في جميع النصكص ذات الطابعيف العاـ كالخاص ىك إقرار مبدأ احتراـ الحياة
إف ٌ
يتسامح فيو بؿ ٌ

ميما كانت الظركؼ.

"تعمد القياـ بفعؿ إيجابي أك سمبي ينيي آالـ
كشراح القانكف ىك ٌ
كالقتؿ الرحيـ حسبما يتفؽ عميو فقياء ٌ
نياء لمعاناتو ،كىذا التعريؼ مأخكذ في حقيقة األمر
مريض ال ييرجى شفاؤه قصد القضاء عميو رحمة بو كا ن
223
ألف
كالكاقع مف المعنى المغكم لكممة كالتي تفيد المكت الطيب( ) كىك يختمؼ عف االنتحار مف حيث المبدأ ٌ
االنتحار ىك قتؿ الشخص لنفسو بنفسو أماـ القتؿ الرحيـ فيك قتؿ شخص لشخص آخر بدافع الشفقة عميو.

فإف التمييز بيف المساعدة عمى االنتحار كالقتؿ
كاذا كانت الفركؽ تبديك بارزة بيف االنتحار كالقتؿ الرحيـ ٌ
يتحكؿ مساعدة شخص عمى االنتحار إلى شكؿ مف أشكاؿ القتؿ
الرحيـ ليست عمى غاية مف السيكلة إذ قد ٌ

الرحيـ كذلؾ في صكرة ما إذا قبؿ أك طمب شخص مف شخص آخر أف يقتمو لعدـ قدرتو عمى قتؿ نفسو

بأف القتؿ بطمب مف
بنفسو ٌإما بسبب عجزه أك يجبنو بؿ كيذىب اتجاه فقيي آخر إلى أبعد مف ذلؾ لمقكؿ ٌ
حؽ قتمو؛ فإرادة المنتحر متجية إلى
المجني عميو ىك في حقيقة األمر انتحار ألنو بمثابة منح الشخص لغيره ٌ

يؤدم إلى المكت(  ،)224كبالتالي فإف المكت
المادم الذم ٌ
تكيؼ فعؿ االنتحار كليس العمؿ ٌ
ا لمكت كىي التي ٌ
فإنو ال يمكف أف تكيؼ عمى أنيا قتؿ رحيـ أك مساعدة عمى
كاف ٌ
تدخؿ فييا طرؼ ثاف في ىذه الصكرة ٌ
االنتحار بؿ ىي انتحار..

222

) Paris, 18 janv. 2001 Dr. Pénal 2001. comm. 84. ob. Vérou. Confirmé par crim 13 nov 2001.
Bull. crim n°234. D 2002 IR. 697; Dr. Prénal 2002. comm. 13, obs. vérou.
223
) L'euthanasie est un mot composé: en: signifie: bonne/thanos: signifie mort l'euthanasie
signifie bonne mort. Voire dans ce sens: Samir MAATOUG, Zouhir HAMMAMI, Khaled
BCHIR ET Zouhir KHEMAKHEM. R.J. 1997 p 43.
224
) Pralus. Dupuy : "La répression de la provocation au suicide" Rev. Dr. Sanit, soc, 1988 p205
"le respect de la liberté morale de la personne".
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كأماـ ىذه الضبابية في التفريؽ أجمع أغمب فقياء عمـ اإلجراـ(  )225عمى ضرك ةر التمييز بدفة بيف المساعدة

تكصؿ فقو القضاء
كالتحريض عمى االنتحار مف جية ،كالقتؿ الرحيـ أك القتؿ بالرضاء مف جية أخرل .كلقد ٌ
مميز بينيما كرستو بكضكح كقائع تمؾ القضية الشييرة المعركفة بقضية
الفرنسي إلى إيجاد معيار ٌ
"لكفمكش( ")226كالتي تتمثؿ في قياـ شخص بقتؿ امرأة بعد أف طمبت منو ذلؾ كتابيا .كقد أحيؿ مف أجؿ القتؿ
بأف ما قاـ بو ال يمثٌؿ سكل مشاركة في االنتحار الذم ىك
العمد مع سبؽ اإلضمار
كتمسؾ لدل المحكمة ٌ
ٌ
أف المحكمة قضت بإدانتو كاعدامو كرفضت محكمة
فعؿ ال يعاقب عميو القانكف الفرنسي في ذلؾ الكقت .إالٌ ٌ
"إف االنتحار ال يعاقب عميو القانكف الجزائي
التعقيب مطمب تعقيبو .كجاء في الحيثية الرئيسية لقرارىاٌ :
الفرنسي ،كأف االنتحار ال يحصؿ إالٌ عندما يقكـ شخص بقتؿ نفسو بنفسو ٌأما العمؿ الذم ينيي بمقتضاه

متعمدا كليس انتحا ار أك مشاركة في االنتحار"( .)227
شخص بصفة إرادية حياة غيره فيك يشكؿ قتبل ٌ
أىمية التمييز بيف المساعدة عمى االنتحار كالقتؿ الرحيـ الحاصؿ بطمب مف المجني عميو تكمف خاصة
إف ٌ
ٌ
في اختبلؼ انظمتيما القانكنية.

المقر ةر لممساعدة عمى االنتحار فإف أمرىا كاضح كىي الحبس لكؿ مف أعاف غي هر
ففي خصكص العقكبة ٌ
ق صدا عمى قتؿ نفسو بنفسوٌ .أما بالنسبة لمقتؿ الرحيـ فإف األمر غير كاضح سكاء كاف القتؿ الرحيـ حصؿ
يعتد بو حتى لك
أم رضاء لممجني عميو إف كاف طفبلد كىؿ ٌ
بطمب مف المجني عميو كرضائو أك بدكنو ك ٌ
يتعيف بمقتضاه إحالة القات ؿ عمى العدالةد كلك عدنا إلى
تمسؾ مف أنجز القتؿ بذلؾد كما ىك الفصؿ الذم ٌ
ٌ

كفيا إلى الخطٌ الذم انتيجو منذ العشرينات
فقو القضاء المقارف لكجدنا أف فقو القضاء الفرنسي بقي ٌ

أف
كالثبلثينات .فإلى جانب قضية "لكفمكش" المشار إلييا نجد ٌ
عدة أقضية أخرل اعتبرت فييا محكمة النقض ٌ
يتدخؿ الغير ليتكٌلى اإلنجاز النيائي لمقتؿ كرضاء
الحد الذم ٌ
مساعدة الضحية عف قرب لقتؿ نفسيا إلى ٌ
الضحية بالقتؿ ال يشكؿ سببا مف أسباب اإلباحة كال عذ ار مف األعذار المعفية مف المسؤكلية(  )228كلذلؾ لـ

تترد إحدل المحاكـ الفرنسية في الحكـ باإلعداـ (عندما كاف اإلعداـ معمكال بو في القانكف الفرنسي) عمى ٌأـ
ٌ

 )225لطفي بف حامد ركيس .المرجع السابؽ ص .941
226

) Affaire LEFLOCH .
) Cass. Crim. 16 nov. 1827. S 18281, 135. selon l'attendu principal de cet arrêt: "La suicide
n'est ….. un fait pénal puni par les lois du royaume, il n'y a pas de suicide proprement dit que
lorsqu'une personne se donne elle-même la mort, que l'action par laquelle une personne donne
volontairement le mort à autrui constitue un homicide volontaire ou un nature et mort un suicide
ou un acte de complicité de suicide".
228
) Michèle Laure RASSAT. Droit pénal spécial ; infraction des et contre les particuliers. Précis
Dalloz. Ed. Dalloz 1997 p 241.
227
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فرنسية عمدت إلى قتؿ ابنيا المتخٌمؼ ذىنيا بعد أف يئست مف عبلجو الذم داـ ما يقارب األربعيف عاما،

كاستعممت الغاز لمقضاء عميو(.)229

ٌأما بالنسبة لفقو القضاء التكنسي فقد انتيج نفس المكقؼ إذ عرضت عميو قضية مف ىذا النكع تمثمت في
ممؼ تضمنت كقائعو إقداـ فتاة تبمغ مف العمر ثمانية
نظر محكمة الجنايات بتكنس يكـ  14يناير  4211في ٌ
عشر سنة مازالت في سف الدراسة الثانكية عمى قتؿ شقيقيا البالغ مف العمر عاميف كبضعة أشير كالمصاب
بمرض الشمؿ بعد أف يئس األطباء مف شفائو كذلؾ بأف أسقطتو بماجؿ مممكء ماء يكجد بمحؿ سكنى العائمة

صبيحة يكـ  1يناير  4219كقد اعترفت المتيمة أماـ القضاء بما نسب إلييا محققة أنيا أقدمت عمى فعمتيا
ىاتو بدافع الشفقة عف أخييا المصاب بالشمؿ كالذم عجز أبكاه عف مكاصمة عبلجو بالخارج كرغـ أنيا قررت

االنقطاع عف الدراسة لمباشرة عمؿ تكتسب منو بعض الماؿ قصد مكاصمة عبلج أخييا إالٌ أف كالدىا منعيا

مف ذلؾ كأجبرىا عمى الرجكع لمدراسة كعندىا عرفت أف شقيقيا سيبقى عمى الحالة التي ىك عمييا كفعبل فقد
تمادل بو الكضع كازدادت آالمو كأصبح عالة عمى العائمة كممتو حتى أمو التي أصبحت ال تتحممو عند ذلؾ

فكرت في كضع حد لحياة ىذا الصبي كي تري حو مف آالمو كتريح عائمتو مف المتاعب التي تعانييا مف أجمو
فأقدمت عمى فعمتيا شفقة عمى ذلؾ البائس كلـ تقصد غير ذلؾ كلـ تفكر في العاقبة .كقد نفذت صنيعيا ىذا
يكـ اف تغيب أبكاىا لقضاء بعض شؤكنيما فانتيزت فرصة كجكدىا منفردة بالمنزؿ كألقت الصبي بالماجؿ

الذم سقط فيو بسيكلة كلـ يصدر منو أم صراخ.

كقد قضت المحكمة عمى المتيمة بخمسة أعكاـ سجنا معتبرة أف ما صدر عف الجانية يعتبر مف باب قتؿ

العمد طبؽ المادة  989مف القانكف الجنائي التكنسي مسعفة إياىا بظركؼ التخفيؼ اعتمادا عمى الفق ةر
الرابعة مف الفصؿ  91مف القانكف الجنائي كقد جاء في حيثيات ىذا الحكـ بالخصكص ما يأتي:
"حيث أف تنفيذ القتؿ غرقا يكفي كحده لكجكد نية القتؿ العمد عند المتيمة".

كحيث أف المتيمة كلئف دبرت أمر إنياء حياة أخييا قبؿ مدة مف إقداميا عمى تنفيذ ما عزمت عميو فإنيا

كانت في حالة نفسانية مضطربة طغا فييا عطفيا عمى ا لمجني عميو نفسو كدفعتيا إلييا الظركؼ العامة
كالعائمية بحيث أنيا لـ تفكر مميا في عكاقب ما أقدمت عميو كىك ما ينفي عنيا نية اإلضمار عمى المعنى

القانكني األتـ.

كحيث أف المحكمة بالنظر إلى كؿ الظركؼ الفردية كالعائمية التي حفت بكقائع ىذه القضية كالى الدافع الذم

أ دل بالمتيمة إلى ارتكاب قتؿ أخييا مما ينفي عنيا نية اإلجراـ الحقيقي كباعتبارىا مازالت في سف المراىقة

 )229األزىر القركم ال شابي .القتؿ بدافع الشفقة أك قتؿ المرحمة .مجمة القضاء كالتشريع .جكاف  4214ص .441- 49
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ترل المحكمة إسعافيا بظركؼ التخفيؼ المنصكص عمييا بالفقرة الرابعة مف الفصؿ  91مف القانكف

الجنائي( .)230

أف القتؿ جريمة يعاقب عمييا القانكف
تبناه فقو القضاء التكنسي ٌ
ككاضح مف خبلؿ ىذه القضية كالمكقؼ الذم ٌ
يتحممكنيا
ميما كانت دكافعو ك ٌ
أف التعمؿ بتخميص المريض مف قسكة مرضو كتخميص أسرتو مف األتعاب التي ٌ
مف جرائو ال تشكؿ أسبابا معفية مف العقكبة كاٌنما يمكف أف تككف مدعاة لتطبيؽ ظركؼ التخفيؼ ال غير.
سيما ما ييطمؽ عميو االنتحار
إف دقٌة التكييؼ القانكني لبعض األفعاؿ المتصمة بالمساعدة عمى االنتحار كال ٌ
ٌ
الطبية( ) 231كالقتؿ بدافع الشفقة ىك الذم دفع بالعديد مف ىيئات األطباء كلجاف األخبلؽ الطبية
تحت الرعاية
ٌ

الطب ىي مف
أف مينة
كالقكانيف المنظمة لمينة
ٌ
األطباء إلى التذكير بفمسفة قانكف األخبلؽ الطبية باعتبار ٌ
ٌ
أنبؿ الميف ألنيا تتعٌمؽ بسبلمة البدف كحرص الطبيب عمى تخفيؼ اآلالـ كابعاد شبح المكت ال عمى القياـ
بعكس ذلؾ أم إنجاز المكت بيدؼ تخفيؼ اآلالـ فيذا ما يتعارض مع فمسفة المينة كأخبلقياتيا جاء في
بياف أصدره رئيس المجمس الكطني لؤلطباء ب فرنسا إثر إحدل المحاكمات التي حصمت في مدينة لياج

المشكىيف كالمجانيف
كؿ الكسائؿ التي تيدؼ إلى إزىاؽ أركاح
البمجيكية" :إف أكاديمية
شدة ٌ
الطب ترفض ٌ
ٌ
ٌ
طبي ال يحترـ الحياة سكؼ ينتيي بو األمر إلى خرؽ
كالمرضى الذيف ال ييرجى شفاؤىـ ألف ٌ
كؿ مذىب ٌ

تبني الجريمة"(.)232
قكانيف المجتمع كبالتالي إلى ٌ

كمف يعكد لممادة  2مف قانكف اتحادم رقـ ( )48لسنة  9888في شأف المسؤكلية الطبية نجد أنيا تنص

عمى أنو  " :ال يجكز إنياء حياة المريض أيا كاف السبب ،كلك بناء عمى طمبو أك طمب الكلي أك الكصي
عميو" .كقد رتبت المادة  30مف ذات القانكف عمى مف يخالؼ أحكاـ تمؾ المادة عقابا بالسجف مدة ال تقؿ

عف عشر سنكات كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية.

 )230األزىر القركم الشابي .المرجع السابؽ .ص .442- 41
231
) Le suicide assisté. Sur la question de l’euthanasie, sous la forme notamment de l’aide au
suicide voir : ROBERT, Le corps humain et la liberté individuelle en droit français, Travaux de
l’Association H. Capitant, t. 26, 1977, p. 472, Dalloz ; GRAVEN, Les données nouvelles de la
vie et de la mort et leurs incidences juridiques, RI crim. Et pol. Techn. 1968, n° 1 et 2 ; Les
procès de l’euthanasie, les données et la solution d’un problème insoluble, Rev. Pén. Suisse,
1964. 121 et 233.
 - )232األزىر القركم الشابي .المرجع السابؽ ص .448- 44
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ككاضح مف خبلؿ عبارات ىذه المادة أنيا ك لئف كانت ال تتحدث صراحة عف التحريض عف االنتحار أك

القتؿ بدافع الشفقة فإنيا تشير إلييما .كال شؾ أف ىذه المادة المقررة في قانكف المسؤكلية الطبية تمثؿ إضافة
لمرصيد التشريعي الحامي لحؽ اإلنساف في الحياة بكجو عاـ ك حؽ الطفؿ في الحياة بكجو خاص.

المادة ()8
منافيا لمعقائد الدينية كالعرؼ.
منطكيا عمى تحقير أك ميانة لكرامتو أك
لمطفؿ الحؽ منذ كالدتو في اسـ ال يككف
ن
ن

المبحث الثاني  :حؽ الطفؿ منذ الكالدة في اسـ
بعد إقرار المادة السابقة مف قانكف كديمة ألكؿ حؽ أساسي مف حقكؽ الطفؿ كىك الحؽ في الحياة ،ىا ىي
المادة الثانية تيشدد عمى ثاني حؽ أساسي لمطفؿ كىك حقو منذ كالدتو في اسـ .فاالسم هو أول ما
ٌواجه المولود إذا خرج من ظلمات األرحام واستقبل أنوار الحٌاة ( فقرة أولى).
وبالنظر لما ألسم اإلنسان من أهمٌة ولكونه أول صفة تمٌزه عن بنً جنسه ،فإنه على َمن ٌسمٌه من
والدٌه أو ولٌه أن ٌختار له أحسن األسماء (فقرة ثانية) لما ٌشكله اختٌار االسم من أهمٌة فً حٌاة الطفل
مستقبال.
الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ في اسـ منذ كالدتو
اإلسـ مشتؽ لغة مف الكسـ ،بمعنى  :العبلمة ،كليذا قيؿ لو اسـ ،ألنو يسـ مف سمي بو كيعمـ عميو ،كىذا ما
ىك مقرر في القرآف الكريـ كما قاؿ ا﵀ تعالى  ﴿ :يا زكريا إنا نبشرؾ بغبلـ اسمو يحيى لـ نجعؿ لو مف
قبؿ سميا ﴾ (.)233
كقيؿ أيضا فػي المغػة أف اإلسػـ مػف السػمك كالرفعػة بمعنػى العمػك ،كىػك مػف العبلمػات السػامية العاليػة ،كجمعػو
أسماء ،كأساـ ،كأسامي.

 – )233سكرة مريـ اآلية .7
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كالغايػة األساسػية مػػف إسػناد اسػـ لكػػؿ طفػؿ مباشػ ةر بعػػد كالدتػو ىػك التعريػػؼ بػو كعنكنتػو بمػػا يميػ هز عمػى كجػػو
يميؽ بكرامتو بكصفو آدميا باعتبار أف ا﵀ سبحانو ك تعالى كرـ بني آدـ كفضػميـ عمػى كثيػر مػف الخمػؽ()234
كليذا اتفؽ العمماء عمى كجكب التسمية لمرجاؿ كالنساء( )235ألف عدـ تسمية الطفؿ مف شأنو أف ييبقيو مجيكال
غير معمكـ ،مختمطا بغي هر غير متميز ،كمف ثـ فإف حقيقة االسـ لممكلكد تتمثؿ في التعريؼ بو بكصػفو آدميػا

لو حقكؽ ك عميو كاجبات.
كمما ال شؾ فيو أف تأكيد المادة  8مف القانكف عمى حؽ الطفؿ منذ كالدتو في اسـ ينسجـ مػع مػا جػاء بطػالع
المػادة  7مػػف اتفاقيػة حقػػكؽ الطفػؿ التػػي جػاء فييػػا أنػو " :يسػػجؿ الطفػؿ بعػػد كالدتػو فػػك انر كيكػكف لػػو الحػؽ منػػذ
كالدتو في اسـ " ،ككذلؾ مع مػا جػاء فػي طػالع المػادة  8مػف ذات االتفاقيػة التػي جػاء فييػا أف الػدكؿ األطػراؼ
تتعيد " باحتراـ حؽ الطفؿ في الحفاظ عمى ىكيتو بما في ذلؾ جنسيتو .كاسمو"...
كالجدير بالتذكير أف إقرار حؽ الطفؿ في اسـ منذ كالدتو مقرر منذ القديـ في العديد مف التشريعات ك

الصككؾ اإلقميمية مثؿ ما جاء في المادة  18مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف الصاد ةر سنة  1969ك
التي جاء فييا أنو " لكؿ شخص الحؽ في اسـ أكؿ كفي اسـ عائمتي ك الديو أك أحدىما".

كانس ػػجاما م ػػف المش ػػرع اإلمػ ػػاراتي م ػػع م ػػا ىػ ػػك مق ػػرر ف ػػي الصػ ػػككؾ الدكلي ػػة فق ػػد نصػ ػػت الم ػػادة  2م ػػف القػ ػػانكف
االتحادم رقـ  17لسػنة  1972المعػدؿ بالقػانكف رقػـ  10لسػنة  1975فػي شػأف الجنسػية نػص عمػى" :يعتبػر
الطفؿ مكاطننا إماراتينا في الحاالت التالية:
(أ) إذا كلد في الدكلة أك خارجيا ككاف أبكه مكاطننا بحكـ القانكف؛
(ب) إذا كلد في الدكلة أك خارجيا ككانت أمو مكاطنة بحكـ القانكف كلـ يثبت نسبو ألبيو قانكنان؛
(ج) إذا كلد في الدكلة ألبكيف مجيكليف ،كيعتبر المقيط مكلكدان فييا ما لـ يثبت العكس".
ػاىـ ًم ىػف الطَّي ىِّب ً
 – )234قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :كلىقى ٍد ىك َّرم ىنا ىبنًي ىآدـ ك ىحممٍ ىن ي ً
اى ٍـ ىعمى يػى ىكثًي وػر ًم َّم ٍػف ىخمىقٍ ىنػا
ػات ىكفى َّ
ضػمٍ ىن ي
ى ى ى
ٍ
اى ٍـ في الٍ ىب ِّر ىكالٍ ىب ٍح ًػر ىكىرىزقٍ ىن ي ٍ
ى
تىفٍ ً
يبل﴾ سكرة اإلسراء  ،اآلية .70
ضن
 – )235مراتب اإلجماع إلبف حزـ ص . 154
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ك تقكـ ك از ةر الصحة بإصدار شيادة ميبلد الطفؿ بعػد تسػميتو مػف كالديػو ،ليقػكـ األب بتسػجيمو فػي خبلصػة
القيػد فػػي إدا ةر الجنسػية ،أمػػا بالنسػبة ألبنػػاء الكافػديف الػػذيف يكلػػدكف فػي الدكل ػة فبعػد مػػنحيـ شػيادة المػػيبلد يػػتـ
اسػتخراج بطاقػة اإلثبػات كاليكيػة مػف قبػػؿ سػفارات بمػدانيـ فػي الدكلػة كيحصػػمكف عمػى اإلقامػة مػع ذكييػـ كفػػؽ
نظػاـ قػانكف اإلقامػة لؤلجانػب .كقػد صػدر القػػانكف االتحػادم رقػـ ( )18لسػنة  2009بشػأف تنظػيـ قيػد المكاليػػد
كالكفيات كالذم جاء في مادتو السابعة أف الببلغ عف الكالدة يجب أف يشتمؿ عمى البيانات اآلتية:
 - 1يكـ الكالدة كتاريخو اليجرم كالميبلدم مكضحنا باألرقاـ كالحركؼ كساعتيا كمحميا.
 - 2جنس المكلكد كاسمو كيجكز أف يككف اسـ المكلكد مركبنا أك مزدكجنا.

 - 3االسـ الكامؿ لكؿ مف الكالد كالكالدة كتاريخ ميبلدىما كجنسيتيما كديانتيما كمينتيما كمحؿ اقامتيما
ككذلؾ رقـ اليكية لكؿ منيما اف كجد.

 - 4االسـ الكامؿ لممبمغ كتاريخ ميبلده كجنسيتو كمينتو كصفتو كتكقيعو.
 - 5اسـ المشرؼ عمى الكالدة إف كجد ( الطبيب أك القابمة ).
 - 6أم بياف آخر يرل الكزير اضافتو بقرار منو.
الفقرة الثانية :ضركرة حسف اختيار اسـ الطفؿ
منطكيا عمى تحقير أك ميانة
لئف كاف مف حؽ الطفؿ منذ كالدتو في اسـ ،فإف ىذا االسـ ينبغي اف ال يككف
ن
منافيا لمعقائد الدينية كالعرؼ.
لكرامتو أك ن
كىذه اإلضافة التي اقرىا قانكف كديمة كلـ تتعرض ليا اتفاقية حقكؽ الطفؿ تشكؿ ضمانة أساسية لمطفؿ في

حياتو لما ثبت مف أىمية األسماء كتأثيراتيا عمى مستقبؿ الطفؿ كىي إضافة مستمدة مف الشريعة اإلسبلمية،
التي حثت الكالديف عمى أف ييحسنا اختيار ً
دعى بو بيف الناس مستقببلن ،كلقد جاء تكجيوي
سي ى
اسـ الطفؿ الذم ي
ى
ً
دعكف يكـ القيامة بأسمائكـ كأسماء آبائكـ؛ فأىحسنكا
رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ في قكلو ‹‹ :إنكـ تي ى
أسماءكـ‹‹(.)236
كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ‹‹ :

كمَّرة
حارث كىماـ ،كأقبحيا حرب ي

تسمكا بأسماء األنبياء ،ك ُّ
إلي عبديا﵀ كعبديالرحمف ،كأصدقيا
ُّ
أحب األسماء َّ
‹‹(.)237

 )236سنف أبي داكد ،كتاب األدب ،باب في تغيير األسماء ،رقـ الحديث.4297 :
 )237مسند أحمد ،كتاب أكؿ مسند الككفييف ،باب حديث أبي كىب الجشمي ،لو صحبة ،رقـ الحديث.18258 :
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فيذا دلي هؿ كاضح عمى ضركرة أف ي ً
حسف الكالد ً
حسنا في لفظو كمعناه في حدكد
اف
اسما ن
ي
اختيار اسـ طفميما ن
ى
بل في
كخفيفا عمى المساف ،كع ٍذنبا في األذف،
اضحا،
الشريعة؛ حتى يككف
كحسف المعنى ،كجمي ن
االسـ سي ن
ن
ى
بل ك ن
ي
الحؽ في تغيير ً
ُّ
اسمو ،كقد ثبت عف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀
سيئا؛ فممفرد
المحتكل ،كاف كاف االسـ يحمؿ معنى ن

عميو كسمـ أنو َّ
فسماىا رسكؿ ا﵀
لعمر كاف يقاؿ ليا عاصيةَّ ،
غير اسـ عاصية؛ فعف ابف عمر" :أف ابنةن ى
صمى ا﵀ عميو كسمـ جميمة"()238

ك ممػا الشػؾ فيػو أف حسػف اختيػار اسػـ المكلػكد يػدؿ عمػى أكثػر مػف معنػى ،فيػك يػدؿ عمػى مػدل ارتبػػاط األب
بيػدم أسػػبلفو كأع ػرافيـ ك تقاليػػدىـ كمػػدل سػػبلمة تفكي ػ هر مػف أم مػػؤثر يصػػرفو عػػف طريػػؽ الرشػػد كاالسػػتقامة

كاإلحساف إلى المكلكد باالسـ الحسف ،ك في المحصمة ،فإف اإلسـ ىػك رمػز يعبػر عػف ىكيػة مػف اختػار االسػـ

كالمعيار الدقيؽ لثقافتو ،كمف الدارج في كبلـ الناس قكليـ  " :مف اسمؾ أعرؼ أباؾ "(.)239
المادة ()9

فكر في سجؿ المكاليد طب نقا لمنظاـ القانكني المقرر في ىذا الشأف.
يس جؿ الطفؿ بعد كالدتو نا

المبحث الثالث :حؽ الطفؿ في تسجيمو بعد كالدتو فكرا
مف الحقكؽ األساسية لمطفؿ تسجيمو بعد كالدتو فك ار في سجؿ المكاليد طبقا لمنظاـ القانكني المقرر في ىذا
الشأف .كيتعيف بداية ا لتكقؼ عند األسباب التي تكمف كراء أىمية تسجيؿ المكاليد فك ار في سجبلت المكاليد (

فقرة أكلى) ،ثـ التعرؼ في مرحمة ثانية عمى مضاميف القانكف االتحادم رقـ ( )18لسنة  2009بشأف تنظيـ

قيد المكاليد كالكفيات ( فقرة ثانية)

الفقرة األكلى :األسباب الكامنة كراء كجكب تسجيؿ الطفؿ بعد كالدتو فكرا
جاء في طالع المادة  7مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ أنو " :يسجؿ الطفؿ بعد كالدتو فك نار".
كالحكـ الذم أقره كاضعك االتفاقية يجد لو سندا في النقاش الذم دار بينيـ كالذم تزامف مع حدث أشارت لو

كثيقة إحصائية صدرت عف برلماف إحدل دكؿ أمريكا الجنكبية نشرت سنة  4224تمثؿ في اغتياؿ 1444
 )238صػحيح م سػمـ ،كتػاب األدب ،بػاب ا سػتحباب تغييػر اال سػػـ القبػيح إلػى الح سػف كتغييػر ا سػـ ب َّػرة إلػى زينػب كجكيريػة كنحكىمػػا
رقـ الحديث.3988 :
 )239تسمية المكلكد ،مقاؿ لمشيخ بكر بف عبد ا﵀ أبك زيد
177

"سرية المكت" كىي عصابة مختصة في قتؿ أطفاؿ الشكارع بيف سنتي 4288
يسمى بػ ٌ
طفبل مف طرؼ ما ٌ
240
الدكلي ٌأدت بكاضعي
ك ) (4228كقد ٌأدت مكجة االغتياالت ىذه إلى إحداث صدمة لدل الرأم العاـ ٌ
اتفاقية حقكؽ الطفؿ إلى التأكيد عمى حؽ الطفؿ في اليكية منذ كالدتو كالى نزكع عديد المشرعيف إلى حماية
يسجؿ في دفاتر المكاليد.
ىذا الحؽ جزائيا ٌ
حتى ال يدخؿ الطفؿ لمدنيا كيخرج منيا دكف أف ٌ

كلقد عبرت لجنة حقكؽ الطفؿ بمناسبة مناقشتيا لتقارير عديد الدكؿ التي صادقت عمى االتفاقية عف أىمية

تسجيؿ جميع األطفاؿ بسجبلت المكاليد ميما كانت أكضاعيـ أم سكاء كانكا منحدريف مف زكاج صحيح أك
مف خارج إطار الزكاج كسكاء كانكا متمتعيف بجنسية أـ ال ،كسكاء كانكا مكاطنيف أك كافديف  ،أك الجئيف أك

طالبي لجكء.

كتتمثؿ أبرز األسباب الكامنة كراء كجكب تسجيؿ الطفؿ فك ار بعد كالدتو في:
 أ ف التسجيؿ يعتبر أكؿ اعتراؼ رسمي مف جانب الدكلة بكجكد الطفؿ كىك يمثؿ االعتراؼ بأىمية كؿطفؿ في الدكلة كشخص مستقؿ  ،كانو في حاؿ عدـ التسجيؿ يككف الطفؿ أقؿ ظيك ار ك برك از لمعياف  ،ك
أحيانا أقؿ قيمة ك غالبا ما ينتمي األطفاؿ الذيف ال يتـ تسجيميـ إلى الجماعات ال تي تعاني مف اشكاؿ

مخفي
ألنو
معينة مف التمييز .كال ٌ
يتـ ترسيمو بسجؿ الكالدات ىك كائف ببل حقكؽ ٌ
شؾ ٌ
أف الطٌفؿ الذم ال ٌ
ٌ
فإنو يبقى تحت رحمة األشخاص المحيطيف بو(.)241
عف أنظار السمطة العامة كطالما ىك كذلؾ ٌ

 أف التسجيؿ يعتبر عنص ار أساسيا في التخطيط الكطني الخاص باألطفاؿ حيث أنو يكفر القاعدةالديمكغرافية التي تبنى عمييا االستراتيجيات الفعالة .كال شؾ أف انعداـ التسجيؿ مف شأنو أف يحرـ الدكلة

مف معمكمات دقيقة عف معدؿ كفيات األطفاؿ التي تيعتبر مؤش ار أساسيا في استراتيجيات بقاء الطفؿ عمى

-

قيد الحياة.

أف تسجيؿ األطفاؿ في س جؿ المكاليد مف شأنو أف يسيؿ الرصد الفعاؿ لكضع األطفاؿ ك المساعدة في

تطكير البرامج المبلئمة كالمكجية ليـ.

 ) 240رضا خماخـ .إبراـ المعاىدات الدكلية :اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ نمكذجا .محاضرة ألقيت أثناء يكـ دراسي
بمجمس النكاب ( 25مام  ) 2005حكؿ مكضكع إبراـ المعاىدات الدكلية .نشرت ضمف سمسمة دراسات برلمانية – العدد - 2

تكنس مام  2005ص  91كما بعدىا مكتب البحكث كالدراسات البرلمانية.
) Adeline GOUTTENOIRE. Enfance. Rem. Pén. Dalloz op. cit. Mai 2004 p 3.
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 أف التسجيؿ يعتبر كسيمة لتأميف حقكؽ أخرل لمطفؿ منيا التعرؼ عمى األطفاؿ بعد الحركب أك ىجركالدييـ ليـ أك اختطافيـ كمعرفة نسب األطفاؿ االذيف يكلدكف خارج إطار الزكاج ،ك تقميؿ خطر
اإلتجار باألطفاؿ أك قتؿ األطفاؿ ،أك الزج بيـ في أنشطة إرىابية.

 أف التسجيؿ يتيح تكفير بيانات عف األطفاؿ يمكنيـ مف تجسيـ حقكقيـ كالجنسية كالنفقة كالميراثكغيرىا(.)242

كتجدر اإلشارة إلى أف تأكيد المادة  7مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ عمى ضركرة أف يككف التسجيؿ فك ار بعد

الكالدة  .كقد فسرت لجنة حقكؽ الطفؿ كممة فك ار بأنيا فت ةر محدكدة مف األياـ ك ليس األشير ،كلكف إذا لـ يتـ
تسجيؿ األطفاؿ ألم سبب أك إذا ضاعت سجبلت تسجيؿ كالداتيـ فيجب عمى الدكلة تصحيح الدكلة.
الفقرة الثانية  :تنظيـ قيد المكالي د كالكفيات بدكلة اإلمارات
يينظـ القانكف االتحادم رقـ ( )18لسنة  2009بشأف تنظيـ قيد المكاليد كالكفيات آلية تسجيؿ المكاليد كالكفيات
كذلؾ مف خبلؿ إببلغ ك از ةر الصحة متمثمة بإدا ةر الطب الكقائي عف المكاليد كالكفيات التي تقػع داخػؿ الدكلػة،

كالبعثات الدبمكماسية لمد كلة عف المكاليد كالكفيػات التػي تقػع خػارج الدكلػة .كتقػكـ إدا ةر الطػب الكقػائي بإصػدار
شيادة ميبلد لكؿ مكلكد حي.
كمثممػا سػػبقت اإلشػا ةر إليػػو فػإف القػػانكف االتحػادم رقػػـ ( )18لسػنة  2009بشػػأف تنظػيـ قيػػد المكاليػد كالكفيػػات
أكجػب فػػي فقرتيػو األكلػػى كالثانيػة أف الػػببلغ عػف ال ػكالدة يجػب أف يشػػتمؿ عمػى يػػكـ الػكالدة كتاريخػػو اليجػػرم
كالمػيبلدم مكضػػحان باألرقػػاـ كالحػركؼ كسػػاعتيا كمحميػػا كجػنس المكلػػكد كاسػػمو كيجػكز أف يكػػكف اسػػـ المكلػػكد
مركبان أك مزدكجان.
كما كضع القانكف ج ازءات عقابية لكؿ مف ال يقكـ باإلببلغ ،عف حالة الكالدة أك الكفاة ،أك قاـ بتقديـ بيانات غير
صحيحة بقصد قيد مكلكد أك ميت بسجبلت المكاليد كالكفيات .فمقد اقتضت المادة  24مف القانكف المذككر أنو"
يعاقب بالحبس لمدة شير كبغرامة ال تجاكز (  ) 15000خمسة عشر الؼ درىـ أك بإحدل ىػاتيف العقػكبتيف
كؿ مف لـ يبمغ عف حالة كالدة أك كفاة مف المكمفػيف بػالتبميغ بالمكعػد المقػرر طبقػان ألحكػاـ ىػذا القػانكف  ،ككػؿ
 )242صالح بكسطعة الحالة المدنية في القانكف التكنسي .المدرسة القكمية لئلدارة  /مركز البحكث كالدراسات اإلدارية ص
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مػف تسػػبب فػي قيػد مكلػكد حػػي أك ميػت بسػجبلت القيػد أكثػػر مػف مػ ةر كعمػى المحكمػػة أف تحكػـ بشػطب القيػػد
المكرر
في حيف تعرضت المادة  25مف ذات القانكف إلى ثبلثة جرائـ ىي:
 تعمد تقديـ بيانات غير صحيحة أك لجأ الى طرؽ احتيالية أك كسائؿ غير مشركعة بقصد قيد مكلكد حيأك ميت بالسجبلت كعمى المحكمة أف تحكـ بشطب القيد الذم يثبت عدـ صحتو

 إحداث أم تغيير في البيانات الكاردة في سجبلت قيد المكاليد أك الكفيات دكف صدكر حكـ نيائي مفالمحكمة المختصة.

 إتبلؼ أك التسبب عمدان في إتبلؼ أك ضياع سجؿ مف سجبلت قيد المكاليد أك الكفيات أك أية كرقة مفأكراقيا.

كرتب عف ارتكاب أم كاحدة مف ىذه الجرائـ بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبالغرامة التي ال تقؿ عف (

 " ) 100.000مائة الؼ درىـ " كال تجاكز (  " ) 500.000خمسمائة الؼ درىـ " أك بإحدل العقكبتيف
كالى جانب الجرائـ التي يقرىا القانكف االتحادم رقـ ( )18لسنة  2009بشأف تنظيـ قيد المكاليد كالكفيات فقد
تعرضت المادة  327مف قانكف العقكبات االتحادم إلى جريمة إبعاد طفؿ حديث الكالدة أك إخفاؤه أك إبدالو
بغيره أك نسبتو زك ار إلى غير كالديو فقد جاء بالمادة المذككرة  ":يعاقب بالسجف كؿ مف أبعد طفبل حديث
الكالدة عمف لو سمطة شرعية عميو ،أك أخفاه أك أبدؿ بو آخر أك نسبو زك ار إلى غير كالديو.
كاذا ثبت أنو كلد ميتا فتككف العقكبة الحبس مدة ال تزيد عمى شيريف كالغرامة التي ال تزيد عمى ألؼ درىـ أك
إحدل ىاتيف العقكبتيف.
ككما ىك كاضح مف عبارات ا لمادة المذككرة  ،فإف أركاف ىذه الجريمة ثبلثة  ،الركف األكؿ :فعؿ مادم كىك
إبعاد طفؿ أم نقؿ الطفؿ مف مكانو إلى آخر مما يفقد معو األدلة المثبتة ليكيتو أك إخفاؤه أم تربيتو س ار في

ظركؼ يتعذر معيا إثبات شخصيتو ،أك إبدالو بطفؿ آخر أك نسبتو إلى غير كالديو أم أف يعزل إلى امرأة
لـ تمده كنسبتو إلى غير كالديو ،كالركف الثاني  :أف يقع ىذا الفعؿ عمى طفؿ حديث الكالدة ك ثبت أنو كلد حيا

أك طفؿ ثبت أنو كلد ميتا كالركف الثالث القصد الجنائي أم متى ارتكب الجاني الجريمة عف عمـ كقصد.
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المادة ()10
لمطفؿ الحؽ في جنسية كف نقا ألحكاـ القكانيف المعمكؿ بيا في الدكلة.

المبحث الرابع  :حؽ الطفؿ في جنسية
الحؽ في الجنسية مكفكؿ في دستكر دكلة اإلمارات إذ جاء بمادتو الثامنة أنو  “ :يككف لمكاطني االتحاد
جنسية كاحدة يحددىا القانكف ،كيتمتعكف في الخارج بحماية حككمة االتحاد كفقنا لؤلصكؿ الدكلية المرعية .كال
يجكز إسقاط الجنسية عف المكاطف ،أك سحبيا منو ،إال في الحاالت االستثنائية التي ينص عمييا القانكف”.
كينسجـ إقرار ىذا الحؽ مف حيث المبدأ مع ما تقتضيو المادة  7مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي أك جبت
فقرتيا األكلى أف يككف لمطفؿ منذ كالدتو الحؽ في اكتساب الجنسية ،كأكجبت فقرتيا الثانية أف تكفؿ الدكؿ
األطراؼ إعماؿ ىذه الحقكؽ كفقان لقانكنيا الكطني كالتزاماتيا بمكجب الصككؾ الدكلية المتصمة بيذا الميداف
كال سيما حيثما يعتبر الطفؿ عديـ الجنسية في حاؿ عدـ القياـ بذلؾ.
كيضمف القانكف االتحادم رقـ  17لسنة  1972المعدؿ بالقانكف رقـ  10لسنة  1975في شأف الجنسية

كفقا ألحكاـ القكانيف المعمكؿ بيا في الدكلة .فما ىي
لمطفؿ الحؽ في الجنسية ،لكف يشترط أف يككف ذلؾ ن
طرؽ اكتساب الجنسية كفؽ ىذا القانكفد ( فقرة أكلى) ،كما ىي الحاالت االستثنائية التي يجكز فييا القانكف

سحب الجنسية أك إسقاطيا كتأثيراتيا عمى الطفؿد ( فقرة ثانية) ،كماذا عف تحفظ الدكلة عمى المادة  7مف
االتفاقية كقراءة لجنة حقكؽ الطفؿ لو د( فقرة ثالثة)،

الفقرة األكلى :طرؽ اكتساب الجنسية في القانكف اإلماراتي
كفقا ألحكاـ المادة  1مف قانكف الجنسية فإف الجنسية تكتسب بحكـ القانكف أك بالتبعية أك بالتجنس
 - 1اكتساب الجنسية بمكجب القانكف
نصت المادة  2مف القانكف االتحادم رقـ  17لسنة  1972المعدؿ بالقانكف رقـ  10لسنة  1975في شأف

اطنا بحكـ القانكف:
الجنسية عمى أنو يعتبر مك ن
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أ – العربي المتكطف في إحدل اإلمارات األعضاء عاـ  1925أك قبميا الذم حافظ عمى إقامتو العادية فييا
حتي تاريخ نفاذ ىذا القانكف ،كتعتبر إقامة األصكؿ مكممة إلقامة الفركع.

ب – المكلكد في الدكلة أك في الخارج ألب مكاطف في الدكلة بحكـ القانكف
قانكنا
ج – المكلكد في الدكلة أك في الخارج مف أـ مكاطنة بحكـ القانكف كلـ يثبت نسبة ألبيو ن
د – المكلكد في الدكلة أك في الخارج مف أـ مكاطنة بحكـ القانكف كألب مجيكؿ أك ال جنسية لو
مكلكدا فييا ما لـ يثبت العكس
ىػ – المكلكد في الدكلة ألبكيف مجيكليف ،كيعتبر المقيط
ن
ككفقا ليذه المادة فإف المشرع اإلماراتي جنب األطفاؿ مجيكلي النسب المكلكديف في الدكلة مف أف يككنكا

عديمي الجنسية كاعتبرىـ مكاطنيف إماراتييف بحكـ القانكف.

كتقكـ ك ازرة الصحة بإصدار شيادة ميبلد الطفؿ بعد تسميتو مف كالديو ،ليقكـ األب بتسجيمو في خبلصة القيد
في إدارة الجنسية ،أما بالنسبة ألبناء الكافديف الذيف يكلدكف في الدكلة فبعد منحيـ شيادة الميبلد يتـ استخراج
بطاقة اإلثبات كاليكية مف قبؿ سفارات بمدانيـ في الدكلة كيحصمكف عمى اإلقامة مع ذكييـ كفؽ نظاـ قانكف

اإلقامة لؤلجانب.

 - 2اكتساب الجنسية بالتبعية
حسب المادة  3مف قانكف الجنسية فإنو ال يترتب عمى زكاج المرأة األجنبية بمكاطف في الدكلة أف تكتسب

جنسية زكجيا إال إذا أعمنت ك ازرة الداخمية برغبتيا في ذلؾ ،كاستمرت الزكجية قائمة مدة ثبلث سنكات مف
تاريخ إعبلنيا ليذه الرغبة ،كيشترط أف تتنازؿ عف جنسيتيا األصمية.

كاذا كانت المرأة قد تزكجت مف مكاطف قبؿ نفاذ ىذا القانكف ،كال تزاؿ الزكجية قائمة ،أك تكفي عنيا زكجيا

كليا أكالد منو ،ككانت تحمؿ جكاز سفر إحدل اإلمارات أك ذكرت في جكاز سفر زكجيا ،فإنو يجكز منحيا
جنسية الدكلة بطريؽ التبعية بشرط تنازليا عف جنسيتيا األصمية ،كفي جميع األحكاؿ ال يتبع الزكج جنسية

زكجتو.
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ككفقا لممادة  4مف ذات القانكف فإنو مع مراعاة أحكاـ المادة (  ) 17منو ،تحتفظ الزكجة التي اكتسبت

كفقا لممادة السابقة بجنسية الدكلة في حالة كفاة زكجيا ،كال تسحب منيا إال في
الجنسية بالتبعية لزكجيا ن
الحالتيف اآلتيتيف:
أ – زكاجيا مف شخص يحمؿ جنسية أجنبية
ب – عكدتيا إلى جنسيتيا األصمية أك اكتسابيا جنسية أخرل.
 - 3اكتساب الجنسية بالتجنس
نظمت المكاد مف  5إلى  13مف القانكف االتحادم رقـ  17لسنة  1972المعدؿ بالقانكف رقـ  10لسنة

 1975في شأف الجنسية طرؽ اكتساب الجنسية بالتجنس  ،ككفقا لممكاد مف  5إلى  12فإنو يجكز منح
جنسية الدكلة لمفئات التالية:

 العربي مف أصؿ عماني أك قطرم أك بحريني إذا أقاـ في الدكلة بصكرة مستمرة كمشركعة لمدة ال تقؿعف ثبلث سنكات ،تككف سابقة مباشرة عمى تاريخ تقديـ طمب التجنس ،كيشترط أف تككف لو كسيمة

مشركعة لمعيش كأف يككف حسف السيرة ،كغير محككـ عميو في جريمة مخمة بالشرؼ كاألمانة /المادة 5

 أفراد القبائؿ العربي ة الذيف نزحكا مف البمداف المجاك ةر إلى الدكلة كأقامكا فييا بصك ةر مشركعة كمستم ةر لمدةال تقؿ عف ثبلث سنكات سابقة مباش ةر عمى تاريخ تقديـ طمب التجنس /المادة .5

 -أم عربي كامؿ األىمية إذا أقاـ بصك ةر مستمرة كمشركعة في اإلمارات األعضاء مدة ال تقؿ عف سبع

سنكات ،كتك كف سابقة مباشرة عمى تقديـ طمب التجنس ،كيشترط أف تككف لو كسيمة مشركعة لمعيش ،كأف
يككف حسف السي ةر غير محككـ عميو في جريمة مخمة بالشرؼ كاألمانة /المادة 6

 -أم شخص كامؿ األىمية إذا اقاـ بصكرة مستمرة كمشركعة في اإلمارات األعضاء منذ سنة  1940أك

قبميا ،كحافظ عمى إ قامتو العادية حتى تاريخ نفاذ ىذا القانكف ،كأف تككف لو كسيمة مشركعة لمعيش  ،كأف
يككف حسف السي ةر غير محككـ عميو في جريمة مخمة بالشرؼ كاألمانة ،كيحسف المغة العربية /.المادة 7

 أم شخص غير مف ذكركا فى المادتيف  5ك  6كامؿ األىمية إذا أقاـ بصكرة مستمرة كمشركعة فىاإلمارات األعضاء مدة ال تقؿ عف ثبلثيف سنة ،يقضي منيا عشريف سنة عمي األقؿ بعد نفاذ ىذا

القانكف ،كأف تككف لو كسيمة مشركعة لمعيش ،كأف يككف حسف السي ةر غير محككـ عميو فى جريمة مخمة

بالشرؼ كاألمانة ،كيحسف المغة العربية / .المادة . 8
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 أم شخص قدـ خدمات جميمة لمدكلة دكف التقيد بمدد اإلقامة المنصكص عمييا في المكاد السابقة /المادة.9

 -زكجة المكاطف بالتجنس إذا تخمت عف جنسيتيا األصمية ،كما يعتبر األكالد القصر لممكاطف بالتجنس

مكاطنيف بالتجنس  ،كليـ أف يقرركا اختيار جنسيتيـ األصمية خبلؿ السنة التالية مف بمكغيـ سف الرشد/

المادة .10

 أم شخص إذا تخمي عف جنسيتو األصمية /المادة .11ككفقا ألحكاـ المادة  12فإف الجنسية ال تمنح إالٌ مرة كاحدة  ،كحسب أحكاـ المادة  13مف ذات القانكف فإنو

كفقا ألحكاـ المكاد  5ك  6ك  7ك  8ك 9ك 10حؽ الترشيح أك
ال يككف لمف كسب جنسية الدكلة بالتجنس ن
االنتخا ب أك التعييف فى أم ىيئة مف الييئات النيابية أك الشعبية أك فى المناصب الكزارية ،كيستثني مف حكـ
ىذه المادة المكاطنيف مف أصؿ عماني أك قطرم أك بحريني بعد مركر سبع سنكات عمى اكتسابيـ الجنسية.
الفقرة الثانية :الحاالت االستثنائية التي يجكز فييا القانكف سحب الجن سية أك إسقاطيا:
 - 1صكر إسقاط الجنسية

نصت المادة ( )15مف قانكف الجنسية اإلماراتي عمى أف جنسية الدكلة تسقط عف كؿ مف يتمتع بيا في

الحاالت التالية:

أ – اذا انخرط في خدمة عسكرية لدكلة اجنبية دكف اذف مف الدكلة ككمؼ بترؾ الخدمة كرفض ذلؾ .
ب  -إذا عمؿ لمصمحة دكلة معادية.

ج – إذا تجنس مختا ار بجنسية دكلة أجنبية.
 - 2صكر سحب الجنسية
تيسحب الجنسية عف المتجنس في الحاالت التالية :
 - 1إذا أتي عمبل يعد خط ار عمى أمف الدكلة كسبلمتيا اك شرع فى ذلؾ .
 - 2إذا تكرر الحكـ عميو بجرائـ مشينة.

 - 3إذا ظير تزكير أك احتياؿ أك غش في البيانات التي استند إلييا في منحة الجنسية.
 - 4إذا أقاـ خارج الدكلة بصك ةر مستمرة ك دكف مبرر مدة تزيد عمى أربع سنكات.
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كفي ىذه الصك ةر األخي ةر فإنو إذا سحبت الجنسية عف شخص جاز سحبيا بالتبعية عف زكجتو كأكالده القصر/
المادة .17

الفقرة الثالثة :ماذا عف التحفظ عمى المادة  7كقراءة لجنة حقكؽ الطفؿ لو؟
تحفظػت الدكلػػة عمػى المػػادة ( )7بشػأف تسػػجيؿ الطفػؿ بعػػد كالدتػو فػػك انر كحقػو منػػذ كالدتػو فػػي اسػمو كالحػػؽ فػػي
اكتساب الجنسية .ذلؾ ألف اكتساب الجنسية شأف داخمي تنظمو كتضع شركطو كضكابطو التشريعات الكطنية
إال أف ذلػؾ لػػـ ينػتقص مػػف حقػكؽ الطفػػؿ ،إذ إف الطفػؿ فػػي دكلػة اإلمػػارات يحظػى منػػذ كالدتػو بقيػػده كاعطائػػو
شػيادة مػيبلد تمنحيػػا ك از ةر الصػحة .كمػػا أنيػا تمنحػػو اإلقامػة عمػى كفالػػة كالديػو إذا لػػـ يكػف مػػف الػذيف يتمتعػػكف
بجنسية اإلمارات .كيحظى بالرعاية الصحية األكلية؛
كقد عبرت لجنة حقكؽ الطفؿ في تعميقاتيا عمى ىذا التحفظ باإلرتسامات التالية:
األكؿ :شعكر المجنة بالقمؽ ألف الطفؿ المكلكد ألـ مكاطنػة مػف مػكاطني اإلمػارات العربيػة المتحػدة كألب غيػر
م ػكاطف ال يمكنػػو اكتس ػػاب جنسػػية الدكل ػػة الطػػرؼ كألف ى ػؤالء األطف ػػاؿ معرضػػكف بش ػػدة ألف يصػػبحكا ع ػػديمي
الجنسػػية .كم ػػا تش ػػعر المجن ػػة ب ػػالقمؽ أيضػ ػنا ألف تج ػػريـ العبلقػػات الجنس ػػية خ ػػارج إط ػػار ال ػػزكاج يمن ػػع تس ػػجيؿ
األطفاؿ المكلكديف خارج إطار العبلقة الزكجية كقد يؤدم إلى التخمي عنيـ.
الثانيػة :حػث الدكلػة الطػرؼ عمػػى كفالػة حػؽ األطفػاؿ فػي الحصػكؿ عمػػى جنسػية الدكلػة الطػرؼ عػف طريػػؽ
أمياتيـ المكاطنات في الدكلة الطػرؼ كعمػى إلغػاء القػكانيف التػي تجػرـ العبلقػات الجنسػية خػارج إطػار الػزكاج.
كاتخػاذ تػدابير فعالػػة لتعزيػز الشػعكر بالمسػػؤكلية فػي مجػالي األبػػكة كالسػمكؾ الجنسػي ،مػػع إيػبلء اىتمػاـ خػػاص
لتكعية الفتياف كالرجاؿ.
الثالثة :ترحيب المجنػة بحممػة تسػجيؿ األشػخاص عػديمي الجنسػية فػي جميػع أنحػاء البمػد التػي أطمقتيػا الدكلػة
الطرؼ في عاـ  ، 2008لكنيا تأسؼ لعدـ كجكد معمكمات بشأف نتائج تمؾ الحممة كال تزاؿ تشعر ببالغ القمؽ
إزاء حالػة األطفػاؿ ،بمػف فػييـ األطفػاؿ مجيػكلي النسػب ،الػذيف ال ي ازلػكف عػديمي الجنسػية كبػذلؾ فػإف تمػػتعيـ
بإمكانية تسجيميـ عند المكلد كحصكليـ عمى الرعاية الصحية كالتعميـ محدكد.
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الرابعة :التكصية ،بتسكية كضع األطفاؿ عديمي الجنسية ككفالة حقيػـ فػي الجنسػية دكف تمييػز كبػالنظر فػي
إمكانية التصديؽ عمى االتفاقية المتعمقػة بكضػع األشػخاص عػديمي الجنسػية لعػاـ  ،1954كاالتفاقيػة المتعمقػة
بخفض حاالت انعداـ الجنسية لعاـ .1961

المادة ()11
 - 1لمطفؿ الح ؽ في النسب إلى كالديو الشرعييف طب نقا لمقكانيف السارية في الدكلة.

 - 2يمتزـ كؿ مف كالدم الطفؿ أك مف لو سمطة عميو قانكنا باستخراج األكراؽ التي تثبت
كاقعة ميبلده كجنسيتو ككافة األكراؽ الثبكتية األخرل الخاصة بو طبقنا لمقكانيف السارية
في الدكلة.

المبحث الخامس :حؽ الطفؿ في النسب
إلى جانب ما أقره قانكف األحكاؿ الشخصية مف أحكاـ تتعمؽ بحضانة الطفؿ كشركطيا كتحديد مف يتكالىا،
ككفالة اإلنفاؽ عمى الطفؿ ،حيث أكجب نفقة الصغير عمى أبكيو ،كأكجب النفقة عمى األـ المكس ةر في حاؿ

تكفى األب أك لـ يتمكف مف اإلنفاؽ ،فإنو أقر حؽ الط فؿ في النسب إلى كالديو الشرعييف طبقا لمقكانيف

قانكنا استخراج األكراؽ التي
السارية في الدكلة ،كما ألزـ القانكف كبل مف كالدم الطفؿ أك مف لو سمطة عميو ن
تثبت كاقعة ميبلده كجنسيتو ككافة األكراؽ الثبكتية األخرل الخاصة بو طبقنا لمقكانيف السارية في الدكلة كفؽ

ما سبؽ تقريره ( .فقرة أكلى).

كيمثؿ صدكر القانكف رقـ  1لسنة  2012بشأف رعاية األطفاؿ مجيكلي النسب الصادر بتاريخ
 ،2012/5/24نقمة نكعية في التشريع اإلماراتي ألنو كضع كألكؿ مرة  ،كما سنرل أحكاما لرعاية األطفاؿ

مجيكلي النسب ب تنظيـ دكر الرعاية في الدكلة كتطكيرىا ،كا لتي أكجب عمييا كما سنرل اختيار اسـ لمطفؿ
كتسجيمو في األكراؽ الرسمية لمدكلة ( .فقرة ثانية).
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الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ الشرعي في النسب
إف إقرار حؽ الطفؿ الشرعي أم المكلكد مف كالديف شرعييف أمر ليس بالجديد بالقانكف اإلماراتي ذلؾ اف مف

يعكد إلى القانكف رقـ  28لسنة 2005ـ في شأف األحكاؿ الشخصية بجد أنو سبؽ لو ذلؾ إذ انو كفقا لممادة

 89مف القانكف المذككر فإف النسب يثبت بالفراش ،أك باإلقرار ،أك بالبينة ،أك بالطرؽ العممية إذا ثبت
الفراش.
كمف نافمة القكؿ أف النص المذككر يجعؿ مف أكؿ آثار الزكاج نسب الطفؿ .كنسب الكلد ثابت لؤلـ التي

بل بحكـ كالدتو نأيا كاف سب حممو ،أما نسبو إلى أبيو كىك األصؿ ألنو يتبع أباه في النسب فبل يثبت
كلدتو فع ن
إال بكاحد مف األسباب التي ذكرتيا المادة  89كىي الفراش أك اإلقرار أك البينة ،أك بالطرؽ العممية إذا ثبت
ند المَّ ًو
الفراش .كقد أكجب ا﵀ سبحانو كتعالى أف ييدعى االبف بعد كالدتو ألبيو ٍ
آلبائً ًي ٍـ يىىك أى ٍق ىسطي ًع ى
كى ٍـ ى
﴿اد يع ي
يكـ كلى ٍيس عمى ٍي يكـ جن ه ً
ً
َّ
اءى ٍـ ىفًإ ٍخك يان يك ٍـ ًفي ِّ
الد ً
كب يك ٍـ
يما أ ٍ
ىخطىأٍتيـ بً ًو ىكلى ًكف َّما ىت ىع َّم ىد ٍ
ت قيمي ي
يف ىكىمىكال ي ٍ ى ى ى ٍ ي ى
ىفًإف ل ٍـ ىت ٍعمى يمكا ىآب ي
اح ف ى
ى
ك ىكاف المَّو ىغفي ا ً
يما﴾(.)243
كر َّرح ن
ى ى ي ن
كليذا كاف ثبكت النسب مف النظاـ العاـ فضبلن عمى أنو مف حؽ الكلد نفسو كحؽ أبكيو كحؽ القرابة كالرحـ ،
أما الفراش فيك مف أىـ أسباب ثبكت النسب الفراش الشرعي المبني عمى العقد إذا تكافرت شركطو الكاردة في

المادة  90مف ذات القانكف.
كفقا لما تبينو المكاد مف ( )92إلى ( )95مف ىذا القانكف .كيثبت كذلؾ
كما يثبت النسب كذلؾ باإلقرار ن
بالبينة الشرعية كىي كؿ ما يبيف الحؽ كيظيره.
كلـ تغفؿ المادة  89عف التنبيو إلى إمكانية ثبكت النسب بالطرؽ العممية الحديثة مثؿ الفحكصات الجينية

منعا مف
كالبصمات الكراثية كىي مف الكسائؿ العممية التي تثبت العبلقة الحتمية بيف الكلد كأبيو ،كغير أنو ن
التبلعب في قضايا إثبات النسب كجعؿ األمر مطمقنا لمجرد ثبكت ىذه العبلقة بالفحص الطبي فقد ربطت
منعا لما حدث في العديد مف القضايا
المادة الحكـ بكجكد فراش كفؽ ما نصت عميو المادة  90مف القانكف ن
مف أخذ نطاؼ مف رجؿ كتمقيح أنثى بيا دكف أف يككف بينيما رابط شرعي ،كمف ثـ فإف الفحص الطبي

نسبا في ىذه الحالة كقد تطكرت ىذه المسائؿ في
يثبت العبلقة األبكية ،غير أنو ال يمكف إلحاؽ الكلد باألب ن
زمننا فصار ىناؾ مختبرات كبنكؾ لمحيكانات المنكية ،كقد كقع حديثنا ما نبو عميو فقياء اإلسبلـ في الماضي
مف قكليـ :كلك استدخمت أنثى مني رجؿ في فرجيا ،كىي ليست زكجة لو كال أمة ....إلخ ،كفي ممؼ القضايا
 )243سكرة األحزاب  ،اآلية .9
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مؤخر في إحدل الدكؿ
نا
الجزائية العديد مف مثؿ ىذا النكع مف القضايا ،فميتنبو لذلؾ ،كلعمو ال يخفى ما حدث
مف قيا ـ زكجة بحفظ مني زكجيا في أحد بنكؾ الحيكانات المنكية ،ثـ بعد كفاة الزكج بمدة زرعت ىذه النطاؼ
في رحميا بعد تمقيح بكيضة منيا كحممت بذلؾ.
ٗى٘ قيْا تصث٘خ اىْسة ـٕ ٜزٓ اىحاىح ىظاس األٍش ٍشنال ٍِ حٞس اىَٞشاز ٗحشٍح اىَظإشج ٍصالٗ ،ستَا
ماّد عي ٚرٍح سجو آخش ـاخري ط اىْسة ٗظٖش اىفسادٗ ،هللا  ْٖٚٝعِ اىفساد()244
الفقرة الثانية :حؽ الطفؿ مجيكؿ النسب في اسـ كفي التسجيؿ في األكراؽ الرسمية لمدكلة
ييمكف لمطفؿ أف يككف مجيكؿ النسب إما ألنو ثم ةر عبلقات غير شرعية ،أك لتخمي كالديو المتزكجيف شرعا
عنو .كأيا كاف السبب فإف الطفؿ م جيكؿ النسب ال يمكف لو أف يعيش حياة عادية كغي هر مف األطفاؿ ،إذا لـ

تأخذ الدكلة المسألة مأخذ الجد كتيمسؾ بيد ىؤالء لتهخرجيـ مف الكضع االجتماعي الذم يكجدكا فيو دكف ذنب
باعتبار أف البناء النفسي لمطفؿ مجيكؿ النسب غالبا ما يككف عمى غاية مف اليشاشة لما يشعر بو مف ظمـ
كالديو لتخمييما عنو فتتكلد عنده نقمة عمى نفسو كعمى محيطو مما يجعمو مشركع منحرؼ.

كفي كقت مازاؿ فيو بعض األفراد ينظركف بعيف مسترابة إلى األطفاؿ مجيكلي النسب حيث تتسبب ىذه
النظرة في تعطيؿ كاعاقة مسيرتيـ ،خصكصان في مجالي الزكاج كالحياة االجتماعية ،كفي كق ت تتجنب فيو

بل مجيكؿ النسب ،بادر المشرع اإلماراتي
العائبلت الحاضنة لمجيكلي النسب التصريح بأنيا تحتضف طف ن
بإصدار القانكف رقـ  1لسنة  2012بشأف رعاية األطفاؿ مجيكلي النسب الصادر بتاريخ .2012/5/24

كيكضح القانكف المذككر الخطكات التي يتعيف عمى كؿ مف يعثر عمى طف ؿ مجيكؿ النسب القياـ بيا إذ

عميو أف يبمغ بداية أقرب مركز لمشرطة أك يسممو فك نار إليو ،مع المبلبس التي كانت عميو ،كجميع األشياء
األخرل التي كجدىا معو ،أك بالقرب منو ،كأف يقكـ مسؤكؿ مركز الشرطة باستبلـ الطفؿ كارسالو إلى أقرب

مركز صحي إلجراء الفحكص الطبية البلزمة كاخطار النيابة العامة بذلؾ كتحرير محضر بالمبلبسات
كالظركؼ التي كجد فييا ،مكضحان فيو مكاف العثكر كساعتو كتاريخو كاسـ الشخص الذم عثر عميو كمينتو

كعنكانو .كيتكلى المركز الصحي القياـ بإجراء الكشؼ الطبي عمى الطفؿ ،كاتخاذ ما يمزـ لممحافظة عمى
صحتو كسبلمتو ،كيقكـ الطبيب المختص بتقدير سنو .كتقكـ النيابة العامة بإحالة الطفؿ إلى الدار( كىي دار

رعاية مجيكلي النسب) بالتنسيؽ مع الك از ةر كك از ةر الداخمية.
 ) 244مذكرة شرح أسباب قانكف األحكاؿ الشخصية.
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كتختار الدار اسمان رباعينا لمطفؿ كفي جميع األحكاؿ ال تجكز اإلشارة بأم شكؿ إلى ككف الطفؿ مجيكؿ
اء في شيادة الميبلد أك أية أكراؽ ثبكتية أخرل ،كمف ثـ تتكلى الدار اتخاذ اإلجراءات البلزمة
النسب سك ن
لتسجيؿ الطفؿ في األكراؽ الرسمية كفؽ القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا في الدكلة بالتنسيؽ مع ك از ةر الداخمية.

كخكؿ القانكف الحؽ لؤلسر في حضانة األطفاؿ مجيكلي النسب إذ حددت المادة  10منو االشتراطات
الكاجب تكفرىا في تمؾ األسر كفي طميعتيا أف تككف األس ةر مسممة مكاطنة مقيمة في الدكلة ،كأف تتككف مف
زكجيف ال يقؿ عمر أم منيما عف  25سنة ،كما ال يككف قد سبؽ الحكـ عمى أم مف الزكجيف في جريمة
مخمة بالشرؼ أك األمانة ،كأف يثبت خمكىما مف األمراض المعدية كالنفسية كاالضطرابات العقمية التي تؤثر

عمى صحة الطفؿ كسبلمتو ،كذلؾ مف خبلؿ تقرير صادر مف جية طبية رسمية ،إضافة إلى أف تككف األس ةر

قادرة عمى إعالة أفرادىا كالمحضكف مادينا ،كأف تتعيد بحسف معاممة الطفؿ كتربيتو تربية صالحة ،كاالىتماـ
بصحتو كتعميمو كحمايتو كتنميتو.

كما نص القانكف بجكاز حضانة مجيكؿ النسب مف مكاطنة مسممة مقيمة في الدكلة ال يقؿ عمرىا عف 30
سنة ،إذا كانت غير متزكجة أك مطمقة أك أرممة أك غاب عنيا زكجيا غيبة منقطعة ككانت قاد ةر عمى إعالة

مجيكؿ النسب مالينا.

كأشار القانكف إلى دكر ك ازرة الشؤكف االجتماعي ة في تأميف أسر حاضنة لمجيكلي النسب بالتنسيؽ مع ك از ةر
الداخمية ،كانشاء دكر بالتعاكف مع الجيات المعنية كالمختصة تتكلى رعاية مجيكلي النسب كالعناية بيـ
كتقديـ الرعاية الشاممة ليـ كعمى كجو الخصكص مف حيث تأميف الخدمات المعيشية البلزمة مف الغذاء

كالممبس كالمسكف ،كتكفير الرعاية االجتماعية كالصحية كالنفسية ليـ بما يتناسب كمراحؿ أعمارىـ المختمفة،
كغرس القيـ النبيمة كترسيخ المبادئ كاألخبلؽ اإلسبلمية فييـ ،إضافة إلى تكفير فرص تعميـ متكافئة في

مراحؿ التعميـ المختمفة في جميع المؤسسات التعميمية النظامية أك المتخصصة ،كتعزيز اليكية الكطنية
كتعزيز االنتماء إلى الدكلة ،كتنمية قدراتيـ اإلبداعية كالفنية كالفكرية كاستثمارىا في صقؿ شخصيتيـ،

كدمجيـ مع غيرىـ مف األطفاؿ في المراكز كاألندية الرياضية كالثقافية كالمخيمات كتكفير األنشطة المناسبة

ليـ.
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المادة ()12
 - 1لمطفؿ حؽ التعبير عف آرائو بحرية كف نقا لسنو كدرجة نضجو كبما يتفؽ مع النظاـ العاـ
كاآلداب العامة كالقكانيف السارية في الدكلة.
 - 2كتتاح لو الفرصة البلزمة لئلفصاح عف آرائو فيما يتخذ بشأنو مف تدابير في حدكد القكانيف
المعمكؿ بيا.

المبحث السادس  :حؽ الطفؿ في التعبير كفي اإلفصاح عف آرائو
تنسجـ ىذه المادة شكبل كمكضكعا مع أحكاـ المادة  12مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي اقتضت ما يمي:
 - 1تكفؿ الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية لمطفؿ القادر عمى تككيف آرائو الخاصة حؽ التعبير تمؾ
اآلراء بحرية في جميع المسائؿ التي تمس الطفؿ ،كتكلي آراء الطفؿ االعتبار الكاجب كفقان لسف

الطفؿ كنضجو.

 - 2كليذا الغرض تتاح لمطفؿ ،بكجو خاص فرصة االستماع إليو في أم إجراءات قضائية كادارية تمس
الطفؿ إما مباشرة ،أك مف خبلؿ ممثؿ أك ىيئة مبلئمة ،بطريقة تتفؽ مع القكاعد اإلجرائية لمقانكف
الكطني.
ككما ىك كاضح مف الصياغتيف فإف ىناؾ بعض الفركؽ ال جزئية بينيما إذ تعرضت االتفاقية في البداية "
لمطفؿ القادر عمى تككيف آرائو الخاصة"  ،ك" إلى جميع المسائؿ التي تمس الطفؿ" في حيف أف المادة 12
مف القانكف لـ تشر إلى العبارتيف المذككرتيف كأكردت عبارة أخرل ىي " بما يتفؽ مع النظاـ العاـ كاآلداب
العامة كالقكانيف السارية في الدكلة".
كعمى مستكل الفقرة الثانية مف المادة نجد أف المادة  12مف االتفاقية جاءت بتفصيبلت لـ تشر إلييا المادة
 12مف القانكف إذ ىي تعرضت لعبارة " في أم إجراءات قضائية كادارية تمس الطفؿ إما مباشرة ،أك مف
خبلؿ ممثؿ أك ىيئة مبلئمة "،كىي عبا ةر ليا دالالتيا كما سنرل.
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كلكعدنا إلى القانكف المقارف لكجدنا أف المادة  10مف قانكف حماية الطفؿ في تكنس انسجـ طالعيا مع ما
أقره المشرع اإلماراتي في حيف انسجمت فقرتيا الثانية أكثر مع أحكاـ االتفاقية مع إيراد إضافات خمت منيا
االتفاقية تتعمؽ بمكاطف اإلفصاح عف اآلراء ال فقط في اإلجراءات القضائية كاإلدارية كانما في فضاءات
تعميمية كاجتماعية أرحب مثؿ" برلماف الطفؿ ".فمقد جاء بالمادة المذككرة " تكفؿ ىذه المجمة لمطفؿ حؽ
التعبير عف آرائو بحرية كتؤخذ ىذه اآلراء بما تستحؽ مف االعتبار كفقا لسف الطفؿ كدرجة نضجو .كليذا
الغرض ،تت اح لمطفؿ بكجو خاص الفرصة لئلفصاح عف آرائو كتشريكو في اإلجراءات القضائية كفي التدابير
االجتماعية كالتعميمية الخاصة بكضعو .كما تتاح لؤلطفاؿ الفرصة لمتنظيـ في إطار فضاء حكار يمكنيـ مف
الحس المدني
التعبير عف آرائيـ في المكاضيع ذات الصمة بحقكقيـ كتعكيدىـ عمى ركح المسؤكلية كتجذير
ٌ
لدييـ كنشر ثقافة حقكؽ الطفؿ يعرؼ "ببرلماف الطفؿ"(.عدلت بالقانكف عدد  41لسنة  2002مؤرخ في 17
أفريؿ  2002يتعمؽ بإتماـ مجمة حماية الطفؿ)
كمف صياغة المادة  12مف القانكف كمف االتفاقية يمكف تكزيع مادة ىذا المبحث إلى قسميف:
قسـ أكؿ نتناكؿ فيو مضاميف حؽ الطفؿ في التعبير ( فقرة أكلى) ،كقسـ ثاف ندرس فيو مضاميف عبا ةر إتاحة
الفرصة الطفؿ لئلفصاح عف آرائو ( فقرة ثانية)
الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ في التعبير عف آرائو
يجدر التنكيو بداية إلى أف حؽ اإلنساف في التعبير مكفكؿ في الدستكر اإلماراتي إذ جاء في المادة ( )30منو
أف "حرية الرأم كالتعبير عنو بالقكؿ كالكتابة ،كسائر كسائؿ التعبير مكفكلة في حدكد القانكف".
كيؤخذ مف أحكاـ الفق ةر األكلى مف المادة  12مف القانكف أنو لمطفؿ حؽ التعبير عف آرائو بحرية ،كىي نفس
العبارة الكاردة في الفق ةر األكلى مف االتفاقية كالتي بدأت بعبا ةر " تكفؿ الدكؿ األطراؼ لمطفؿ"
 - 1كفالة الدكلة لحؽ الطفؿ في التعبير
إف كممة "تكفؿ" التي كردت في طالع المادة  12مف االتفاقية ،ىي – حسب لجنة حقكؽ الطفؿ – عبا ةر
قانكنية ذات قكة خاصة ،ال تترؾ لمدكؿ األطراؼ أم مجاؿ لمتأكيؿ .كعميو ،فإف الدكؿ األطراؼ ممزمة بشكؿ
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صارـ باتخاذ التدابير المبلئمة إلعماؿ ىذا الحؽ لجميع األطفاؿ إعماالن كامبلن .كيتضمف ىذا االلتزاـ

عنصريف مف أجؿ ضماف كجكد آليات اللتماس آراء الطفؿ في جميع المسائؿ التي تمسو كايبلء االعتبار
الكاجب لتمؾ اآلراء(.)245
 - 2ارتباط حؽ الطفؿ في التعبير بقدرتو عمى تككيف آرائو الخاصة
ننبيت لجنة حقكؽ الطفؿ إلى أف حؽ الطفؿ في التعبير مرتبط ب" قدرتو عمى تككيف آرائو الخاصة'
كاعتبرت أف ىذه العبارة ال ينبغي النظر إلييا عمى أنيا تقييد ،كانما ىي إلزاـ لمدكؿ األطراؼ بتقييـ قدرة
الطفؿ عمى تككيف رأم مستقؿ إلى أبعد حد ممكف .كيعني ىذا أف الدكؿ األطراؼ ال يمكنيا البدء بافتراض
عدـ قدرة الطفؿ عمى التعبير عف آرائو الخاصة بؿ عمى العكس مف ذلؾ ،ينبغي لمدكؿ األطراؼ أف تفترض
قدرة الطفؿ عمى تككيف آرائو الخاصة كأف تعترؼ لو بالحؽ في التعبير عنيا؛ فميس عمى الطفؿ إثبات قدرتو
في المقاـ األكؿ .كقد أكدت في ذات السياؽ أف المادة  12ال تفرض أم حد في السف لحؽ الطفؿ في التعبير
عف آرائو ،كأف مفيكـ الطفؿ بكصفو صاحب حقكؽ " ...ينبغي إرساؤه في الحياة اليكمية لمطفؿ" "منذ أكلى
مراحؿ الطفكلة"(  . )246كتظير األبحاث أف الطفؿ قادر عمى تككيف آراء في المراحؿ األكلى مف عمره ،حتى
عندما ال يككف قاد انر عمى التعبير عنيا شفكيان(  .)247كعميو ،يتطمب التنفيذ الكامؿ لممادة  12اعترافان باألشكاؿ
غير الشفكية لمتكاصؿ بما فييا المعب ،كلغة الجسد ،كتعابير الكجو ،كالرسـ باألقبلـ كالرسـ باأللكاف ،التي ييبيف

فييا الطفؿ الصغير جدان عف فيمو ،كخياراتو كأفضمياتو ،كما يتطمب تنفيذ المادة احتراـ ىذه األشكاؿ أيضان؛ كما

انو ليس مف البلزـ أف يككف لمطفؿ إلماـ شامؿ بجميع جكانب المسألة التي تمسو ،كانما ينبغي أف يككف فيمو
كافينا ليككف قاد نار عمى تككيف آرائو بالشكؿ الصحيح بشأف ىذه المسألة.
كشددت المجنة عمى اف الدكؿ األطراؼ ممزمة أيضنا بضماف إعماؿ ىذا الحؽ بالنسبة إلى األطفاؿ الذيف
يكاجيكف صعكبات في إسماع آرائيـ كعمى سبيؿ المثاؿ ،ينبغي تزكيد األطفاؿ ذكك اإلعاقة بأم أسمكب
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لمتكاصؿ كتمكينيـ مف استخدامو تيسي نار لمتعبير عف آرائيـ .كيجب أيضنا بذؿ الجيكد مف أجؿ االعتراؼ بحؽ
األقميات كأطفاؿ الشعكب األصمية كأطفاؿ المياجريف كغيرىـ مف األطفاؿ الذيف ال يتحدثكف لغة األغمبية في
التعبير عف آرائيـ.
ك في ىذا السياؽ فإف المتأمؿ في أحكػاـ القػانكف االتحػادم رقػـ ( )29لسػنة  2006فػي شػأف حقػكؽ المعػاقيف
المعدؿ بالقانكف االتحادم رقـ ( )14لسنة  2009يجػده قػد كفػؿ حقػكؽ المعػاقيف بالمسػاكاة بيػنيـ كبػيف أقػرانيـ
األصحاء كعدـ التمييز بسبب اإلعاقة في جميع التشريعات كما ضمف القانكف ممارسة حقو في التعبير كابداء
الرأم باستخداـ طريقة برايؿ كلغة اإلشا ةر كغيرىا مف طرؽ التكاصؿ بالنسبة لفاقدم البصر.
كفي ضكء ثقا فة التسامح التي تسكد المجتمع اإلمػاراتي ،فقػد تػـ مػنح كػؿ الفئػات األجنبيػة حريػة كحػؽ التعبيػر
عػػف ثق ػػافتيـ كت ػػـ إعط ػػائيـ الحري ػػة ف ػػي ممارس ػػة ذل ػػؾ بم ػػا ال يتع ػػارض م ػػع النظ ػػاـ الع ػػاـ ،حي ػػث نظ ػػـ الق ػػانكف
االتحادم رقـ ( )2لسنة  2008في شأف الجمعيات كالمؤسسات األىمية ذات النفع العاـ ىذه الحقكؽ ،كأعطى
الحؽ لمجاليات األجنبية في الحصكؿ عمى تراخيص لممارسة األنشطة الثقافية كالكطنية ليا ،ك ممارسة حقيـ
في التعبير في إطار المؤسسات كاألندية التي تقيـ فعاليات كبرامج ثقافية غيرىا.
 - 3ضركرة أف يمارس الطفؿ حقو في التعبير عف آرائو بحرية
فسرت لجنة حقكؽ الطفؿ عبارة "بحرية" أنو باستطاعة الطفؿ أف يعبر عف آرائو دكنما ضغط كأف يختار ما
إذا كاف يرغب في ممارسة حؽ االستماع إليو أـ ال .كتعني عبارة "بحرية" أيضان أف مف الكاجب عدـ التبلعب
بالطفؿ أك إخضاعو إلى تأثير أك ضغط ال مكجب ليما .كترتبط عبارة "بحرية" أيضان ارتباطان متأصبلن
بالمنظكر "الخاص" بالطفؿ :ذلؾ أف لمطفؿ الحؽ في التعبير عف آرائو الخاصة ال عف آراء اآلخريف.
كيجب عمى الدكؿ األطراؼ أف تضمف الظركؼ المبلئمة لمتعبير عف اآلراء بما يراعي الحالة الفردية
محترـ كآمف عند التعبير عف آرائو بحرية.
كاالجتماعية لمطفؿ كالبيئة التي يحس فييا الطفؿ بأنو ى
كنبيت المجنة إلى ضرك ةر عدـ استجكاب الطفؿ أكثر مف المزكـ ،ال سيما عند استكشاؼ أحداث مؤلمة .فعممية
"االستماع" إلى الطفؿ صعبة كقد يككف ليا أثر صادـ لمطفؿ.
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كيتطمب إعماؿ حؽ الطفؿ في التعبير عف آرائو إببلغ الطفؿ بالمسائؿ كالخيارات كالق اررات التي قد يأخذ بيا
المسؤكلكف عف االستماع إلى الطفؿ ،كأبكاه أك كليو كبعكاقب ىذه الق اررات .كيجب إببلغ الطفؿ أيضنا لظركؼ
سيطمب إليو فييا التعبير عف آرائو .كالحؽ في إببلغ الطفؿ أساسي ،ألنو شرط لكضكح ق اررات
التي ي

الطفؿ(.)248

 - 4حؽ الطفؿ في التعبير في "جميع المسائؿ التي تمسو"
لـ ترد عبارة " في جميع المسائؿ التي تمس الطفؿ في القانكف ك لكنيا كردت في المادة  12مف االتفاقية كىي
تعني كجكب االستماع إلى الطفؿ إذا كانت المسألة التي تناقىش تمسو الطفؿ.
كغني عف القكؿ أف حرماف األطفاؿ مف حقيـ في التعبير في المسائؿ المعركضة عمى القضاء مثبل كالتي
تمسيـ خاصة إذا كانكا قادريف عمى التعبير عف آرائيـ فيما يتعمؽ بتمؾ المسائؿ قد يؤدم إلى نتائج ال تخدـ
مصالحيـ الفضمى ،كمف ثـ فإنو مف الضركرم اإلصغاء لؤلطفاؿ حتى ك لك عمى سبيؿ االسترشاد.
 - 5إيبلء آراء الطفؿ االعتبار الكاجب كفقنا لسف الطفؿ كنضجو
يجب أف تكلى آراء الطفؿ "االعتبار الكاجب كفقنا لسف الطفؿ كنضجو" .كتشير ىذه العبارة كفقا لمجنة حقكؽ
الطفؿ إلى قدرة ىذا األخير  ،التي يتعيف تقييميا مف أجؿ إيبلء االعتبار الكاجب آلرائو ،أك إببلغ الطفؿ
بالطريقة التي أثرت بيا تمؾ اآلراء في نتيجة العممية .كتنص المادة  12عمى أف مجرد االستماع إلى الطفؿ
ال يكفي؛ فآراء الطفؿ ينبغي أف تكلى االعتبار الجدم عندما يككف الطفؿ قاد نار عمى تككيف آرائو.
كمف خبلؿ اشتراط إيبلء االعتبار الكاجب كفقان لسف الطفؿ كنضجو ،تكضح المادة  12أف السف كحده ال يمكف أف
يحدد أىمية آراء الط فؿ .ذلؾ أف مستكيات الفيـ لدل األطفاؿ ليست كاحدة في ارتباطيا بالسف البيكلكجية .فقد
أظيرت األبحاث أف المعمكمات ،كالتجربة ،كالبيئة ،كالتكقعات االجتماعية كالثقافية ،كمستكيات الدعـ تساىـ
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جميعيا في تنمية قدرات الطفؿ مف أجؿ تككيف رأم .كليذا السبب ،يتعيف تقييـ آ ارء الطفؿ عمى أساس كؿ حالة
عمى حدة.

 -6ممارسة حؽ الطفؿ لمتعبير بما يتفؽ مع النظاـ العاـ كاآلداب العامة كالقكانيف
لـ ترد عبارة " بما يتفؽ مع النظاـ العاـ كاآلداب العامة كالقكانيف السارية في الدكلة" في أحكاـ االتفاقية كلكنيا
كردت في قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة"  .كبالرغـ مف عدـ كجكد أم تفصيؿ أك تفسير ليذه العبا ةر سكاء في
ذات المادة أك في بقية المكاد فإنيا تقيد حؽ الطفؿ في التعبير بضركرة اتفاقو مع النظاـ العاـ ك اآلداب
البد اإلشارة إليو لسببيف األكؿ ألنو بدييي ك مف ثـ فبل
كالقكانيف العامة  .ك يظير أف ىذا التقييد لـ يكف مف ن
حاجة بالضركرة لمتنصيص عميو ،كالثاني ألنو قد يصبح متعارضا مع طالع المادة  12ذاتيا التي كفمت

لمطفؿ حؽ التعبير عف آرائو بكؿ حرية أك ضغكط.
كفي المحصمة تبذؿ دكلػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة جيػكدا إلعمػاؿ حػؽ الطفػؿ فػي التعبيػر عػف آ ارئػو بحريػة
كمػػف مظػػاىر االىتم ػاـ بيػػذه الحريػػة كض ػػع منػػاىج تعميميػػة فػػي كافػػة الم ارح ػػؿ الد ارسػػية تسػػاىـ فػػي شػػحذ ىم ػػـ
األطفػػاؿ عم ػػى ممارسػػة حري ػػة المناقشػػة كالتعبي ػػر عػػف الػ ػرأم ،باإلضػػافة إل ػػى تكعيػػة األسػ ػ ةر بأىميػػة تنمي ػػة ركح
التعبير في الطفؿ كتعزيز مشػاركتو فػي المكاضػيع التػي تيػـ مصػمحتو الشخصػية ،كتقػكـ مجػالس الطػبلب فػي
المػػدارس ،كجمعيػػات الكشػػافة المدرسػػية كالف ػػرؽ المسػػرحية فػػي المػػدارس بػػدكر ف ػػي ىػػذا الشػػأف ،باإلضػػافة إل ػػى
البرامج التمفزيكنية المخصصة لمطفؿ في مختمؼ تمفزيكنات الدكلة كالتي تمنح الطفؿ الحرية بالتعبير عف آرائو
الشخصية.
كجاء في التقرير الثاني لدكلة اإلمارات العربية المتحدة المقدـ لمجنة حقكؽ الطفؿ أف ك از ةر الشؤكف االجتماعية
بل منتخبيف مف المناطؽ التعميمية في الدكلة ،تتػراكح
تعمؿ عمى إطبلؽ برلماف لؤلطفاؿ كالذم سيضـ  40طف ن
أعمارىـ بيف  8ك 18عامان ،بيدؼ تعزيز مفيكـ المشاركة البرلمانية ،كالتعبير عف الرأم لدل األطفاؿ ،كقد تـ
كس يػيترؾ لمجمػػس الػػكزراء
تشػكيؿ لجنػػة إلعػداد مشػػركع البرلمػػاف ،تضػـ ممثمػػيف عػػف الجيػات صػػاحبة العبلقػػة ،ى
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مسػػألة تحديػػد الجيػػة المشػػرفة عمػػى البرلمػػاف حيػػث اقترحػػت المجنػػة المكمفػػة بإعػػداد مشػػركع البرلمػػاف أف يكػػكف
المجمس الكطني االتحادم ىك الجية المشرفة.
كمػف مظػػاىر االىتمػػاـ بحريػػة التعبيػػر أيضػػا لػػدل الطفػؿ  ،فقػػد تػػـ سػػماع آراء كمقترحػػات األطفػػاؿ مػػف خػػبلؿ
تجرب ػػة "برلم ػػاف أطف ػػاؿ شػ ػػكرل الش ػػارقة" ،كنم ػػكذج لممارسػ ػػة التجرب ػػة الديمقراطي ػػة كحريػ ػػة الػ ػرأم كالتعبي ػػر لػ ػػدم
األطفػػاؿ ،كتػػدريب األطفػػاؿ عمػػى التشػػاكر كتبػػادؿ اآلراء كاألفكػػار كمناقشػػة قضػػاياىـ كالمكضػػكعات التػػي تي ػػـ
أ مػكرىـ الحياتيػػة .كتػـ إعػػداد حمقػة نقاشػػية مػع األطفػػاؿ فػي دكلػػة اإلمػارات باالتفػػاؽ مػع االتحػػاد النسػائي العػػاـ
كاليكنيسػػيؼ كذلػػؾ فػػي شػػير آذار /مػػارس عػػاـ  2010لبلس ػػتماع إلػػى آراء األطفػػاؿ فػػي جميػػع القضػػايا الت ػػي
تتعمؽ بيـ.
الفقرة الثانية  :إتاحة الفرصة البلزمة لمطفؿ لئلفصاح عف آرائو فيما يتخذ بشأنو مف تدابير في حدكد
القكانيف المعمكؿ بيا.
جاءت عبارات الفقرة الثانية مف المادة  12مف القانكف في صيغة عامة دكف أف تدخؿ في تفاصيؿ اإلجراءات
ك التدابير التي تتخذ إزاء الطفؿ ،في حيف خصصت المادة  12مف االتفاقية تمؾ اإلجراءات ك قررت أنيا
اإلجراءات القضائية كاإلدارية التي تمس الطفؿ إما مباشرة ،أك مف خبلؿ ممثؿ أك ىيئة مبلئمة ،بطريقة تتفؽ
مع القكاعد اإلجرائية لمقانكف الكطني.
 - 1إتاحة الفرصة لمطفؿ لئلفصاح عف آرائو في جميع اإلجراءات ك التدابير التي تمسو
كفي قراءة لجنة حقكؽ الطفؿ لممادة  12مف االتفاقية اعتبرت أف الفرص التي ينبغي إتاحتيا لبلستماع إلى
الطفؿ ىي اإلجراءات القضائية كاإلدارية التي تمس الطفؿ كأف ىذا الحكـ ينطبؽ عمى جميع اإلجراءات
القضائية ذات الصمة التي تمس الطفؿ ،دكف تقييد ،بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ،انفصاؿ األبكيف،
كالحضانة ،كالرعاية كال تبني ،كاألطفاؿ المخالفكف لمقانكف ،كاألطفاؿ ضحايا العنؼ البدني أك النفسي،
كاالعتداء الجنسي أك غير ذلؾ مف الجرائـ ،كالرعاية الصحية ،كالضماف االجتماعي ،كاألطفاؿ غير
المصحكبيف ،كاألطفاؿ ممتمسك المجكء ،كاألطفاؿ البلجئكف ،كضحايا النزاع المسمح كغير ذلؾ مف حاالت
ا لطكارئ .كتشمؿ اإلجراءات اإلدارية النمكذجية ،عمى سبيؿ المثاؿ ،الق اررات المتخذة بشأف تعميـ األطفاؿ،
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كصحتيـ كبيئتيـ كظركؼ عيشيـ كحمايتيـ .كقد يشمؿ كبل اإلجراءيف آليات بديمة لتسكية النزاعات مف قبيؿ
الكساطة كالتحكيـ.
كينطبؽ الحؽ في االستماع إلى الطفؿ عمى كؿ مف اإلجراءات التي يبدأىا الطفؿ ،مف قبيؿ الشككل مف سكء
المعاممة كالطعف في قرار الطرد مف المدرسة ،ككذا عمى اإلجراءات التي يبدأ ىا آخركف كتمس الطفؿ مف
قبيؿ إجراءات انفصاؿ األبكيف أك التبني .كتشجع الدكؿ األطراؼ عمى اتخاذ تدابير تشريعية تطمب إلى
متخذم الق اررات في ا إلجراءات القضائية أك اإلدارية تكضيح مدل مراعاة آراء الطفؿ كالعكاقب المترتبة عف
ذلؾ بالنسبة لمطفؿ.
ك أشارت المجنة إلى أنو ال يمكف االستماع إلى آراء الطفؿ بفعالية في بيئة يسكدىا التركيع ،أك العداء ،أك
ال تراعي سف الطفؿ أك ال تبلئمو .كيجب أف تككف اإلجراءات في متناكؿ الطفؿ كمبلئمة لو .كينبغي إيبلء
اىتماـ خاص إلى إتاحة كتقديـ المعمكمات المبلئمة لؤلطفاؿ ،كالدعـ الكافي لمدعكة الذاتية ،كالتدريب المبلئـ
لممكظفيف ،كتصميـ قاعات المحكمة ،كلباس القضاة كالمحاميف ،كالشاشات ،كغرؼ االنتظار المنفصمة()249

.
 - 2إتاحة الفرصة لمطفؿ لئلفصاح عف آرائو إما مباشرة أك مف خبلؿ ممثؿ أك ىيئة مبلئمة"
لـ تتطرؽ المادة  12مف القانكف لمكيفية التي يمكف بمكجبيا إتاحة الفرصة لمطفؿ لئلفصاح عف آرائو كلكف
المادة  12مف االتفاقية قررت أف إتاحة الفرصة يمكف أف يككف مباش ةر أك مف خبلؿ ممثؿ أك ىيئة مبلئمة.
كت مثيؿ الطفؿ يمكف أف يككف عف طريؽ كالديو أك محامي أك أم شخص آخر كاألخصائي االجتماعي أك
اختصاصي حماية الطفؿ  .كلكف ال بد ىنا مف أف يراعي قبكؿ التمثيؿ لمصالح الطفؿ إذ قد تتعارض
المصالح بيف الطفؿ كمف يمثمو حتى ك لك كاف كليو ،كيجب عمى الممثميف أف يككف لدييـ ما يكفي مف
المعرفة كاإللماـ بمختمؼ جكانب عممية اتخاذ القرار كمف التجربة في التعامؿ مع األطفاؿ.

 )249التعميؽ العاـ لمجنة حقكؽ الطفؿ ،المرجع السابؽ.
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المادة ()13
يحظر تعريض الطفؿ ألم تدخؿ تعسفي أك إجراء غير قانكني في حياتو أك أسرتو أك منزلو أك
مراسبلتو ،كما يحظر المساس بشرفو أك سمعتو .كتكفؿ الدكلة حماية الطفؿ مف جميع صكر إباحية

األطفاؿ كفقنا لمتشريعات السارية.

المبحث السابع :حؽ الطفؿ في عدـ التدخؿ في حياتو أك المس مف شرفو
ينسجـ طالع المادة  13مف القانكف مع المادة  16مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي اقتضت أنو:
 - 1ال يجكز أف يجرم أم تعرض تعسفي أك غير قانكني لمطفؿ في حياتو الخاصة أك أسرتو أك
منزلو أك مراسبلتو ،كال أم مساس غير قانكني يشرفو أك بسمعتو
 - 2لمطفؿ الحؽ في أف يحميو القانكف مف مثؿ ىذا التعرض أك المساس
كفقا لمتشريعات
أما ما جاء في آخر المادة مف كفالة الدكلة حماية الطفؿ مف جميع صكر إباحية األطفاؿ ن

السارية ،فإنو ال نظير لمعبارة المذككرة في أحكاـ المادة  16مف االتفاقية ،كليس مف الكاضح جدا سبب
إضافة ىذه العبارة كعبلقتيا بحماية حياة الطفؿ مف تعريض الطفؿ ألم تدخؿ تعسفي أك غير قانكني في

حياتو سيما ك اف المشرع سيتطرؽ في المادتيف  29ك  37مف ىذا القانكف إلى مظاىر كفالة الدكلة حماية
الطفؿ مف جميع صكر إباحية األطفاؿ.
ك لقد سبؽ أف تناكلنا بالتحميؿ في معرض دراستنا لممادة  5مف ىذا القانكف مبدأ احتراـ خصكصية الطفؿ

كتطرقنا إلى الضمانات التي كفرىا التشريع اإلماراتي عندما خصص حماية جزائية لمطفؿ ضد كؿ مف يعتدم
عمى حياتو الخاصة كذلؾ بالنيؿ مف مبدأ سرية جمسات المحاكمة كالتعدم عمى شرؼ الطفؿ أك سمعتو .أك
بالنيؿ مف اسـ الطفؿ كصكرتو فضبل عما يمكف أف يمحؽ بالمعتدم مف آثار مدنية ك أحقية لمطفؿ كأسرتو في

المطالبة بالتعكيض.

كسنتطرؽ في تحميمنا ليذه المادة إلى مدلكؿ حظر تعريض الطفؿ ألم تدخؿ تعسفي أك إجراء غير قانكني

في حياتو أك أسرتو أك منزلو أك مراسبلتو (فقرة أكلى) ثـ إلى مدلكؿ حظر المساس بشرفو أك سمعتو (فقرة

ثانية).
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الفقرة األكلى :مدلكؿ حظر تعريض الطفؿ ألم تدخؿ تعسفي أك إجراء غير قانكني في حياتو أك أسرتو أك
منزلو أك مراسبلتو
نتساءؿ بداية عف مدلكؿ ال تدخؿ التعسفي في الخصكصية ،ثـ عف مدلكؿ التدخؿ التعسفي في األس ةر كالمنزؿ
كالمراسبلت.
 - 1عدـ جكاز تعريض الطفؿ ألم تدخؿ تعسفي في خصكصيتو
يمكف أف يحصؿ التدخؿ التعسفي في خصكصية الطفؿ ليس فقط عمى أيدم السمطات كانما أيضا مف قبؿ
األشخاص ،ك بتعيف عمى الدكلة تكفير التد ابير التشريعية كاإلدارية لمنع ىذا التعرض كالتأكيد عمى اف ال
يحصؿ التدخؿ إال في الحدكد التي يسمح بيا القانكف ،كحتى إف حصؿ في ىذه الصك ةر فيجب أف ال يككف
تعسفيا كانما منسجما مع القانكف.
كتعريض الطفؿ لمتدخؿ في خصكصيتو يمكف استجبلؤه في المؤسسات ،كبالنسبة لؤلشخاص مقيدم الحرية
ك أخي ار عمى مستكل قضاء األحداث.
أ  -مراعاة الخصكصية في المؤسسات
يمكف أف تتعرض خصكصيات األطفاؿ في مراكز اإليكاء كمراكز إيكاء المشرديف أك البلجئيف أك مراكز
اإليداع أك االحتجاز مثبل لمخطر بفعؿ البيئة الحسية ك تصاميـ ىذه المؤسسات ك كذلؾ بسبب االزدحاـ
كقمة اإلشراؼ المبلئـ ،كما أف استخداـ كاميرات المراقبة في تمؾ المؤسسات قد ينتيؾ الخصكصيات .
كتبلفيا لكؿ إمكانية تدخؿ تعسفي يجب أف تمبي المؤسسات الحد األدنى مف متطمبات المساحة ك التصميـ
خاصة في أماكف االستحماـ ك دكرات المياه.
كلمتذكير فقد نصت القاعدة 32مف قكاعد األمـ المتحدة بشأف األحداث المجرديف مف حريتيـ عمى أنو "

يتعيف أف يككف تصميـ مؤسسات األحداث كبيئتيا المادية متكافقا مع غرض إعادة تأىيؿ األحداث عف طريؽ

عبلجيـ أثناء إقامتيـ في المؤسسات ،مع إيبلء االعتبار الكاجب لحاجة الحدث لمخصكصية كتنمية مداركو
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الحسية ،كاتاحة فرص التكاصؿ مع األقراف ،كاشتراكو في األلعاب الرياضية كالتماريف البدنية كأنشطة أكقات
الفراغ .كيتعيف أف تككف مرافؽ األحداث مصممة كمبنية بطريقة تقمؿ إلى الحد األدنى مف خطر الحريؽ

كتضمف إخبلء المباني بأماف .كيجب أف تككف مزكدة بنظاـ فعاؿ لئلنذار في حالة نشكب حريؽ ،مع اتخاذ
إجراءات نظامية كمجربة عمميا لضماف سبلمة األحداث .كينبغي عدـ اختيار مكاقع المرافؽ في مناطؽ

معركفة بتعرضيا ألخطار صحية أك غير صحية".

كانسجاما مع ىذه القاعدة نصت المادة  3مف القانكف االتحادم رقـ ( )43لسنة  1992في شأف تنظيـ

المنشآت العقابية ثبلثة أنكاع :منشآت لمرجاؿ ،منشآت لمنساء ،كمنشآت لؤلحداث المحككـ عمييـ بالحبس،
يراعى فييا فصؿ الجنسيف .كاقتضت المادة  54مف ذات القانكف أف "األحداث المحبكسكف إذا جاكزكا سف
الثامنة عش ةر تخصص ليـ أماكف منفصمة عف األحداث الذيف لـ يجاكزكا تمؾ السف".

كغني عف القكؿ أف قكاعد الفصؿ بيف الجنسيف مف جية كبيف األحداث مف جنس كاحد كلكنيـ متفاكتكف في

السف مف شأنو ال فقط أف يكرس مبدأ احتراـ الخصكصية كيضمف عدـ تعريضيا ألم تدخؿ ،ك إنما أيضا أف
يجنب األحداث التبعات السيئة لبلختبلط كما يمكف أف يترتب عنو مف انتياكات جنسية.
ب  -مراعاة خصكصية األشخاص مقيدم الحرية
كفقا لقكاعد األمـ المتحدة بشأف حماية األطفاؿ المجرديف مف حريتيـ فإنو ال يحتجز األحداث إال في ظركؼ

تراعى تماما احتياجاتيـ الخصكصية كأكضاعيـ كالمتطمبات الخاصة المتصمة بيـ كفقا لمعمر كالشخصية

كالجنس كنكع الجرـ ككذل ؾ الصحة العقمية كالبدنية ،كتكفؿ ليـ الحماية ،ما أمكف ،مف التأثيرات الضا ةر
كحاالت الخطر .كينبغي أف يككف المعيار األساسي لمفصؿ بيف مختمؼ فئات األحداث المجرديف مف حريتيـ
ىك تقديـ نكع الرعاية األنسب الحتياجات األفراد المعنييف كحماية سبلمتيـ البدنية كالعقمية كالمعنكية كخيرىـ.

ككفقا لمقاعدة  35مف نفس القكاعد تشكؿ حيازة المتعمقات الشخصية عنص ار أساسيا مف عناصر الحؽ في

الخصكصية ،كعامبل جكىريا لضماف صحة الحدث النفسية .كينبغي أف يحظى حؽ كؿ حدث في حيا ةز

متعمقات شخصية كالتمتع بمرافؽ مبلئمة لحفظ ىذه المتعمقات باالعتراؼ كاالحتراـ .كتكدع متعمقات الحدث
الشخصية التي يرغب في عدـ االحتفاظ ،بيا أك التي تصادر منو ،في حيازة مأمكنة ،كتعد بيا قائمة يكقع

عمييا الحدث ،كتتخذ اإلجراءات البلزمة لحفظيا في حالة جيدة .كتعاد كؿ ىذه المكاد كالنقكد إلى الحدث عند

اإلفراج عنو ،ناقصا منيا النقكد التي يككف قد أذف لو بصرفيا كالممتمكات التي يككف قد أذف لو بإرساليا
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خارج المؤسسة .كاذا تمقى الحدث أك كجدت في حيازتو أم أدكية ،يترؾ لممكظؼ الطبي أف يقرر كجو

استخداميا.

ت  -مراعاة الخصكصية في قضاء األحداث الجانحيف
تشدد القاعدة  8عمى أىمية حماية حؽ الحد ث في احتراـ خصكصياتو .فصغار السف يشعركف بحساسية
مفرطة ازاء األكصاؼ التي يكصكف بيا .كقد كفرت بحكث عمـ االجراـ التي تناكلت عمميات اطبلؽ

األكصاؼ الجنائية براىيف عمى اآلثار الضارة (كالمختمفة األنكاع) التي تنجـ عف كصؼ صغار السف دائما
بانيـ "جانحكف" أك "مجرمكف".

كتشدد القاعدة  8ايضنا عمى أىمية حماية الحدث مف اآلثار الضارة التي قد تنتج عف نشر معمكمات بشأف
القضية في كسائط االعبلـ (مثؿ ذكر أسماء المجرميف صغار السف ،سكاء كانكا اليزالكف متيميف اـ صدر

الحكـ عمييـ) فمف الضركرم حماية مصمحة الفرد كالدفاع عنيا ،مف حيث المبدأ عمى األقؿ (ترد في القاعدة

 21تفاصيؿ تزيد مف تحديد العمكميات التي تتضمنيا القاعة  ،)8كتحفظ سجبلت المجرميف األحداث في

سرية تامة كيحظر عمى الغير االطبلع عمييا .كيككف الكصكؿ الى ىذه السجبلت مقصك انر عمى األشخاص
المعنييف بصفة مباشرة بالتصرؼ في القضية محؿ البحث أكغيرىـ مف األشخاص المخكليف حسب

األصكؿ.21

 - 2عدـ جكاز تعريض الطفؿ ألم تدخؿ تعسفي في حياتو
يشمؿ عدـ جكاز تعريض الطفؿ ألم تدخؿ تعسفي في حياتو ما يمي:
أ  -المشكرة السرية لؤلطفاؿ
يككف لؤلحداث الحؽ في الحصكؿ عمى المشكرة القانكنية كفى التقدـ بطمب عكف قانكني مجاني ،حيثما يتكفر
ىذا العكف ،كاالتصاؿ بانتظاـ بالمستشار القانكني .كيضمف ليذا االتصاؿ الخصكصية السرية/18،أ
يحترـ جميع المكظفيف حؽ الحدث في أف تككف لو خصكصياتو ،كيحمكف ،عمى كجو الخصكص ،جميع
المسائؿ السرية المتعمقة باألحداث أك أسرىـ كالتي يطمعكف عمييا بحكـ كظيفتيـ /87ق
كجاء في التعميؽ العاـ رقـ  4بشأف صحة كسبلمة المراىقيف الصادر عف لجنة حقكؽ الطفؿ  " :كمف أجؿ
نمكىـ ،تشجع االتفاقية الدكؿ األطراؼ أيضان عمى احتراـ ِّ
حؽ الطفؿ في
النيكض بصحة المراىقيف كتعزيز ِّ
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و
دقيؽ ،بما في ذلؾ النصيحة كالمشكرة السريتيف بشأف كافة المسائؿ الصحية
الخصكصية كالسرية بشكؿ
(المادة  .)16كمف كاجب ِّ
مقدمي الرعاية الصحية أف يكفمكا سرية المعمكمات الطبية لممراىقيف ،في ضكء
مبادئ عدـ التمييز كمصالح الطفؿ الفيضمى كالحقكؽ في الحياة كالبقاء كالنمك كالحؽ في التعبير عف آرائو
بحرية في جميع المسائؿ (المكاد  2ك 3ك 6ك 12مف االتفاقية) .كال ييمكف الكشؼ عف مثؿ ىذه المعمكمات
ِّ
إالَّ بمكافقة المراىؽ أك في الحاالت التي ييمكف فييا اإلخبلؿ بالسرية بالنسبة لمكبار .كلممراىقيف الذيف
قدر و
يعتبركف عمى و
كاؼ مف النضج لتمقي المشكرة دكف حضكر أحد الكالديف أك شخص آخر الحؽ في
كيمكف ليـ طمب خدمات سرية ،بما فييا العبلج.
الخصكصية ي
ب  -عدـ جكاز تعريض الطفؿ ألم تدخؿ في األسرة
ذىبت لجنة حقكؽ الطفؿ في تفسير كاسع لمفيكـ األسرة ك اعتبرت أنو يشمؿ الكالديف كاألسرة المكسعة مثؿ
األشقاء ك األجداد أك المجتمع المحمي حسبما تقتضيو العادات كالتقاليد.
كقد أكدت المادة  37مف االتفاقية أنو عمى الدكؿ األطراؼ أف تكفؿ معاممة كؿ طفؿ محركـ مف حريتو
بإنسانية كاحتراـ لمكرامة المتأصمة في اإلنساف ،كبطريقة تراعي احتياجات األشخاص الذيف بمغكا

سنو .كبكجو خاص ،يفضؿ كؿ طفؿ محركـ مف حريتو عف البالغيف ،ما لـ يعتبر أف مصمحة الطفؿ
الفض مى تقتضي خبلؼ ذلؾ ،كيككف لو الحؽ في البقاء عمى اتصاؿ مع أسرتو عف طريؽ المراسبلت
كالزيارات ،إال في الظركؼ االستثنائية.

ت -عدـ جكاز تعريض الطفؿ ألم تدخؿ في المنزؿ
فسرت لجنة حقكؽ اإلنساف المنزؿ بأنو المحؿ الذم يقيـ فيو شخص ما أك يؤدم فيو عممو عادة .كبالنسبة
ن
لؤل طفاؿ ،فإف كممة المنزؿ تشمؿ ال فقط البيت الذم يقيـ فيو طفؿ مع أسرتو مف كالديو ك أشقائو  ،كانما
أيضا أماكف الرعاية البديمة بما في ذلؾ مراكز اإليكاء كالمدارس ك أماكف االحتجاز كالمستشفيات.
ث -عدـ جكاز تعريض الطفؿ ألم تدخؿ في المراسبلت
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مف حؽ كؿ طفؿ عدـ التعرض لمراسبلتو أم إلى رسائمو أك األشكاؿ األخرل لبلتصاؿ بما فييا المكالمات
الياتفية بشكؿ تعسفي أك غير قانكني سكاء كاف ذلؾ في األسرة أك في أم مكاف آخر ،كيدخؿ في ذلؾ
اعتراض المراسبلت سكاء كانت إلكتركنية أك ىاتفية أك تمغرافية .
كبالنسبة لمحدث المحركـ مف حريتو فقد أكد ت المادة  61مف القكاعد النمكذجية بشاف حماية األطفاؿ
المجرديف مف حريتيـ عمى أنو لكؿ حدث الحؽ في االتصاؿ ،كتابة أك بالياتؼ ،مرتيف في األسبكع عمى
األقؿ ،بأم شخص يختاره ،ما لـ تكف اتصاالتو مقيدة بمكجب القانكف .كينبغي أف تقدـ لو المساعدة البلزمة
لتمكينو مف التم تع الفعمي بيذا الحؽ .كلكؿ حدث الحؽ في تمقى الرسائؿ.

الفقرة الثانية :مدلكؿ حظر المساس بشرؼ الطفؿ أك سمعتو
تكجد في معظـ الدكؿ ،إف لـ يكف فييا كميا قكانيف لحماية الكبار الراشديف مف المس بشرفيـ أك سمعتيـ
سكاء كاف المساس لفظيا مثؿ القذؼ أك كتابيا عبر الكسائؿ اإلعبلـ مثؿ جريمة التشيير ،ك البد ألم دكلة
مف أف تكفر لؤلطفاؿ حماية بمكجب القانكف تماما كما ىك الحاؿ بالنسبة لمراشديف.
كقد سبؽ أف تطرقنا في معرض شرح المادة  5إلى أنو مف مظاىر الحماية الجزائية لحماية حياة الطفؿ
الخاصة تجريـ النيؿ مف التحقيقات الجارية التي يككف طرفا فييا ،كمف اسمو كصكرتو في صكرة قياـ أم
شخص طبيعي أك معنكم بنشر أخبار عف تمؾ التحقيقات أك التعرض ألسماء أك صكر المتيميف أك المجني
عمييـ بإحدل طرؽ العبلنية .
لكف إلى جانب تمؾ المادة ال شيء يمنع مف اف تطبؽ النيابة العامة كالمحاكـ أحكاـ المكاد مف  371إلى
 380مف قانكف العقكبات االتحادم المتعمقة بالجرائـ الكاقعة عمى السمعة كالقذؼ كالسب كافضاء األسرار.

203

المادة ()14
تعمؿ السمطات المختصة كالجيات المعنية عمى اآلتي:

 - 1حظر تشغيؿ األطفاؿ قبؿ بمكغيـ سف الخامسة عشرة.

 - 2حظر االستغبلؿ االقتصادم كالتشغيؿ في أم أع ماؿ تعرض األطفاؿ لمخطر سكاء بحكـ طبيعتيا أك

لظركؼ القياـ بيا.

كتنظـ البلئحة التنفيذية لمقانكف كقانكف العمؿ شركط كأسس تشغيؿ األطفاؿ.

المبحث الثامف  :حؽ الطفؿ في الحماية مف كافة أشكاؿ االستغبلؿ االقتصادم
تيمثؿ حماية الطفؿ مف كافة أشكاؿ االستغبلؿ االقتصادم مطمبا دكليا أكدت عميو المكاثيؽ الدكلية ( فقرة
أكلى) كانسجمت معو النصكص الكطنية في دكلة اإلمارات بتكفيرىا ضمانات قانكنية لحماية الطفؿ مف كافة
أشكاؿ ذلؾ االستغبلؿ (فقرة ثانية) ،كقررت البلئحة التنفيذية لمقانكف االتحادم رقـ ( )3لسنة  2016في

شأف حقكؽ الطفؿ كديمة الصاد ةر بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ ( )52لسنة  2018أسس كشركط تشغيؿ
األطفاؿ (فقرة ثالثة)،

الفقرة األكلى :حماية الطفؿ مف االستغبلؿ االقتصادم مطمب دكلي
الدكؿ األطراؼ االعتراؼ بحؽ الطفؿ في حمايتو مف
أ ٌكدت المادة  19مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ٌأنو عمى ٌ
أم عمؿ ييرٌجح أف يككف خطي ار أك أف يمثؿ إعاقة لتعميـ الطفؿ أك أف يككف
االستغبلؿ االقتصادم كمف أداء ٌ
بنمكه البدني أك العقمي ،أك الركحي ،أك المعنكم أك االجتماعي ،كأف تقكـ الدكؿ األطراؼ
ضا ار بصحتو أك ٌ
بكجو خاص بتحديد عمر أدنى أك أعمار دنيا لبللتحاؽ بعمؿ ،ككضع نظاـ مناسب ساعات العمؿ كظركفو،

كفرض عقكبات أك جزاءات أخرل مناسبة.

كما أ ٌكدت عميو المادة  19مف االتفاقية يندرج في حقيقة األمر كالكاقع ضمف نضاؿ المدافعيف عف حقكؽ

عامة كحقكؽ الطفؿ عمى كجو الخصكص مف ظاىرة االستغبلؿ االقتصادم األطفاؿ التي أضحت
اإلنساف ٌ
عالميا مريرا ال تكاد دكلة تخمك منو كتفاقمت حدتيا بسبب عكلمة االقتصاد كتحطيـ الحكاجز كالمنافسة
كاقعا
ٌ
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250
طفؿ ىك أف ال يتـ تشغيمو في مرحمة
الشرسة في جميع القطاعات الصناعية كالتجارية( ) كاألصؿ بالنسبة لم ٌ

"إف الطٌفؿ يكجد في
ألنيا مرحمة
مخصصة لمتربية كالتعميـ كالنماء ال لمعمؿ كالشغؿ كلذلؾ قاؿ أحدىـ ٌ
الطفكلة ٌ
ٌ
251
مقدمتيا الفقر دخؿ مبلييف األطفاؿ في عالـ الشغؿ في
قانكف الشغؿ"( ) لكف كبسبب عكامؿ شتى يأتي في ٌ
مرحمة الطفكلة .كادراكا مف المجمكعة الدكلية بمخاطر ىذا االنخراط المبكر لؤلطفاؿ في العمؿ كما ينتج عنو

252
عدة
مف نيؿ لنمائيـ بسبب االستغبلؿ الفظيع ليدىـ العاممة الرخيصة( ) فقد كضعت منظمة العمؿ الدكلية ٌ

253
السف األدنى لمقبكؿ في العمؿ التي أ ٌكدت
محاذير كضكابط تضمنتيا
خاصة االتفاقية رقـ  ) (418بشأف ٌ
ٌ
سف إجبارية التعميـ أك عمى ٌأية اؿ أف يككف أدنى مف خمسة عشر
السف ال ينبغي أف يككف ٌ
أقؿ مف ٌ
أف ذلؾ ٌ
سنة أك فكؽ ثمانية عشر عاما بالنسبة لؤلعماؿ الخطيرة كالشاقة؛ ككذلؾ االتفاقية رقـ  )254 (489بشأف أسكأ

أشكاؿ عمؿ األطفاؿ كالتي دعت الدكؿ إلى اتخاذ كؿ التدابير الفكرية كالناجعة لتأميف منع كالغاء أسكء

أشكاؿ عمؿ األطفاؿ.

السير تدريجيا نحك منع تشغيؿ األطفاؿ ناىيؾ أف
كمختمؼ ىذه المحاذير تيدؼ في مجمميا إلى ٌ
إعبلف منظمة العمؿ الدكلية الصادر سنة  4228يتحدث عف "اإللغاء الفعمي لتشغيؿ األطفاؿ".
الفقرة الثانية :حماية التشريع الكطني لمطفؿ مف االستغبلؿ االقتصادم

نػػص القػػانكف االتحػػادم رقػػـ ( )8لسػػنة  1980فػػي شػػأف تنظػػيـ عبلقػػات العمػػؿ كتعديبلتػػو كالق ػ اررات الص ػػاد ةر
لتنفيػذ أحكامػػو عمػى عػػدد مػف التػػدابير التػػي تكفػؿ الحمايػػة لمطفػؿ ،مثػػؿ منػػع تشػغيؿ األحػػداث قبػؿ إتمػػاـ سػػف
الخامسة عشرة ،كما أكجب المادة  21مف القانكف عمى صػاحب العمػؿ أف يحصػؿ عمػى شػيادة مػيبلد كشػيادة
 ) 250حكؿ ظاىرة االستغبلؿ االقتصادم لؤلطفاؿ بمختمؼ مظاىرىا يمكف الرجكع لمختمؼ تقارير اليكنيسيؼ كخاصة تقرير
 .9884ص  98- 12ك 94كيمكف الرجكع أيض ا لػ :حميدة العريؼ .االستغبلؿ االقتصادم لؤلطفاؿ مجمة القضاء كالتشريع.
ع .4جانفي  4222ص .92
) Ph. Bois, Rapport général sur la protection de l’enfant en droit social, la protection de
l’enfant, Travaux de l’association H. Capitant Terme XXX. 1979 p 373.
252
قدر عدد األطفاؿ المنخرطيف في العمؿ في الفئة العمرية  41- 9عاما
ألنو يي ٌ
) كفقا ألحدث تقديرات منظمة العمؿ الدكلية ٌ
251

 914مميكنا  %18منيـ أم  414مميكف يعممكف في أكضاع أك ظركؼ خطرة .تقرير اليكنيسيؼ  9884ص .14

 ) 253اعتمدت منظمة العمؿ الدكلية ىذه االتفاقية سنة  4211صادقت عمييا تكنس بالقانكف عدد  49لسنة  4229المؤرخ في

 48جكيمية .4229

المؤرخ في
 ) 254اعتمدت منظمة العمؿ الدكلية ىذه االتفاقية سنة  4222صادقت عمييا تكنس بالقانكف عدد  84لسنة 9888
ٌ
 91جانفي .9888
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بالمياقػة الصػػحية لمعمػػؿ المطمػػكب ،كمكافقػة كتابيػػة ممػػف لػػو الكاليػػة أك الكصػاية عمػػى الحػػدث قبػػؿ تشػػغيؿ أم
حدث.
بل فػػي المشػػركعات الصػػناعية ،كمػػا حظػر تشػػغيميـ فػػي األعمػػاؿ الخط ػرة أك
كحظػر القػػانكف تشػػغيؿ الحػػدث لػي ن
المض ةر بالصحة ،ككضع الحد األقصػى لسػاعات العمػؿ الفعميػة لؤلحػداث بسػت سػاعات يتخمميػا فتػ ةر أك أكثػر
لم ارحػة ال تقػؿ عػف س ػاعة ،كمنػع تكمػيفيـ بسػاعات عمػػؿ إضػافية أك إبقػائيـ بالعمػؿ بعػػد المكاعيػد المقػر ةر ليػػـ،
كعدـ تشغيميـ كقت الراحة.
كأشارت المادة  25مف قانكف العمؿ عمى أف "يككف الحد األقصػى لسػاعات عمػؿ الحػدث سػت سػاعات يكميػان
كأف تتخمميا ساعة لمراحة ،بحيث ال يعمؿ الحدث أكثر مف  4ساعات متكالية".
بل مف الساعة الثامنة كحتى السادسػة صػباحنا .كمػا منػع تشػغيؿ األحػداث فػي
كمنع القانكف تشغيؿ األحداث لي ن
األعمػاؿ الخط ػ ةر أك المض ػ ةر بالصػحة ،كلػػـ تظيػػر إحصػائيات ك از ةر العمػػؿ كجػػكد عمالػة ممػػف ىػػـ دكف الثامنػػة
عشرة مف العمر منذ صدكر قانكف العمؿ كحتى اآلف ،إذ إف ك ازرة العمػؿ فػي اإلمػارات ال تمػنح تصػاريح عمػؿ
لؤلحػػداث (األطفػػاؿ) .كم ػػا أف ق ػكانيف اليج ػرة ال تس ػػمح أيض ػنا باسػػتقداـ م ػػف ىػػـ دكف الثامنػػة عشػ ػرة لمعمػػؿ ف ػػي
الميف التي ال ينطبؽ عمييا قانكف العمؿ مثؿ خػدـ المنػازؿ كالمػزارعيف كالسػائقيف فػي المنػازؿ .كلػدعـ الحمايػة
الخاصة لؤلطفاؿ عمى الم ستكل الكطني ،قامت دكلة اإلمارات باالنضػماـ إلػى اتفاقيػات منظمػة العمػؿ الدكليػة
التالية:
-

االتفاقية رقـ ( )111لسنة  1958بشأف التمييز في المينة كاالستخداـ؛

-

االتفاقية رقـ ( )138لسنة  1973بشأف الحد األدنى لسف االستخداـ؛

-

االتفاقية رقـ ( )182لسنة  1999بشأف أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ.

كيكفر التشريع اإلماراتي حماية جزائية لمطفؿ مف االستغبلؿ االقتصادم كمف بيف أكجو ىذه الحماية ما نصت
عميػو المػػادة  42مػػف القػػانكف االتحػػادم رقػػـ ( )2لسػنة 4214ـ فػػي شػػأف األحػػداث الجػػانحيف كالمشػػرديف التػػي
بغرمػػة ال تقػؿ عػػف ألفػػي درىػـ كال تجػػاكز خمسػػة آالؼ
جػاء فييػػا  ":يعاقػػب بػالحبس مػػدة ال تزيػػد عمػى سػػنة أك ا
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درىـ كؿ مف عرض حدثنا إلحدل حاالت التشرد بأف أعده ليا أك ساعده أك حرضو عمى سمككيا أك سيميا لػو
قانكنا.
بأم كجو كلك لـ تتحقؽ حالة التشرد ن

كيعاقب بالعقكبة ذاتيا كؿ مف أعػد حػدثنا الرتكػاب جريمػة أك القيػاـ بعمػؿ مػف األعمػاؿ المجيػ ةز أك المسػيمة أك
المتممة الرتكابيا أك حرضو عمييا كلك لـ يرتكبيا الحدث فعبلن.
كتكػكف العقكبػة الحػػبس مػدة ال تقػؿ عػػف سػتة أشػير إذا اسػػتعمؿ الجػاني مػع الحػػدث كسػائؿ إكػراه أك تيديػػد أك
طبقا لمقانكف.
مسمما إليو ن
كاف مف أصكلو أك مف المتكليف تربيتو أك مبلحظتو أك كاف الحدث ن
كتككف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنة إذا ارتكب الجاني ىذه األفعاؿ مع أكثر مف حدث كلك في أكقات
مختمفة .كذلؾ كمو مع عدـ اإلخبلؿ بأية عقكبة أشد ينص عمييا قانكف آخر".
كمف بيف أكجو الحماية الجزائية لمطفؿ مف االستغبلؿ االقتصادم ما نصت عميو المادة  4مف القانكف

االتحادم رقـ ( )94لسنة  9884في شأف مكافحة جرائـ االتجار بالبشر ،كالتي أشارت إلى "االتجار بالبشر:
تجنيد أشخاص أك نقميـ أك ترحيميـ أك استقباليـ بكاسطة التيديد بالقكة أك استعماليا أك غير ذلؾ مف أشكاؿ

القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع أك إساءة استعماؿ السمطة أك إساءة استغبلؿ حالة الضعؼ أك

بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو سيطرة عمى شخص آخر لغرض االستغبلؿ .كيشمؿ

االستغبلؿ جميع أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي أك دعارة الغير أك السخرة أك الخدمة قس نار أك االسترقاؽ أك

الممارسات الشبيية بالرؽ أك االستعباد أك نزع األعضاء".

الفقرة الثالثة :شركط كأسس تشغيؿ األطفاؿ كفؽ البلئحة التنفيذية لمقانكف.
حددت المادة الثانية مف البلئحة التنفيذية لمقانكف االتحادم رقـ ( )3لسنة  2016في شأف حقكؽ الطفؿ

"كديمة" ،الصادرة بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ ( )52لسنة  2018شركط كأسس تشغيؿ األطفاؿ فمقد
نصت عمى ما يمي:

 - 1تتكلى ك ازرة تنمية المجتمع بالتنسيؽ مع ك ازرة المكارد البشرية كالتكطيف ،دراسة طمبات تشغيؿ

كتابيا
األطفاؿ ،كذلؾ مف خبلؿ تقديـ طمب التشغيؿ مف قبؿ كلي أمر الطفؿ أك القائـ عمى رعايتو ن

إلى الك ازرة.

 - 2يشترط لتشغيؿ الطفؿ ما يأتي:
أ  -أال يقؿ عمره عف خمس عشرة سنة.
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طبيا لمعمؿ المطمكب تشغيمو فيو.
ب  -أف يككف الئقنا ن
ج  -أية شركط أخرل تحدد مف قبؿ الك ازرة ،أك ك ازرة المكارد البشرية كالتكطيف.

تصريحا في حاؿ مكافقتيا عمى طمب التشغيؿ ،كترسمو إلى ك ازرة المكارد البشرية
 - 3تصدر الك ازرة
ن
كالتكطيف.

نمكذجا لمتابعة تشغيؿ األطفاؿ ،كعمى المشرؼ عمى عمؿ الطفؿ إعداد تقرير دكرم كؿ
 - 4تعد الك ازرة
ن
( )3ثبلثة أشير عف حالة الطفؿ كرفعو إلى الك ازرة.
 - 5تقكـ الك ازرة بدراسة التقارير كتقديـ التكصيات البلزمة إلى ك ازرة المكارد البشرية كالتكطيف بشأف

األطفاؿ الذيف تبدك عمييـ عبلمات عدـ التكيؼ في العمؿ كأية مبلحظات أخرل بشأف بيئة العمؿ،

التخاذ اإلجراءات البلزمة.

مينا تكسبيـ المعرفة كاالعتماد عمى النفس كتحقيؽ ذاتيـ،
 - 6يجكز تدريب األطفاؿ أك تعميميـ ن
حرفا أك ن
كذلؾ مف خبلؿ أكلياء أمكرىـ أك القائميف عمى رعايتيـ ،كفقنأ لمضكابط التي يصدر بيا قرار مف
الكزير.

ككاضح مف خبلؿ أحكاـ البلئحة أنيا جاءت منسجمة مع أحكاـ المادة  21مف القانكف االتحادم رقـ ()8
لسنة  1980في شأف تنظيـ عبلقات العمؿ كتعديبلتو كالتي منعت تشغيؿ األحداث قبؿ إتماـ سف الخامسة
عشرة.

208

الفصؿ الثالث
الحقكؽ األسرية

تشتمؿ الحقكؽ األسرية عمى:

 االلتزامات المحمكلة عمى الكالديف أك مف يقكـ مقاىما تجاه الطفؿ ( مبحث أكؿ) حقكؽ الطفؿ المنفصؿ عف كالديو ( مبحث ثاف) حؽ الطفؿ في الحضانة( مبحث ثالث) حؽ الطفؿ في الرضاعة( مبحث رابع) حؽ الطفؿ في النفقة( مبحث خامس) -حؽ الطفؿ في حماية نفسو كعرضو كدينو كمالو( مبحث سادس)
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المادة ()15
 - 1يمتزـ كالدا الطفؿ كمف في حكميما كالقائـ عمى رعاية الطفؿ بتكفير متطمبات األماف األسرم لمطفؿ
في كنؼ أسرة متماسكة كمتضامنة.

 - 2يمتزـ القائـ عمى رعاية الطفؿ بتحمؿ المسؤكليات كالكاجبات المنكطة بو في تربية الطفؿ كرعايتو
كتكجييو كارشاده كنمائو عمى الكجو األفضؿ.

المبحث األكؿ :االلتزامات المحمكلة عمى الكالديف أك مف يقكـ مقاميما تجاه الطفؿ
األسرة ىي الكحدة االساسية لممجتمع كالبيئة الطبيعية لنمك كرفاىية جميع افرادىا كبخاصة األطفاؿ ،ك ألنيا

كذلؾ فإف ىناؾ ال تزامات محمكلة عمى الكالديف أك مف يقكـ مقاميما لتكفير الحماية كالمساعدة البلزمتيف.

كل ػػئف كان ػػت مس ػػؤكلية ضػ ػػماف الحماي ػػة الض ػػركرية لؤلطفػ ػػاؿ تق ػػع عم ػػى ع ػػاتؽ األس ػ ػ ةر كالمجتم ػػع كالدكل ػػة .فػ ػػإف
األس ػ ػ ةر كال سػ ػػيما األب ػ ػكاف ،ىم ػ ػػا المسػ ػػؤكالف الرئيسػ ػػياف ع ػ ػػف إيجػ ػػاد األكضػ ػػاع المكاتي ػ ػػة لنمػ ػػك شخصػ ػػية الطف ػ ػػؿ
كلتمتعو بالحقكؽ التي يكفميػا القػانكف .فالكالػداف مطالبػاف بػااللتزاـ بتػكفير متطمبػات األمػاف األسػرم لمطفػؿ فػي

كنػػؼ أس ػ ةر متماسػػكة متضػػامنة (فقػػػرة أكلػػى) ،كالقػػائـ عمػػى رعايػػة الطف ػػؿ مطالػػب مػػف جيتػػو بػػااللتزاـ بتحم ػػؿ
كاجباتو إزاء الطفؿ كتربيتو كنمائو عمى الكجو األفضؿ (فقرة ثانية).
الفقرة األكلى :التزاـ كالدم الطفؿ بتكفير متطمبات األماف األسرم لو
يبدأ التزاـ كالدم الطفؿ بتكفير متطمبات األماف األسرم لمطفؿ في كنؼ أسرة متماسكة كمتضامنة بمدل
كعييما بما تمثمو رابطة الزكاج كبناء األس ةر مف أىمية عمى مصمحة الطفؿ.

كلغرس ىذا الكعي لدل الكالديف ذكرت المادة  19مف قانكف األحكاؿ الشخصية بأىمية عقد الزكاج الذم

يعني حؿ استمتاع أحد الزكجيف باآلخر شرنعا ،غايتو اإلحصاف كانشاء أسرة مستقرة برعاية الزكج ،عمى أسس
تكفؿ ليما تحمؿ أعبائيا بمكدة كرحمة.
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ىف ىخىم ىؽ ىل يكـ
كلقد استميـ القانكف في تعريؼ الزكاج ما جاء في القرآف الكريـ مف قكلو تعالى﴿ :ىكًم ٍف ىآي ًات ًو أ ٍ
ً
اجا لِّ ىت ٍس يك ينكا إًىل ٍي ىيا ىك ىج ىع ىؿ ىب ٍيىن يكـ َّمىكَّد نة ىكىر ٍح ىم نة﴾(  ، )255كقكلو تعالى﴿ :ىكالٌموي ىج ىع ىؿ ىل يكـ ِّم ٍف أىنفي ًس يك ٍـ
ِّم ٍف أىنفيس يك ٍـ أ ٍىزىك ن
ً ً
يف ك ىح ىف ىد نة﴾(  ،)256كقكلو تعالى أيضا ﴿كلً ِّمرىج ً
اؿ ىعىم ٍي ًي َّف ىدىرىجةه﴾(  )257كمف ىذا
أ ٍىزىك ن
ى
اجا ىك ىج ىع ىؿ ىل يكـ ِّم ٍف أ ٍىزىكاج يكـ ىبن ى ى
المنظكر فإف الغاية مف الزكاج ليست مقصكرة عمى استحبلؿ المتعة الجنسية ،كانما ك بالخصكص استدامة
النكع البشرم عمى أساس األسرة المستقرة التي ىي الخمية االجتماعية األكلى ،كتأسيس الحياة فييا عمى
السكينة كالمكدة كالتراحـ.

ك أشارت المادة  54مف قانكف األحكاؿ الشخصية إلى الحقكؽ كالكاجبات المتبادلة بيف الزكجيف كخاصة
حسف المعاشرة ،كتبادؿ االحتراـ كالعطؼ ،كالمحافظة عمى خير األسرة ،كالعناية باألكالد كتربيتيـ بما يكفؿ

تنشئتيـ تنشئ نة صالحة.

الفقرة الثانية :التزاـ القائـ عمى رعاية الطفؿ بتحمؿ كاجباتو إزاء الطفؿ
تنصرؼ عبارة " يمتزـ القائـ عمى رعاية الطفؿ بتحمؿ المسؤكليات كالكاجبات المنكطة بو في تربية الطفؿ

كرعايتو كتكجييو كارشاده كنمائو عمى الكجو األفضؿ" عمى كليي النفس كالماؿ الذيف تعرض ليما قانكف
األحكاؿ الشخصية بالمادة . 178

ككفؽ المادة المذككرة فإف الكالية عمى النفس ىي العناية بكؿ ما لو عبلقة بشخص القاصر كاإلشراؼ عميو

صالحا ،كيدخؿ في ذلؾ المكافقة عمى تزكيجو .أما
إعدادا
كحفظو كتربيتو كتعميمو كتكجيو حياتو كاعداده
ن
ن
الكالية عمى الماؿ فيي العناية بكؿ ما لو عبلقة بماؿ القاصر كحفظو كادارتو كاستثماره كتدخؿ فييا الكصاية

كالقكامة كالككالة القضائية.

كقد أحالت المذكرة اإليضاحية لقانكف األحكاؿ الشخصية في تفسير الكالية إلى المغة كالفقو كقررت أف الكالية

في المغة ىي المعكنة ،كالمحبة ،كاإللزاـ ،كفي الفقو ىي القدرة عمى إنشاء العقد ناف نذا .كالمقصكد بيا الكالية
المتعدية ،كىي في اصطبلح الفقياء :تنفيذ القكؿ عمى الغير كاإلشراؼ عمى شؤكنو ،كالمراد بالغير ىنا
القاصر ،كمف في حكمو كالمجنكف ،كالمعتكه ،كالسفيو.

 )255سكرة الركـ اآلية .52

 )256سكرة النحؿ اآلية .72

 )257سكرة البقرة اآلية .228
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ككفؽ ما جاء في المذكرة أيضا فإف الكالية المتعدية تنقسـ مف حيث مف تثبت لو ،إلى كالية أصمية كىي
ابتداء مف غير أف تككف مستمدة مف الغير ،ككالية األب ،ككالية نيابية كىي الكالية
الكالية الثابتة لمشخص
ن
الثابتة لمشخص مستمدة مف الغير ،ككالية القاضي ككالية الكصي الذم يختاره األب ،ككالية المقدـ ،الذم

يعينو القاضي عمى الصغير  -أم كصي القاضي  -أك مف يعينو عمى المحجكر عميو بسبب الجنكف أك
و
قضائيا،
نائبا عف المفقكد كيسمى ككيبلن
ن
قيما أك يقيمو القاضي ن
العتو أك السفو كيسمى حينئذ ن
كما تنقسـ الكالية المتعدية مف حيث مكضكعيا إلى كالية عمى النفس فقط ،كتككف في األمكر المتعمقة

بشخص المكلى عميو ،ككالية إتماـ الحضانة ،كالتعميـ ،كالتربية ،كالتكجيو في حرفة ،كككالية التزكيج كتككف
لؤلب كما تككف لمعصبة بنفسو ،ك كالية عمى الماؿ فقط ،ككالية الكصي كالمقدـ (الكصي المختار) ،كىذه

تجعؿ مف تثبت لو ،القدرة عمى إنشاء العقكد كالتصرفات المتعمقة باألمكاؿ أك بنفاذىا كاجازتيا.

معا ،ككالية األب عمى أكالده فاقدم األىمية أك ناقصييا.
ك كالية عمى النفس كالماؿ ن

كتنقسـ الكالية المتعدية أيضا إلى كالية عامة  ،كىي الثابتة لرئيس الدكلة أصالة كلمقضاء بطريؽ النيابة عنو،

حكاما ال بصفتيـ الشخصية لقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ( :السمطاف كلي مف ال كلي لو) ،ككالية
بصفتيـ
ن
فقيا أف الكالية الخاصة مقدمة
خاصة ،كىي الثابتة لؤلفراد بصفتيـ الشخصية ،ككالية األب ،كالقاعدة المقررة ن
عمى الكالية العامة ،كتشمؿ كالكالية عمى النفس ،كالكالية عمى الماؿ .ككاضح أف عمؿ الكلي عمى النفس

يككف في تكميؿ تربية الطفؿ التي ابتدأت بالحضانة كتتميميا بحفظو كصكنو كتكجييو بعد بمكغو ،كفي تكلي

عقد الزكاج لمفتاة.

212

المادة ()16
مع مراعاة القكانيف المعمكؿ بيا ،لمطفؿ الحؽ في التعرؼ عمى كالديو كأسرتو الطبيعية كتمقي

رعايتيما ،كاالحتفاظ بعبلقات شخصية كاتصاالت مباشرة مع كمييما.

المبحث الثاني :حقكؽ الطفؿ المنفصؿ عف كالديو
ينسجـ إقرار المشرع اإلماراتي لحؽ الطفؿ في التعرؼ عمى كالديو كأسرتو الطبيعية كتمقي رعايتيما ،كاالحتفاظ
بعبلقات شخصية كاتصاالت مباشرة مع كمييما مع ما أكدت عميو المادة  9مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي جاء
فييا:
"  -تضمف الدكؿ األطراؼ عدـ فصؿ الطفؿ عف كالديو عمى ك هر منيما .إال عندما تقرر السمطات المختصة
فإف ىذا الفصؿ ضركرم لصكف
رىنان بإجراء إعادة نظر قضائية ،ككفقان لمقكانيف كاإلجراءات المعمكؿ بيا ن
مصالح الطفؿ الفضمى .كقد يمزـ مثؿ ىذا القرار في حالة معي نة مثؿ حالة إساءة الكالديف معاممة الطفؿ أك
إىماليما لو ،أك عندما يعيش الكالداف منفصميف كيتعيف اتخاذ قرار بشأف محؿ إقامة الطفؿ.
 في أم دعاكل تقاـ عمبلن بالفقرة  1مف ىذه المادة تتاح لجميع األطراؼ المعنية الفرصة لبلشتراؾ فيالدعكل كاإلفصاح عف كجيات نظرىا.
 تحترـ الدكؿ األطراؼ حؽ الطفؿ المنفصؿ عف كالديو أك عف أحدىما في االحتفاظ بصكرة منتظمةبعبلقات شخصية كاتصاالت مباش ةر بكبل كالديو ،إال إذا تعارض ذلؾ مع مصالح الطفؿ الفضمى.
 في الحاالت التي ينشأ فييا الفصؿ عف أم إجراء اتخذتو دكلة مف الدكؿ األطراؼ .مثؿ تعريض أحدالكالديف أك كمييما أك الطفؿ لبلحتجاز اك الحبس أك النفي أك الترحيؿ أك الكفاة (بما في ذلؾ الكفاة
التي تحدث ألم سبب أثناء احتجاز الدكلة الشخص) تقدـ تمؾ الدكلة الطرؼ عند الطمب ،لمكالديف أك
الطفؿ أك عند االقتضاء لعضك آخر مف األسرة ،المعمكمات األساسية الخاصة بمحؿ كجكد عضك
األسرة الغائب (أك األعضاء الغائبيف) إال إذا كاف تقديـ ىذه المعمكمات ليس لصالح الطفؿ .كتضمف

213

الدكؿ األطراؼ كذلؾ أف ال تترتب إلى تقديـ مثؿ ىذا الطمب ،في حد ذاتو ،أم نتائج ضا ةر لمشخص
المعني (أك األشخاص المعنييف).
ككما ىك كاضح مف عبارات المادة  16مف ال قانكف فإف حقكؽ الطفؿ المنفصؿ عف كالديو تتعمؽ بحقيف
مركبيف األكؿ حؽ الطفؿ في التعرؼ عمى كالديو كعمى أسرتو الطبيعية كتمقي رعايتيما ( فقرة أكلى) ،كحؽ
الطفؿ في االحتفاظ بعبلقات شخصية كاتصاالت مباشرة مع كالديو ( فقرة ثانية)
الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ في التعرؼ عم ى كالديو كعمى أسرتو الطبيعية
يجدر التنكيو بداية إلى أنو كلئف كانت المادة  16مف القانكف ال تتحدث صراحة عف حؽ الطفؿ المنفصؿ
عف كالديو في التعرؼ عمييما فإف سياقيا العاـ يشير إلى ذلؾ ،ألف الطفؿ غير المنفصؿ عف كالديو ال حاجة

لذكر حقو في التعرؼ عمى كالديو طالما أنو قريب منيما كأنيما قريباف منو.

كال بد مف التذكير بأف انفصاؿ الطفؿ عف كالديو ييمكف أف ينشأ إما بسبب مف الكالديف نفسييما أك بسبب مف
الطفؿ نفسو أك بسبب خارج عف إرادة الكالديف كارادة الطفؿ نفسو .فالطفؿ قد يفتح عينيو عمى الدنيا دكف أف
يعرؼ مف أيف أتى كمف ىما كالداه الطبيعياف مثؿ األطفاؿ المقطاء .كالطفؿ قد يكلد ألبكيف معركفيف كلكنيما
يتخمياف عنو ألسباب شتى كيتركانو متشردا فيصبح مف أطفاؿ الشكارع أك يبيعانو لعصابات اإلجراـ المنظـ

طمبا لمماؿ في إطار ما ييعرؼ بظاىرة اإلتجار بالبشر.

كقد يكلد الطفؿ ألبكيف معركفيف كلكنيما ينفصبلف عنو إما بسبب عمميما خارج المكاف الذم يكجد بو الطفؿ

أك بسبب ارتكابيما لجرائـ تستكجب عقكبات سجنية طكيمة المدة كالسجف المؤبد مثبل .كفي جميع ىذه

الحاالت يجد الطفؿ نفسو في أكضاع إما انو قد يستحيؿ عميو فييا التعرؼ عمى كالديو أك أنو قد ال يتعرؼ

عمييما بسيكلة.

كيمكف أف يحصؿ االنفصاؿ بسبب مف األطفاؿ أنفسيـ كذلؾ عند ارتكابيـ لجرائـ ذلؾ أف حاالت جنكح

األحداث كالحكـ عمييـ بجزاءات كاإليداع في كحدات اإلصبلح أك الحبس قد يؤدم إلى ىذا االنفصاؿ.

كأخي ار يمكف أف يحصؿ االنفصاؿ بيف الطفؿ ككالديو ألسباب خارجة عف نطاؽ الكالديف أك األطفاؿ كذلؾ

في حاالت الصراعات المسمحة كالحركب أك اليج ةر ك الترحيؿ.
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كميما تعددت الظركؼ كاألحكاؿ التي يمكف اف يحصؿ فييا انفصاؿ بيف الطفؿ ككالديو فقد أكدت المادة

 16مف القانكف عمى حؽ الطفؿ في التعرؼ عمى كالديو كأسرتو الطبيعية كتمقي رعايتيما مع مراعاة القكانيف
المعمكؿ بيا في الدكلة.

كلئف جاءت عبارات طالع المادة  16مف القانكف مبيمة إذ ىي لـ تبيف كيفية إعماؿ حؽ الطفؿ في التعرؼ

عمى كالديو المنفصؿ عنو كال ماىية القكانيف التي يجب مراعاتيا إلعماؿ ىذا الحؽ ،فإف المشرع اإلماراتي

انخرط مع ذلؾ ف ي اتجاه إتاحة الفرصة لمطفؿ كمما كاف ذلؾ ممكنا لمتعرؼ عمى كالديو المنفصميف عنو ،كىذا
يعني ضركرة تدخؿ كافة األجي ةز المعنية بحماية الطفؿ لمساعدتو عمى إعماؿ ىذا الحؽ.

الفقرة الثانية  :حؽ الطفؿ في االحتفاظ بعبلقات شخصية كاتصاالت مباشرة مع كالديو
ينبع تأكيد الم شرع اإلماراتي لحؽ الطفؿ في االحتفاظ بعبلقات شخصية كاتصاالت مباشرة مع كالديو

كاتصاالت مباش ةر مع كمييما مف تكفر أرضية تشريعية تقر بيذا الحؽ حتى مف قبؿ اف يصدر قانكف كديمة.
فمكعدنا إلى المادة  21مف القانكف الصادر سنة  1992في شأف تنظيـ المنشآت العقابية لكجدنا أنيا تعطي
لؤلـ المسجكنة الحامؿ كالتي تضع مكلكدا كىي كراء القضباف حؽ االحتفاظ بمكلكدىا حتى يبمغ مف العمر

عاميف ىجرييف فإذا لـ ترغب في بقائو معيا أك بمغ ىذه السف سمـ لمف تختاره ممف ليـ حؽ الحضانة ،كاال

سمـ ألبيو كاذا لـ يكجد يكدع في إحدل دكر رعاية األطفاؿ ،مع إخطار األـ في جميع الحاالت بمكانو
ي
كتيسير رؤيتيا لو في أكقات دكرية  ،كفي جميع األحكاؿ يجب أال يذكر في شيادة ميبلد الطفؿ ما يشير إلى
مكلده في المنشأة أك في مستشفى خاص بيا أك إلى كاقعة سجف أمو.

كفي إطار حرص المشرع عمى ضماف احتفاظ الحدث الجانح المكدع بإحدل دكر اإلصبلح بعبلقات

شخصية كاتصاالت مباشرة مع كالديو فقد جكزت المادة  51مف ذات القانكف الترخيص لمحدث بالخركج مف

المنشأة لزيارة ذكيو في األعياد الرسمية كالظركؼ االستثنائية أك في أية مناسبة أخرل ،كما يجكز منحو إجا ةز

بناء عمى تكصية المجنة .
استثنائية بقرار مف كزير الداخمية ن

لكف ما تجدر اإلشارة إليو ىك أف التشريع الكطني اإلماراتي ما زاؿ ييحافظ عمى حكـ في القانكف االتحادم رقـ
( )2لسنة 4214ـ في شأف األحداث الجانحيف كالمشرديف ال يخدـ حؽ الطفؿ في االحتفاظ بعبلقات شخصية

كاتصاالت مباشرة مع كالديو كىك المتعمؽ بأحكاـ المادة  24مف

القانكف المذككر كالتي جكزت

كجكبيا إذا
لممحكمة  -إذا كاف الحدث مف غير المكاطنيف  -أف تحكـ بإبعاده مف الببلد كيككف الحكـ باإلبعاد
ن
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نفذ حكـ اإلبعاد خبلؿ أسبكعيف مف تاريخ صدكره.
كي ن
عاد الحدث إلى إحدل حاالت التشرد أك الجناح .ي
كيضاؼ إلى ذلؾ ما أقرتو المادة  19مف ذات القانكف مف عدـ أحقية الطفؿ المحككـ بإبعاده في الطعف
باالستئناؼ في الحكـ الصادر باإلبعاد.

كبالرغـ مما استقر عميو فقو القضاء منذ سنكات في القبكؿ بيذا الحكـ كرفض الطعكف باستئناؼ األحكاـ

الصادرة بإبعاد األطفاؿ ،فقد ذىب اجتياد جديد عف محكمة اس تئناؼ أبكظبي في اتجاه غير مألكؼ عف
السائد تمثؿ في قبكؿ طعف األحداث الصادرة بشأنيـ أحكاـ باإلبعاد استنادا إلى ما جاء بأحكاـ المادة

 04فقرة ب 5/مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ كالتي أكدت عمى أنو" يككف لكؿ طفؿ يدعى بأنو انتيؾ قانكف
العقكبات أك يتيـ بذلؾ الضمانات التالية عمى األقؿ ...اذا اعتبر أنو انتيؾ قانكف العقكبات ،تأميف قياـ
سمطة مختصة أك ىيئة قضائية مستقمة كنزيية أعمى كفقا" لمقانكف بإعادة النظر في ىذا القرار كفي أية

تدابير مفركضة تبعا" لذلؾ .كبما أف دكلة اإلمارات قد صادقت عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ ،فإف أحكاميا

تيعتب ر قد اندمجت في التشريع الكطني فيصبح ما جاء فييا مف أحكاـ مقدما في التطبيؽ عمى أحكاـ
القانكف ألف االتفاقيات المصادؽ عمييا تأتي في مرتبة أعمى كفقا لمسمـ التفاضمي لمقكانيف.
ك قد أشار التقرير الدكرم الثاني لدكلة اإلمارات المقدـ لمجنة حقكؽ الطفؿ إلى كجكد مشركع قانكف يتعمؽ

بمراجعة األحكاـ الحالية لمقانكف االتحادم رقـ ( )2لسنة 4214ـ في شأف األحداث الجانحيف كالمشرديف،

كالمأمكؿ ىك أف تتـ مراجعة المادة  19في اتجاه تمكيف الطفؿ الصادر بشأنو حكـ باإلبعاد مف ممارسة حقو
في الطعف باالستئناؼ تبلفيا لما يمكف أف ينجر عف إبقا ئو كما ىك عميو اآلف مف تأثيرات عمى حؽ الطفؿ

في االحتفاظ بعبلقات شخصية كاتصاالت مباشرة مع كالديو.
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المادة ()17
لمطفؿ الحؽ في الحضانة كالرضاعة كالنفقة كحماية نفسو كعرضو كدينو كمالو كف نقا لمقكانيف المعمكؿ

بيا في الدكلة.

إلى جانب ما أقره ىذا الفصؿ مف حقكؽ أسرية لمطفؿ تمثمت – كما رأينا  -في االلتزامات المحمكلة عمى
الكالديف أك مف يقكـ مقاميما تجاه الطفؿ (مبحث أكؿ) كحقكؽ الطفؿ المنفصؿ عف كالديو ( مبحث ثاف) ،تقر

المادة  17مجمكعة مف الحقكؽ التي تندرج ضمف الحقكؽ األسرية كىي :حؽ الطفؿ في الحضانػة( مبحث

ثالث) ،حؽ الطفؿ في الرضاعة(مبحث رابع) ،حؽ الطفؿ في النفق ػة( مبحث خامس) كاخي ار حؽ الطفؿ في
حماية نفسو كعرضو كدينو كمالو( مبحث سادس).

المبحث الثالث :حؽ الطفؿ في الحضانة
أقر المشرع اإلماراتي لمطفؿ حقو في الحضانة ككفر لو حماية مزدكجة مدنية كجزائية ،فالمدنية بما أقره مف
أحكاـ في قانكف األحكاؿ الشخصية ( فقرة أكلى)  ،كالجزائية بما أقره مف أحكاـ في قانكف العقكبات االتحادم
( فقرة ثانية).
الفقرة األكلى  :مفيكـ حؽ الطفؿ في الحضانة
جاء بالمادة  142مف قانكف األحكاؿ الشخصية بأف الحضانة حفظ الكلد كتربيتو كرعايتو بما ال يتعارض مع
حؽ الكلي في الكالية عمى النفس.

كغني عف البياف أف اإلنساف يحتاج في طفكلتو ،إلى مف يعتني بو ،كيقكـ بأمره حفظنا كتربية ،كبكؿ ما يمزمو

في حياتو كمعاشو كرعاية مصالحو ،كاألبكاف ىما أقرب الناس إليو ،كأكثرىـ شفقة عميو ،كأحسنيـ رعاية

لمصالحة ،كىما مسؤكالف عنو أماـ ا﵀ ثـ أماـ المجتمع فاألبكاف ىما المدرسة األكلى التي ينشأ فييا الطفكلة

كي ترعرع ككؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة ،فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو أك يمجسانو.

كلقد جعؿ المشرع  ،أمر الحضانة في مرحمة الطفكلة األكلى ،مف شؤكف النساء ،ألف الطفؿ في ذلؾ الدكر مف

سنا يستغنى فيو عف
حياتو يح تاج إلى رعايتيف ،كىف أرفؽ بو ،كأىدل إلى حسف رعايتو ،حتى أذا بمغ ن
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االستعانة بيف ،جعؿ اإلشراؼ عميو لمرجاؿ ،إذ أنيـ بعد اجتياز تمؾ المرحمة مف الطفكلة ،أقدر عمى حمايتو

كصيانتو كاقامة مصالحو مف النساء.

فاألـ في المرحمة األكلى مف الطفكلة ،أشفؽ كأرفؽ بكليدىا ،كأصبر عمى تحمؿ المشاؽ في سبيؿ حضانتو
مف غيرىا .جاءت امرأة إلى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ فقالت :يا رسكؿ ا﵀ ،ىذا ابني كاف بطني لو كعاء،
كحجرم لو حكاء ،كثديي لو سقاء ،كأف أباه طمقني ،كأراد أف ينتزعو مني ،فقاؿ ليا رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو

كسمـ:

أنت

أحؽ

بو

ما

لـ

تتزكجي.

أما الكالية عمى نفس ذلؾ الطفؿ ،كالكالية عمى مالو ،إف كاف لو ماؿ ،فقد جعميا المشرع إلى األب ،إذ أنو
بحكـ رجكلتو ،كخبرتو كتجاربو في الحياة العممية ،أصمح ليذه الكالية مف األـ ،مع كماؿ شفقتو كما أكجب

اعيا في كؿ ذلؾ ما ىك األصمح كاألنفع ،لتحقيؽ مصالح الطفؿ في تكزيع ىذه
عميو نفقتو في الكقت ذاتو ،مر ن
الحقكؽ الكاجبة لو عمى أبكيو( .)258
الفقرة الثانية  :الحماية الجزائية لحؽ الطفؿ في الحضانة
يي قر قانكف العقكبات حماية جزائية لحؽ الطفؿ في الحضانة فقد نصت المادة  330منو أنو " يعاقب بالحبس

مدة ال تزي د عمى سنة كالغرامة التي ال تجاكز عشرة آالؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف صدر
عميو حكـ قضائي كاجب النفاذ ...بأداء أج ةر حضانة  ...أك سكف كامتنع عف األداء مع قدرتو عمى ذلؾ مدة
ثبلثة أشير بعد التنبيو عميو بالدفع ،كال يجكز رفع الدعكل إال بناء عمى شككل مف صاحب الشأف ،كاذا أدل
المحككـ عميو ما تجمد في ذمتو أك قدـ كفيبل يقبمو صاحب الشأف فبل تنفذ العقكبة".
ككفقا لما جاء في ىذه المادة فإنو يشترط لقياـ الجريمة خمسة شركط األكؿ أف يككف طالب أداء أج ةر
الحضانة قد حصؿ عمى حكـ في الغرض مف محكمة مختصة ،كالثاني أف يككف الحكـ كاجب التنفيذ أم
نيائيا غير قابؿ لممعارضة أك االستئناؼ ،كالثالث  ،أف يثبت لدل المحكمة قدرة المحككـ عميو عمى أداء ما
حكـ بو عميو  ،كالرابع اف يثبت لدل المحكمة امتناع المحككـ عميو عف تنفيذ الحكـ  ،كىذا يعني أنو يتعيف
اتخاذ إجراءات التنفيذ قبؿ رفع األمر ك تقديـ الشككل  ،كالخامس أف يحصؿ تنبيو عمى المحككـ عميو بالدفع
كيستمر امتناعو عف األداء مدة ثبلثة أشير كبيذا يتـ التأكد مف المحكمة أف قدرتو عمى األداء قائمة.
 )258المذكرة اإليضاحية لقانكف األحكاؿ الشخصية.
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كما أقرت المادة  328مف قانكف العقكبات جريمة اخرل ليا صمة بالحضانة كىي جريمة امتناع المتكفؿ
بطفؿ عف تسميمو لمف لو الحؽ في طمبو فمقد جاء بالمادة المذكك ةر  " :يعاقب بالحبس أك بالغرامة مف كاف
متكفبل بطفؿ كطمبو منو مف لو الحؽ في طمبو بمقتضى قرار أك حكـ مف جية القضاء كامتنع عف تسميمو
إليو".
كتتمثؿ أركاف ىذه الجريمة في فعؿ مادم ىك عدـ تسميـ الطفؿ كالثاني أف يككف مف رفض االمتناع ىك
المتكفؿ بو كالمرضعة كالمعممة كاألشخاص الذيف يعيد إلييـ بتربية األطفاؿ كذلؾ بعد طمبو منو كالثالث أف
يككف قد طمبو مف لو حؽ في طمبو بمقتضى قرار أك حكـ قضائي ك الرابع القصد الجنائي.
كأخي ار فإنو مف أكجو الحماية الجزائية لحؽ الطفؿ في الحضانة إقرار جريمة خطؼ أحد الكالديف أك الجديف
لمكلد ممف لو الحؽ في حضانتو أك حفظو كذلؾ بالمادة  329مف قانكف العقكبات االتحادم التي جاء فييا :
" يعاقب بالحبس أك بالغرامة أم مف الكالديف أك الجديف خطؼ كلده الصغير أك كلد كلده ،بنفسو أك بكساطة
غيره ،كلك بغير تحايؿ أك إكراه ممف لو الحؽ في حضانتو أك حفظو بمقتضى قرار أك حكـ مف جية
القضاء".
كالخطؼ باإلكراه يشمؿ اإلكراه المادم كاألدبي فالمادم كاألخذ بالقكة أك باستعماؿ أقراص مخدرة أك غيرىا
ك األدبي باستعماؿ التيديد بما مف شأنو أف يؤثر في إرادة المجني عميو.
أما الت حيؿ فيك الغش ك الخداع كاستعماؿ الكعكد الكاذبة .ك يستكم اإلكراه في أف يحصؿ عمى الطفؿ أك
عمى مف ىك متكفؿ بو .
المبحث الرابع :حؽ الطفؿ في الرضاعة
مثمما أقر المشرع حؽ الطفؿ في الحضانة ،أقر أيضا حقو في الرضاعة ككفر لو حماية مزدكجة مدنية
كجزائية ،فالمدنية بما أقره مف أحكاـ في قانكف األحكاؿ الشخصية كفي العديد مف القكانيف الخاصة األخرل
– كما سنرل  ( -فقرة أكلى)  ،كالجزائية بما أق هر مف أحكاـ في قانكف العقكبات االتحادم ( فقرة ثانية).
الفقرة األكلى :الرصيد التشريعي المدني الحامي لحؽ الطفؿ في الرضاعة
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الرضاعة مف حقكؽ الطفؿ األساسية لككنيا غذاء متكامؿ لمرضيع في الدكر األكؿ مف حياة اإلنساف كأنسبو
غالبا قاؿ تعالى
ىك لبف األـ كلذلؾ كاف مف حؽ الكلد عمى أمو أف ترضعو المبف ألف الكلد ال يعيش بدكنو ن
في اآلية  233مف سكرة البقرة( :كالٍكالً ىدات ير ً
اعةى ىكعمىى
ض ٍع ىف أ ٍىكالى ىد يى َّف ىح ٍكلى ٍي ًف ىك ًاممى ٍي ًف لً ىم ٍف أىىرىاد أىف ييتًَّـ َّ
ض ى
الر ى
ى ى ي يٍ
كد لىو ًرٍزقيي َّف ك ًكسكتيي َّف بًالٍمعر ً
ً
س إًالَّ يك ٍس ىع ىيا) ،فإذا تعذر عمييا اإلرضاع ألزـ األب بنفقة
كؼ الى تي ىكمَّ ي
ؼ ىنفٍ ه
ى ٍي
الٍ ىم ٍكلي ي ي ى ٍ ى ي
اإلرضاع.
كلقد أكجبت المادة  79مف قانكف األحكاؿ ا لشخصية عمى األب تكاليؼ إرضاع كلده إذا تعذر عمى األـ

إرضاعو كيعتبر ذلؾ مف قبيؿ النفقة ،باعتبار أف األب ىك أكؿ مسؤكؿ عف النفقة ألف الطفؿ الرضيع

منسكب إليو كألنو جزء منو.

كفي إطار حماية الرضيع كأمو العاممة نصت المادة  31مف القانكف االتحادم رقـ  8لسنة  1980بشأف

شير التالية لتاريخ الكضع يككف لممرأة العاممة التي ترضع
تنظيـ عبلقات العمؿ عمى أنو خبلؿ الثمانية عشر نا
يكميا ليذا الغرض ال تزيد كؿ منيا عمى نصؼ
طفميا فضبلن عف مدة الراحة المقررة الحؽ في فترتيف أخرييف ن

ساعة .كتحتسب الفترتاف اإلضافيتاف مف ساعات العمؿ كال ي ترتب عمييما أم تخفيض في األجر.

كما تنص المادة  53مف قانكف المكارد البشرية الصادر بمرسكـ بقانكف اتحادم رقـ  11لسنة  2008المعدؿ
بمكجب المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ  9لسنة  2011عمى ما يمي ":تمنح المكظفة المعينة في كظيفة دائمة
إجازة كضع براتب إجمالي لمدة ستيف يكما  ،ك يجكز لممكظفة بعد انتياء إجا ةز الكضع كلمدة أربعة أشير مف
تاريخ عكدتيا لمعمؿ مغادرة مقر العمؿ لمدة ساعتيف يكميا إلرضاع كليدىا سكاء تمت تمؾ المغاد ةر عند بدء
ساعات العمؿ الرسمي أك في نيايتيا  ،كفي جميع األحكاؿ تحتسب ىاتاف الساعتاف مف ساعات العمؿ
المدفكعة الراتب".
الفقرة الثانية :الحماية الجزائية لحؽ الطفؿ في الرضاعة
كفر المشرع اإلماراتي حماية لحؽ الطفؿ في الحضانة نجده قد كفر حماية مماثمة لحقو في الرضاعة
مثمما ن
استنادا لذات المادة  330مف قانكف العقكبات االتحادم التي نصت عمى ما يمي  " :يعاقب بالحبس مدة ال
تزيد عمى سنة كالغرامة التي ال تجاكز عش ةر آالؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف صدر عميو حكـ
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قضائي كاجب النفاذ بأداء أجرة ...رضاعة كامتنع عف األداء مع قدرتو عمى ذلؾ مدة ثبلثة أشير بعد التنبيو
عميو بالدفعٗ ،ال ٝج٘ص سـع اىذع٘ ٙإال تْاء عي ٚشن٘ ٍِ ٙطاحة اىشأُ ٗ ،إرا أد ٙاىَحنً٘ عيٍ ٔٞا ذجَذ
ـ ٜرٍرٔ أٗ قذً مفٞال ٝقثئ طاحة اىشأُ ـال ذْفز اىعق٘تح" .
كحسب ما جاء في ىذه المادة فإنو يشترط لقياـ الجريمة نفس الشركط المقر ةر لجريمة االمتناع عف أداء أج ةر
الرضاعة مع القدرة عمى ذلؾ خمسة شركط األكؿ أف يككف طالب أداء أجرة الحضانة قد حصؿ عمى حكـ
في الغرض مف محكمة مختصة ،كالثاني أف يككف الحكـ كاجب التنفيذ أم نيائيا غير قابؿ لممعارضة أك
االستئناؼ ،كالثالث  ،أف يثبت لدل المحكمة قد ةر المحككـ عميو عمى أداء ما حكـ بو عميو  ،كالرابع اف يثبت
لدل المحكمة امتناع المحككـ عميو عف ت نفيذ الحكـ  ،كىذا يعني أنو يتعيف اتخاذ إجراءات التنفيذ قبؿ رفع
األمر ك تقديـ الشككل  ،كالخامس أف يحصؿ تنبيو عمى المحككـ عميو بالدفع كيستمر امتناعو عف األداء
مدة ثبلثة أشير كبيذا يتـ التأكد مف المحكمة أف قدرتو عمى األداء قائمة.

المبحث الخامس :حؽ الطفؿ في النفقة
أقر قانكف األحكاؿ الشخصية حؽ الطفؿ في النفقة كرتب لو أحكاما تفصيمية ،كنتساءؿ بداية عمى مف تجب
نفقة الطفؿد ( فقرة أكلى) ،ككفر حماية جزائية ليذا الحؽ (فقرة ثانية).
الفقرة األكلى :عمى مف تجب نفقة الطفؿ؟
اقتضت المادة  78مف قانكف األحكاؿ الشخصية أف نفقة الكلد الصغير الذم ال ماؿ لو عمى أبيو ،حتى
تتزكج الفتاة ،كيصؿ الفتى إلى الحد الذم يتكسب فيو أمثالو ،ما لـ يكف طالب عمـ يكاصؿ دراستو بنجاح

معتاد .أما نفقة الكلد الكبير العاجز عف الكسب لعاىة أك غيرىا عمى أبيو ،إذا لـ يكف لو ماؿ يمكف اإلنفاؽ

منو .ك تعكد نفقة ا ألنثى عمى أبييا إذا طمقت أك مات عنيا زكجيا ما لـ يكف ليا ماؿ أك مف تجب عميو
نفقتيا غيره .ك إذا كاف ماؿ الكلد ال يفي بنفقتو ،ألزـ أبكه بما يكمميا ضمف الشركط السابقة.

ككمثمما ىك كاضح مف عبارات ىذه المادة فإف نفقة كؿ إنساف كاجبة في مالو كاشترطت المادة لكجكب النفقة
عمى الكالد لمكلد أال يككف لو ماؿ ،كال ينتيي إلزامو بالنفقة عمى البنت حتى تتزكج كأما االبف فقد جعمت المادة

221

طالبا يكاصؿ دراستو بنجاح معتاد كينتيي إلزاـ
سقكط نفقتو ن
مقيدا بقدرة أمثالو عمى الكسب كاستثنت حاؿ ككنو ن
األب بنفقتو حيف انتيائو مف الدراسة.
عاجز لعمة فيو أك عاىة تمنعو مف الكسب فتستمر النفقة عميو إال إذا كاف لو ماؿ ،كما
نا
أما إذا كاف الكلد
الحظت ىذه المادة عكدة البنت إلى أبييا في حالة طبلقيا أك كفاة زكجيا لتعكد النفقة عمى األب كقيدت ذلؾ
كعدما ،كألزمت ىذه المادة األب
بعدـ كجكد ماؿ ليا أك مكمؼ بالنفقة غي هر ألف العمة تدكر مع المعمكؿ
ن
كجكدا ن
بإكماؿ النفقة لمف كاف مالو ال يفي بيا ،ممف تجب عميو نفقتيـ كذلؾ ألف ما يطبؽ عمى الكؿ يطبؽ عمى

الجزء.

ككفقا ألحكاـ المادة  80مف قانكف األحكاؿ الشخصية فإف نفقة الكلد تجب عمى أمو المكس ةر إذا فقد األب كال

ماؿ لو ،أك عج ز عف اإلنفاؽ ،كليا الرجكع عمى األب بما أنفقت إذا أيسر ككاف اإلنفاؽ بإذنو أك إذف
القاضي ،فاألـ المكسرة تمزـ بنفقة أكالدىا المستحقيف لمنفقة إذا لـ يكف ليـ أب ينفؽ عمييـ بمكتو أك فقده كال

عاجز عف الكسب كاإلنفاؽ ،كذلؾ أخ نذا مف مذىب الجميكر ،كعند المالكية محؿ
نا
حاضر
نا
ماؿ لو ،أك كاف
معسر فأيسر أك كاف اإلنفاؽ
نا
الكجكب في الرضاع فقط فإذا أنفقت األـ كتبيف بعد ذلؾ يسار األب أك كاف
بإذنو أك إذف القاضي ،فقد جعؿ ليا القانكف حؽ الرجكع عمى األب بما أنفقت.

الفقرة الثانية :الحماية الجزائية لحؽ الطفؿ في النفقة.
تتمثؿ الحماي ة الجزائية لحؽ الطفؿ في النفقة فيما أقرتو المادة  330مف قانكف العقكبات التي جاء فييا:
"يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كالغرامة التي ال تجاكز عشرة آالؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف

كؿ مف صدر عميو حكـ قضائي كاجب النفاذ بأداء نفقة لزكجة أك ألحد مف أقاربو أك ألم شخص آخر يجب
عميو قانكنا إعالتو  ...كامتنع عف األداء مع قدرتو عمى ذلؾ مدة ثبلثة أشير بعد التنبيو عميو بالدفع .كال

يجكز رفع الدعكل إال بناء عمى شككل مف صاحب الشأف .كاذا أدل المحككـ عميو ما تجمد في ذمتو أك قدـ

كفيبل يقبمو صاحب الشأف فبل تنفذ العقكبة".

ك يجدر التذكير بداية إلى أف النفقة تيعتبر في جكىرىا دينا لو صبغة معاشية لو طابع مدني صرؼ لكف
خاصة إذا كانكا أطفاال عاجزيف
الدائنينف
يؤدم عدـ الكفاء بو مف انعكاسات سمبية عمى ٌ
كبالنظر إلى ما قد ٌ
ٌ
ٌ
كخاصة عمى حقيـ في النماء فقد أقر المشرع ىذه الحماية ك ىي تست ند شرعا إلى حديث لمنبي صمى ا﵀
عميو كسمـ " لي الكاجد ظمـ" ،كالمي معناه المطؿ ك الكاجد معناه الغني كمف ثـ يجكز التشكي بو كحبسو.
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ٗذر٘ـش أسماُ ٕزٓ اىجشَٝح إرا ذ٘ـشخ خَسح ششٗط ٕ:ٜ
اىششط األٗه :أُ ٝنُ٘ اىشام ٜأ ٛطاىة اىحثس قذ حظو عي ٚحنٌ طادس ىٔ تاىْفقح
الشرط الثاني :أف يككف الحكـ كاجب النفاذ أم نيائيا غير قابؿ لممعارضة ك االستئناؼ أك مشمكال بالنفاذ

المعجؿ.

الشرط الثالث :اف يثبت لدل المحكمة قد ةر المحككـ عميو عمى أداء ما حكـ بو .
الشرط الرابع :أف يثبت لدل المحكمة امتناع المحككـ عميو عمى تنفيذ الحكـ .
الشرط الخامس :أف يحصؿ تنبيو عمى المحككـ عميو بالدفع كيستمر امتناعو عف األداء مدة ثبلثة اشير.
المبحث السادس :حؽ الطفؿ في حماية نفسو كعرضو كدينو كمالو
هيعتبر ما جاء في ىذه المادة مف تأكيد المشرع عمى أنو مف حؽ الطفؿ حماية نفسو كعرضو كدينو كمالو
تذكي ار بالكميات ا لخمس التي ذىبت مقاصد الشريعة اإلسبلمية في حفظيا .فقد قاؿ لؤلماـ الغزالي :إف مقصكد
الشرع مف الخمؽ خمسة كىك أف يحفظ عمييـ دينيـ كنفسيـ ك عقميـ ك نسميـ ك ماليـ (  )259فكؿ ما

يتضمف حفظ ىذه األصكؿ الخمسة فيك مصمحة  ،ككؿ ما يفكت ىذه األصكؿ فيك مفسدة
الفقرة األكلى :حفظ النفس

مف ضركريات الحياة اإلنسانية حفظ النفس كحماية الحؽ في الحياة ،كقد شرع اإلسبلـ عدة كسائؿ

لممحافظة عمى النفس منيا :تحريمو قتؿ النفس كاعتبا هر ذلؾ مف أعظـ الجرائـ كاعتبر قتؿ نفس كاحدة بمثابة

قتؿ الناس جميعا ،ك حذر الديف مف كؿ سمكؾ متيكر قد يؤدم إلى ىبلؾ النفس البشرية.
الفقرة الثانية :حفظ العرض

مف المبادئ التي أقرىا الديف اإلسبلمي حفظا لمعرض شرع الزكاج كالترغي ب فيو كاعتباره الطريؽ الفطرم

السميـ ،كما اعتنى باألسرة كاقامتيا عمى أسس سميمة باعتبارىا الفضاء المبلئـ الذم يحتضف أجياؿ المستقبؿ

كحرـ االعتداء عمى األعراض كالزنا ك القذؼ ك اقر ليا عقكبات زاجر ك رادعة

 )259المستصفى لئلماـ أبي حامد الغزالي ،ص .174
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الفقرة الثالثة :حفظ الديف

ييمثؿ الديف أىمية كبي ةر في حياة اإلنساف إذ ىك يمبي حاجاتو الركحية ،كيذكي فيو النزعة اإلنسانية إلى عبادة
ا﵀ كيقكم في نفسو عناصر الخير كالفضيمة كيضفي عمى حياتو السعادة كالطمأنينة ،كنظ ار لتمؾ االعتبارات

حافظ اإلسبلـ عمى الديف كنيانا عف أم سمكؾ فيو اعتداء عميو كنييو سبحانو عف سب آلية المشركيف حتى
ال يسبكا ا﵀ بغير عمـ قاؿ تعالى « :ىكال ىتسُّبكا الًَّذيف ي ٍدعكف ًم ٍف يد ً َّ ً
سُّبكا المَّ ىو ىع ٍدنكا بً ىغ ٍي ًر ًعمٍوـ »( )260
ى ى ي ى
كف المو فىىي ي
ى ي
الفقرة الرابعة :حفظ الماؿ

اعتبر اإلسبلـ حفظ الماؿ مف ضركريات الحياة اإلنسانية ،كأقر مف التشريعات كالتكجييات ما يشجع عمى
اكتسابو كتحصيمو ،كيكفؿ صيانتو كحفظو كتنميتو ،كحرـ اكتسابو بالكسائؿ غير المشركعة ،كما حرـ كؿ

اعتداء عمى ماؿ الغير.

الفقرة الخامسة :حفظ العقؿ

لـ تتعرض المادة  17مف القانكف لحفظ العقؿ كال ييعرؼ ىؿ أف ذلؾ ىك مف قبيؿ السيك أك ىك عف قصد
ألف سياؽ عبارة " حماية الطفؿ ل نفسو كعرضو كدينو كمالو" تكحي باإلحالة لمكميات الخمس التي تؤكد عمييا
مقاصد الشريعة اإلسبلمية.

كميما يكف مف أمر فبل مناص مف التذكير بأف العقؿ يحتؿ منزلة كبرل في اإلسبلـ إذ ىك مناط المسؤكلية

كبو كرـ ا﵀ اإلنساف كفضمو عمى سائر مخمكقات ،كلذلؾ سف مف التشريعات ما يضمف حيكيتو كسبلمتو فمف

ذلؾ :أنو حرـ كؿ ما مف شأنو أف يؤثر عمى العقؿ أك يضر بو أك يعطؿ طاقتو فحرـ المسكرات كالمخدرات
« كؿ مسكر خمر ككؿ خمر حراـ» ،كشرع العقكبة الرادعة عمى تناكليا.

 )260األنعاـ اآلية .108
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الفصؿ الرابع
الحقكؽ الصحية

تشتمؿ الحقكؽ الصحية عمى:
 حؽ الطفؿ في الحصكؿ عمى الخدمات الصحية ( مبحث أكؿ) كاجبات الدكلة في تطكير قدراتيا في مجاؿ الرعاية الصحية ( مبحث ثاف) كاجبات الدكلة في تقديـ الرعاية الصحية لؤلميات قبؿ الكالدة ككقاية الطفؿ( مبحث ثالث) -المحظكرات الكاجب االلتزاـ بيا لحماية صحة الطفؿ (مبحث رابع)
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المادة ()18
لمطفؿ الحؽ في الحصكؿ عمى الخدمات الصحية كف نقا لقكانيف كأنظمة الرعاية الصحية المعمكؿ بيا
في الدكلة.

المبحث األكؿ :حؽ الطفؿ في الحصكؿ عمى الخدمات الصحية
إف المتأمؿ في صياغة المادة  18يتبيف لو كيؼ أف كاضعييا دخمكا مباشرة في جكىر الحقكؽ الصحية لمطفؿ
كفقا لقكانيف كأنظمة الرعاية الصحية
بالتأكيد عمى أنو لمطفؿ الحؽ في الحصكؿ عمى الخدمات الصحية ن
المعمكؿ بيا في الدكلة  ،دكف التعرض صراحة لحؽ الطفؿ في الصحة كدكف بياف ماىية الخدمات الصحية
التي ينبغي لمطفؿ أف يحصؿ عمييا  .كيمكف تفسير ىذا التمشي بالقكؿ إف ىذه المادة تيعتبر مدخبل لبقية مكاد

ىذا الفصؿ.

كسنتكقؼ في مرحمة أكلى لبياف مدلكؿ حؽ الطفؿ في الصحة ( فقرة أكلى) ثـ نتعرض ألبرز الخدمات
الصحية التي يحؽ لمطفؿ أف ينتفع بيا ( فقرة ثانية)
الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ في الصحة كفي الرعاية الصحية
لكنيا حالة كمية لمشعكر
الصحة كما عرفتيا المنظمة العالمية لمصحة ليست
الخمك مف األمراض كالعاىات ٌ
ٌ
صحي ممكف تدعيـ الحؽ في
باالرتياح الذىني كاالجتماعي كعمى ىذا األساس كجب لتحقيؽ أعمى مستكل ٌ

الصحي لمطفؿ( .)261
النمك
الرعاية الصحية بحقكؽ أخرل ال ٌ
ٌ
تقؿ عنيا ٌ
أىمية كتككف كفيمة بتدعيـ ٌ
كرستو العديد مف الصككؾ الدكلية مثؿ المادة 25
الحؽ في
كيمثؿ ٌ
ٌ
أىـ حقكؽ اإلنساف كقد ٌ
الصحة(  )262أحد ٌ

مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالمادة  12مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية
كالثقافية ،كالمادة  19مف اإلعبلف حكؿ التقدـ كاإلنماء في الميداف االجتماعي الذم اعتمدتو الجمعية العامة

في  11ديسمبر . 1969

 ) 261مريـ البككش .حقكؽ الطفؿ في القانكف التكنسي .المرجع السابؽ ص .481

 )262النكرم مزيد :الحؽ في الصحة .مجمة القضاء كالتشريع  .ديسمبر  4221ص .91
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كلئف كانت الصككؾ السابقة كرست حؽ اإلنساف في صحة سكاء كاف طفبل أك كيبل أك شيخا ،فإف المادة

 24مف االتفاقية األممية لحقكؽ الطفؿ كرست بكضكح حؽ الطفؿ في الصحة فقد جاء فييا" :

 - 1تعترؼ الدكؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ في التمتع بأعمى مستكل صحي يمكف بمكغو كبحقو في مرافؽ
عبلج األمراض كاعادة التأىيؿ الصحي ،كتبذؿ الدكؿ األطراؼ قصارل جيدىا لتضمف أال يحرـ
أم طفؿ مف حقو في الحصكؿ عمى خدمات الرعاية الصحية ىذه.

 - 2تتابع الدكؿ األطراؼ إعماؿ ىذا الحؽ كامبلن كتتخذ ،بكجو خاص ،التدابير المناسبة مف أجؿ:
أ  -خفض كفيات الرضع كاألطفاؿ؛
ب  -كفالة تكفير المساعدة الطبية كالرعاية الصحية البلزمتيف لجميع األطفاؿ مع التشديد عمى
تطكير الرعاية الصحية األكلية؛

ج  -مكافحة األمراض كسكء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية األكلية ،عف طريؽ أمكر
منيا تطبيؽ التكنكلكجيا المتاحة بسيكلة كعف طريؽ تكفير األغذية المغذية الكافية كمياه الشرب

النقية ،آخذة في اعتبارىا أخطار تمكث البيئة كمخاطرة؛

د  -كفالة الرعاية الصحية المناسبة لؤلميات قبؿ الكالدة كبعدىا؛
ىػ  -كفالة تزكيد جميع قطاعات المجتمع ،كال سيما الكالديف كالطفؿ بالمعمكمات األساسية المتعمقة
بصحة الطفؿ كتغذيتو ،كمزايا الرضاعة الطبيعية ،كمبادئ حفظ الصحة كاإلصحاح البيئي،

كالكقاية مف الحكادث ،كحصكؿ ىذه القطاعات عمى تعميـ في ىذه المجاالت كمساعدتيا في
االستفادة مف ىذه المعمكمات؛

ك  -تطكير الرعاية الصحية الكقائية كاإلرشاد المقدـ لمكالديف ،كالتعميـ كالخدمات المتعمقة بتنظيـ
األسرة.

الفعالة المبلئمة بغية إلغاء الممارسات التقميدية التي تضر
 - 3تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير ٌ
بصحة األطفاؿ.
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 - 4تتعيد الدكؿ األطراؼ بتعزيز كتشجيع التعاكف الدكلي مف أجؿ التكصؿ بشكؿ تدريجي إلى
اإلعماؿ الكامؿ لمحؽ المعترؼ بو في ىذه المادة .كتراعي بضفة خاصة احتياجات البمداف النامية

في ىذا الصدد".

أما عبارة الرعاية الصحية فيي تشير في األدبيات كالممارسات المتعمقة بالحؽ في الصحة إلى ثبلثة

مستكيات مف الرعاية الصحية ىي:

 الرعاية الصحية األكلية التي تتناكؿ عادة األمراض الشائعة كالبسيطة نسبينا كيقدميا مكظفكفصحيكف ك/أك أطباء مدربكف تدريبنا عامنا يعممكف داخؿ المجتمع المحمي كبتكمفة منخفضة نسبينا.
 -الرعاية الصحية الثانكية التي تقدـ في المراكز ،كىي مستشفيات عادة ،كتتناكؿ بصكرة عامة

األمراض الشائعة البسيطة أك الخطيرة نسبيان التي ال يمكف عبلجيا عمى صعيد المجتمع المحمي،

كتستخدـ مكظفيف صحييف كأطباء مدربيف عمى تخصصات محددة ،كمعدات خاصة ،كتقدـ الرعاية

لممرضى الداخمييف أحياننا بتكمفة مرتفعة مقارنة مع الرعاية األكلية.

 الرعاية الصحية مف المرتبة الثالثة التي تقدـ في عدد ضئيؿ نسبينا مف المراكز ،كتتناكؿ عادةعددا صغي ار مف األمراض البسيطة أك الخطيرة التي تتطمػب مكظفػيف صحييف كأطباء مدربيف عمى

تخصصات محددة كمعدات خاصة ،كغالبان ما تككف باىظة التكمفة نسبيان .كنظ انر إلى أف أنكاع الرعايػة

الصحيػة األكلية كالثانكية كمف المرتبة الثالثة كثي انر ما تتداخؿ كغالبان ما تتفاعؿ ،فإف ىذا التصنيؼ ال
يقدـ دائمان المعايير الكافية لمتفرقة بينيا عمى نحك يساعد عمى تحديد مستكيات الرعاية الصحية التي

يجب أف تقدميا الدكؿ األطراؼ ،كبالتالي يككف اإلسياـ المقدـ محدكدنا فيما يتعمؽ بالفيـ المعيارم

لممادة )263 ( .12

كأضافت اتفاقية حقكؽ الطفؿ ليذه األدبيات عبا ةر :

 )263تجميع لمتعميقات العامة كالتكصيات العامة التي اعتمدتيا ىيئات معاىدات حقكؽ اإلنساف  ،الصككؾ الدكلية لحقكؽ
اإلنساف المجمد األكؿ ،مام 2008
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 الرعاية الصحية الكقائية الرعاية كتشمؿ اإلرشاد المقدـ لمكالديف ،كالتعميـ كالخدمات المتعمقة بتنظيـاألسرة.

الفقرة الثانية :أبرز الخدمات الصحية التي يحؽ لمطفؿ أف ينتفع بيا
كفقا لمتعميؽ العاـ الصادر عف لجنة حقكؽ الطفؿ ك الخاص بحؽ الطفؿ في التمتع بأعمى مستكل صحي
فإف مف أبرز الخدمات الصحية التي يحؽ لمطفؿ أف ينتفع بيا:
 خدمات الكقاية كاإلرشاد كالعبلج كالتأىيؿ كالعناية الرامية إلى التخفيؼ مف األلـ .فعمى المستكل األكؿ،يجب أف تتاح ىذه الخدمات بكمية كنكعية كافيتيف ،كأف تككف عممية كميسكرة كفي متناكؿ جميع شرائح
األطفاؿ ،كمقبكلة لمجميع .كال ينبغي أف يكفر نظاـ الرعاية الصحية الدعـ الصحي فحسب ،بؿ ينبغي أيضنا
أف يحيؿ إلى السمطات المعنية المعمكمات عف حاالت الظمـ كانتياؾ الحقكؽ .كينبغي أف تتاح الرعاية أيضنا
بمستكيييا الثاني كالثالث ،قدر اإلمكاف ،بتكفير نظـ إحالة عممية تربط بيف المجتمعات المحمية كاألسر عمى
جميع أصعدة نظاـ الصحة.
 -تنفيذ برامج شاممة لمرعاية الصحية األكلية إلى جانب ما ييبذؿ عمى المس تكل المجتمعي مف جيكد أثبتت

نجاحيا ،بما في ذلؾ الرعاية الكقائية ،كعبلج أمراض محددة ،كالتدخبلت المتصمة بالتغذية .كينبغي أف تشمؿ
التدخبلت عمى المستكل المجتمعي تكفير المعمكمات كالخدمات كالسمع األساسية فضبلن عف الكقاية مف
المرض كاإلصابة كذلؾ باتخاذ إجراءات تشمؿ ،عمى سبيؿ المثاؿ ،االستثمار في تييئة فضاء عاـ آمف،
كسبلمة الطرؽ ،كالتثقيؼ في مجاؿ الكقاية مف اإلصابات ،كمنع كقكع الحكادث كالعنؼ
 ضركرة تكفر قكل عاممة كافية مدربة تدريبان مناسبان لدعـ تكفير الخدمات الصحية لجميع األطفاؿ .كيمزـأيضنا تكفير ما ىك مبلئـ مف تنظيـ كاشراؼ كمرتبات كشركط عمؿ في ىذا المجاؿ ،بما يشمؿ العامميف
الصحييف عمى المستكل المجتمعي .كينبغي أف تضمف أنشطة تنمية القدرات عمؿ مقدمي الخدمات عمى نحك
يراعي احتياجات األطفاؿ كال يحرميـ مف أية خدمات يحؽ ليـ التمتع بيا بمكجب القانكف .كينبغي أف تككف
ىناؾ آليات لممساءلة لكفالة مراعاة معايير ضماف الجكدة.
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 تحديػػد كا ازل ػػة العقب ػػات الت ػػي تعت ػػرض حص ػػكؿ الطف ػػؿ عم ػػى الخ ػػدمات الص ػػحية ،بم ػػا فيي ػػا العقب ػػات المالي ػػةكالمؤسسػية كالثقافيػة .كيشػكؿ تسػجيؿ جميػع المكاليػد مجانػنا شػرطنا ال بػد منػو ،كينبغػي القيػاـ بتػدخبلت الحمايػػة
االجتماعية ،بما فييػا الضػماف االجتمػاعي ،كمػنح أك إعانػات إعالػة األطفػاؿ كالتحػكيبلت النقديػة كاجػازة األبػكة
المدفكعة األجر ،كاعتبارىا استثمارات تكميمية.
 خػػدمات المشػػكرة كالتكجيػػو بتكػػتـ كدكف اشػػتراط مكافقػػة األب أك الكصػػي القػػا نكني ،حيثمػػا يػػرل المينيػػكفالعػاممكف مػػع الطفػؿ أف ذلػػؾ يحقػػؽ مصػالحو الفضػػمى .كينبغػي أف تكضػػح الػػدكؿ اإلجػراءات التشػػريعية التػػي
تحػدد الجيػة المناسػبة مػف مقػػدمي الرعايػة لؤلطفػاؿ ،دكف تػدخؿ اآلبػػاء أك األكصػياء القػانكنييف ،الػذيف يمكػػنيـ
المكافقػة باسػػـ الطفػػؿ أك مسػػاعدتو عمػى المكافقػػة بحسػػب ًسػػنو كمسػتكل نضػػجو .كينبغػػي أف تسػػتعرض الػػدكؿ
كتبحػػث مسػػألة السػػماح لمطفػػؿ بالمكافقػػة عمػػى عبلجػػات كتػػدخبلت طبيػػة معينػػة دكف طمػػب إذف أحػػد الكال ػػديف
أك مقػػدـ الرعايػػة أك الكص ػػي ،مثػػؿ اختبػػار في ػػركس نقػػص المناع ػػة البشػػرية كالحصػػكؿ عم ػػى خػػدمات الص ػػحة
الجنسية كاإلنجابية ،بما في ذلؾ التثقيؼ كالتكجيو في مجاؿ الصحة الجنسية ككسائؿ منع الحمؿ كاإلجياض
اآلمف( .)264

 )264التعميؽ العاـ رقـ  49الصادر عف لجنة حقكؽ الطفؿ ك المتعمؽ بحؽ الطفؿ في التمتع بأعمى مستكل صحي.
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المادة ()19
تعمؿ الدكلة عمى تطكير قدراتيا في مجاؿ الرعاية الصحية الكقائية كالعبلجية كالنفسية كاإلرشاد

الصحي المتعمؽ بصحة الطفؿ كتغذيتو كحمايتو.

المبحث الثاني :كاجبات الدكلة في تطكير قدراتيا في مجاؿ الرعاية الصحية
يتجو التذكير بداية بأف دكلة اإلمارات كجيت سياساتيا كبرامجيا االستراتيجية منذ تأسيسيا إلى تطكير قدراتيا
في المجاؿ الصحي( فقرة أكلى)  ،كانعكس ىذا التكجو عمى المؤشرات الكمية كالنكعية في المجاؿ الصحي
(فقرة ثانية).
الفقرة األكلى :تكجيو الدكلة عنايتيا لتطكير قدراتيا في المجاؿ الصحي
أكل ػػت دكل ػػة اإلم ػػارات العربي ػػة المتح ػػدة اىتمامػ ػان خاص ػ ػان بقط ػػاع الخ ػػدمات كاالحتياج ػػات الص ػػحية خدم ػػة لكافػ ػػة
مكاطنييا ،حيث تـ إنشاء شبكة كاسعة مف المستشفيات كالمراكز الصحية كالم ارفػؽ التشخيصػية امتػدت لتػؤمف
الرعايػة الصػحية بكافػة جكانبيػا كمراحميػػا كاختصاصػاتيا إلػى مختمػؼ أرجػاء الدكلػػة ،كقػد حرصػت الدكلػة عمػػى
كضع إجراءات كمعايير ممي ةز بيدؼ ضماف تقديـ خدمات طبية ذات جكدة عالية عمى مستكل الدكلة.
ك تشرؼ ك ازرة الصحة في دكلة اإلمارات عمى تنفيذ سياسة الحككمة فيما يتعمؽ ب تكفير الرعاية الصحية
الشاممة لجميع مكاطني الدكلة كالمقيميف بمف فييـ مف األطفاؿ كمع ازدياد عدد السكاف كازدياد متطمبات
الرعاية الصحية تعمؿ عمى مكاصمة تحسيف خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدكلة لتحقيؽ رؤية
.2021
كقػد شػممت الخػدمات الصػحية المقدمػة مػف قبػػؿ الدكلػة الخػدمات العبلجيػة كالكقائيػة كالتعزيزيػة ،باإلضػافة إلػػى
تنفيػػذ بػ ػرامج اس ػػتراتيجية لمكافحػػة األمػ ػراض المزمن ػػة كالسػػارية كرعاي ػػة الطفكل ػػة كاألمكمػػة ،كبمغ ػػت االعتم ػػادات
المخصصة لمخدمات الصحية في العاـ  2009أكثر مف ممياريف ك 644مميكف درىـ باستثناء الميزانيات التي
رصػدتيا ا لحككمػات المحميػة لييئاتيػا الصػػحية كاالسػتثمارات الكبيػ ةر لمقطػاع الخػػاص ،كبمػغ ىػذا اإلنفػاؽ خػػبلؿ
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العاـ  2010إلى  33.7مميار درىـ ،مكزعة عمػى الميزانيػات الكبيػ ةر لػك از ةر الصػحة ،كىيئػة الصػحة بػأبك ظبػي
كدبي ،كاالستثمارات الكبي ةر لمقطاع الخاص.
الفقرة الثانية  :تطكر المؤشرات الكمية كالنكعية في المجاؿ الصحي
كصؿ عدد المستشفيات في الدكلة إلى  65مستشفى مػف بينيػا  15مستشػفى تتبػع الحككمػة االتحاديػة ،كأكثػر
مػف  150مرك ػ ناز لمرعايػة الصػػحية األكليػة كالعيػػادات ،باإلضػافة إلػػى  11مركػ ناز لمصػػحة المدرسػية ك 10م اركػػز
لرعايػػة األمكمػػة كالطفكل ػػة ،ك 110كحػػدا ت متخصصػػة لؤلمكم ػػة كالطفكلػػة داخػػؿ المستش ػػفيات كم اركػػز الرعاي ػػة
الصحية األكلية .كذلؾ مقارنة مع  7مستشفيات ك 12مرك انز صحيان عند قياـ االتحاد في العاـ .1971
كلقد كاف لمجيكد التي تبذليا الدكلة في القطاع الصحي أكبر األثر في االرتقاء بالكضع الصحي كيمكف قياس
ذلؾ مف خبل ؿ عدد مف المؤشرات مثؿ :انخفاض نسبة األمراض ،كبالتالي انخفاض نسبة الكفيات خاصة بيف
األطفاؿ الرضع ،كزيادة أعداد نسبة المكاليد ،كارتفاع العمر المتكقع لمفرد.
الرضػػع بنسػبة  6.7طفػؿ عػػاـ  ،2009أم
كتشػير البيانػات اإلحصػػائية إلػى انخفػاض معػػدؿ كفيػات األطفػاؿ ي
بتراجع بمغ  2.2في المائة عػف مػا كانػت عميػو النسػبة عػاـ  ،1990األمػر الػذم يعنػي أف المعػدؿ المسػتيدؼ
تحقيقو عاـ  2015كالذم يبمغ  3.8ليس فقط قابؿ لمتحقيؽ كانما قد يفكؽ المستيدؼ إذا استمر األداء الفعمي
بثبات عمى نفس الكتي ةر الحالية.
كيشػػير تقري ػػر التنمي ػػة البش ػػرية ال ػػدكلي لمع ػػاـ  2011الصػػادر ع ػػف برن ػػامج األم ػػـ المتح ػػدة اإلنم ػػائي أف دكل ػػة
اإلمارات حققت تقدما في مجاؿ الخدمات الصحية انعكس بشكؿ كاضح عمػى جميػع المؤشػرات الصػحية مثػؿ
الرضع كمعػدؿ كفيػات األطفػاؿ دكف الخامسػة كنسػبة الرضػع ناقصػي الػكزف كانخفػاض
انخفاض معدؿ كفيات
ٌ

معػدؿ الكفيػات النفاسػػية كت ازيػد نسػبة األطفػػاؿ البػالغيف مػف العمػػر سػنة كمحصػنيف تمام ػان ضػد السػؿ كالحصػػبة
كتزايد عدد األطباء لكؿ مئة ألؼ فرد ،كقد بمغ اإلنفاؽ عمى خدمات الرعاية الصحية خبلؿ العاـ  2010مبمغ
كقدره  33.7مميار درىـ.
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المادة ()20
تعمؿ السمطات المختصة كالجيات المعنية عمى تقديـ الرعاية الصحية لؤلميات قبؿ الكالدة كبعدىا
كفؽ التشريعات السارية.

كما تتخذ السمطات المختصة كالجيات المعنية التدابير الممكنة لما يأتي:
 - 1كقاية الطفؿ مف مخاطر كأضرار التمكث البيئي كالعمؿ عمى مكافحتيا.

 - 2القياـ بدكر بناء كفاعؿ في التكعية في مجاؿ الكقاية كاإلرشاد الصحي كبخاصة فيما تعمؽ
بمجاالت صحة الطفؿ كتغذيتو كمزايا الرضاعة الطبيعية كالكقاية مف األمراض كالحكادث

كمضار التدخيف ككضع السياسات كالبرامج البلزمة لمنيكض باإلعبلـ الصحي في ىذا

الشأف.

 - 3تعمؿ السمطات المختصة كالجيات المعنية عمى اتخاذ التدابير البلزمة لكقاية كحماية
األطفاؿ مف استخداـ المكاد المخدرة كالمسكرة كالمنشطة ،ككافة أنكاع المكاد المؤثرة عمى

-4
-5

العقؿ أك المساىمة في إنتاجيا أك االتجار بيا أك تركيجيا.

دعـ نظاـ الصحة المدرسية ليقكـ بدكره في مجاؿ الكقاية كالعبلج كاإلرشاد الصحي.

الكقاية مف اإلصابة باألمراض المعدية كالخطرة كالمزمنة كتكفير التطعيمات كالتحصينات

البلزمة.

 - 6كضع البرامج الخاصة بتدريب العامميف في قطاع صحة الطفؿ كاألـ كاعدادىـ لتحقيؽ
أىداؼ ىذا القانكف.

كلغكيا.
اجتماعيا
ككجدانيا ك
عقميا
ن
ن
ن
 - 7القياـ بالرعاية النفسية بما يتضمف نمك الطفؿ ن
 - 8اتخاذ التدابير البلزمة لمكشؼ المبكر عمى األطفاؿ لتشخيص حاالت اإلعاقة كاألمراض
المزمنة.
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المبحث الثالث :كاجبات الدكلة في تقديـ الرعاية الصحية لؤلميات قبؿ الكالدة ككقاية الطفؿ
تتعرض ىذه المادة إلى ضركرة تكفير رعاية صحية لؤلـ قبؿ الكالدة كبعدىا (فقرة أكلى) ك إلى ضركرة كقاية
الطفؿ مف بعض األخطار( فقرة ثانية).
الفقرة األكلى :ضركرة تكفير رعاية صحية لؤلـ قبؿ الكالدة كبعدىا
بالنظر لكجكد عبلقة مباشرة بيف صحة األـ قبؿ كبعد الكالدة كصحة الطفؿ ،كألف الرعاية الصحية دائمنا تككف
لؤلـ قبؿ كبعد الكالدة كالطفؿ فقد شددت المادة  20مف القانكف عمى ضرك ةر اتخاذ السمطات المختصة

كالجيات المعنية التدابير الممكنة لتقديـ الرعاية الصحية لؤلميات قبؿ الكالدة كبعدىا كفؽ التشريعات السارية.
كمف مظاىر رعاية التشريعات السائدة لصحة األـ كالطفؿ قبؿ الكالدة ما اشترطتو الفق ةر الثانية مف المادة

 91مف قانكف األحكاؿ الشخصية مف ضركرة إجراء فحص سابؽ إلجراء عقد لمزكاج ،كتعميؽ إجراء عقد
الزكاج بضركرة تكافر شيادة تبيف خمك الطرفيف مف تمؾ العيكب كاألمراض.

ك تفاديا ألم تبلعب في الشيادات في ىذا السياؽ ،فقد أسندت المادة المذككرة أمر إصدار شيادات الخمك

مف األمراض إلى لجنة طبية مختصة يشكميا كزير الصحة .كاف ما اتجو إليو القانكف مف عدـ إجراء العقد
دكف الحصكؿ عمى تمؾ الشيادة مناطو مصمحة األـ كأطفاليا .

كمف مظاىر رعاية المشرع لصحة األـ كالطفؿ بعد الكالدة ما أقرتو المادة  30مف القانكف رقـ ( )8لسنة

 1980في شأف تنظيـ عبلقات العمؿ كالتي عمى حؽ المرأة العاممة أف تحصؿ عمى إجازة كضع بأجر

يكما تشمؿ الفترة التي تسبؽ الكضع كتمؾ التي تمييا كبشرط أال تقؿ مدة خدمتيا
كامؿ مدتيا خمسة كأربعكف ن
المستمرة لدل صاحب العمؿ عف سنة كتككف إجازة الكضع بنصؼ أجر إذا لـ تكف العاممة قد أمضت المدة

المشار إلييا .كلمعاممة بع د استنفاذ إجازة الكضع أف تنقطع عف العمؿ بدكف أجر لمدة أقصاىا مائة يكـ
متصمة أك متقطعة إذا كاف ىذا االنقطاع بسبب مرض ال يمكنيا مف العكدة إلى عمميا كيثبت المرض بشيادة

طبية صادرة عف الجية الطبية التي تعينيا السمطة الصحية المختصة أك مصدؽ عمييا مف ىذه السمطة أنو

نتيجة عف الحمؿ أك الكضع .كال تحتسب اإلجازة المنصكص عمييا في الفقرتيف السابقتيف مف اإلجازات

األخرل.

الفقرة الثانية :ضركرة كقاية الطفؿ مف بعض األخطار
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كجيت الفقرة الثانية مف المادة  20عنايتيا إلى ضركرة حماية الطفؿ مف بعض األخطار التي تيدده في
حباتو اليكمية ك التي مف ضمنيا ما يسببو التمكث البيئي مف أضرار لؤلطفاؿ ك ضرك ةر تكقي السمطات مف
ذلؾ ،كركزت عمى الدكر الفعاؿ الذم ينبغي القياـ بو في التكعية في مجاؿ الكقاية كاإلرشاد الصحي
كبخاصة فيما تعمؽ بمجاالت صحة الطفؿ كتغذيتو كمزايا الرضاعة الطبيعية كالكقاية مف األمراض كالحكادث
كمضار التدخيف ككضع السياسات كالبرامج البلزمة لمنيكض باإلعبلـ الصحي في ىذا الشأف ،فضبل عف
ضرك ةر د عـ نظاـ الصحة المدرسية ليقكـ بدكره في مجاؿ الكقاية كالعبلج كاإلرشاد الصحي ،كالكقاية مف
اإلصابة باألمراض المعدية كالخطرة كالمزمنة كتكفير التطعيمات كالتحصينات البلزمة ،ككضع البرامج
الخاصة بتدريب العامميف في قطاع صحة الطفؿ كاألـ كاعدادىـ لتحقيؽ أىداؼ ىذا القانكف كالقياـ بالرعاية
كلغكيا ،كاتخاذ التدابير البلزمة لمكشؼ المبكر عمى
اجتماعيا
ككجدانيا ك
عقميا
ن
ن
ن
النفسية بما يتضمف نمك الطفؿ ن

األطفاؿ لتشخيص حاالت اإلعاقة كاألمراض المزمنة.

كخصصت المادة  20حي از مف أحكاميا لمعناية بصحة المراىقيف مف خبلؿ حث السمطات المختصة

كالجيات المعنية عمى اتخاذ التدابير البلزمة لكقاية كحماية األطفاؿ مف استخداـ المكاد المخدرة كالمسك ةر

كالمنشطة ،ككافة أنكاع المكاد المؤثرة عمى العقؿ أك المساىمة في إنتاجيا أك االتجار بيا أك تركيجيا ،لما
يمكف أف تسببو مف دمار ال فقط لصحة الطفؿ ك إنما لمستقبمو.

كالجدير بالتذكير ىنا َّ
إف المراىقة كما أكدت عمى ذلؾ لجنة حقكؽ الطفؿ فترة تتَّسـ بالتغيرات البدنية

تدريجينا عمى سمكؾ
كالمعرفية كاالجتماعية السريعة ،كمنيا اكتماؿ النمك الجنسي كاإلنجابي ،كبناء القيدرة،
ٌ
مسمؾ الكبار كالقياـ بأدكارىـ ،كفي ذلؾ مسؤكليات جديدة تتطمَّب معارؼ كميارات جديدة .فيي فترة دينامية
َّ
كتتميز بتكفُّر الفرص ،كلئف كاف المراىقكف ،بصكرة عامة ،مف ضمف فئة
يجرم فييا االنتقاؿ إلى سف البمكغ
سكانية مكفكرة الصحة ،فيي أيضنا فترة تطرح تحديات جديدة لمصحة كالنمك بسبب ضعفيـ النسبي كالضغط
ِّ
التحديات تطكير
المعرضيف بذلؾ صحتيـ لمخطر .كمف ىذه
الصادر مف المجتمع ،بما في ذلؾ األقراف،
ِّ
اليكية الفردية كالتعامؿ مع النشاط الجنسي لمفرد .كما أف المراىقة فت ةر تط بعيا ،عمى العمكـُّ ،
تغيرات إيجابية،
تككف التفكير
حركيا قدرة المراىقيف الكبيرة عمى التعمُّـ بسرعة كعمى المركر بتجارب جديدة كمتنكعة ،كعمى ُّ
تي ِّ

التعكد عمى الحرية ،كاإلبداع ،كاالنخراط في المجتمع( .)265
النقدم لدييـ كممارستو ك ُّ
 )265التعميؽ العاـ رقـ  81الصادر عف لجنة حقكؽ الطفؿ ك المتعمؽ بصحة المراىقيف.
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المادة ()21
يحظر القياـ بأم مف األفعاؿ اآلتية:

 - 1بيع أك الشركع في بيع التبغ أك منتجاتو لمطفؿ ،كلمبائع الحؽ في أف يطمب مف المشترم تقديـ

الدليؿ عمى بمكغو سف الثامنة عشرة.

 - 2التدخيف في كسائؿ المكاصبلت العامة كالخاصة كاألماكف المغمقة حاؿ كجكد طفؿ.

 - 3بيع أك الشركع في بيع المشركبات الكحكلية لمطفؿ ،كأية مكاد أخرل تشكؿ خطكرة عمى صحتو

يتـ تحديدىا بقرار يصدر مف مجمس الكزراء.

 - 4استيراد أك تداكؿ مكاد مخالفة لممكاصفات المعتمدة في الدكلة لغذاء أك مستمزمات أك مكمبلت

غذائية أك صحية أك ىرمكنية أك لعب األطفاؿ.

المبحث الرابع :المحظكرات الكاجب االلتزاـ بيا لحماية صحة الطفؿ

عرفت في مكادىا  13إلى  17الحقكؽ
يجدر التنكيو بداية إلى أف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ ن
كالحريات المدنية لؤلطفاؿ كالمراىقيف ،كىي حقكؽ كحريات أساسية لكفالة حؽ المراىقيف في الصحة
كالنمك .فمقد نصت المادة  17عمى َّ
أف لممراىقيف الحؽ في "الحصكؿ عمى المعمكمات كالمكاد مف شتى
المصادر الكطنية كالدكلية ،كبخاصة تمؾ التي تستيدؼ تعزيز رفاىيتيـ االجتماعية كالركحية كالمعنكية
كصحتيـ الجسدية كالعقمية" .كتيًقُّر المجنة َّ
بأف حؽ المراىقيف في الحصكؿ عمى المعمكمات المبلئمة

حاسـ بالنسبة لمدكؿ األطراؼ مف أجؿ تعزيز التدابير الكقائية الفعالة مقارنة بالتكمفة ،بما في ذلؾ
أمر
ه
ه
مف خبلؿ القكانيف كالسياسات العامة كالبرامج .كينسحب ىذا الحؽ عمى العديد مف الحاالت ذات الصمة
بالصحة ،بما فييا الحاالت التي تتناكليا المػادتاف  24ك ،33مثؿ تنظيـ األسرة كالكقاية مف الحكادث

ِّ
المبكر كتشكيو األعضاء التناسمية لئلناث
كالحماية مف الممارسات التقميدية الضارة ،بما فييا الزكاج
ِّ
المخدرة.
كتناكؿ الخمر كتدخيف التبغ كتعاطي المكاد
ك انسجاما ما أقرتو االتفاقية األممية لحقكؽ الطفؿ شدد المشرع اإلماراتي في ىذه المادة عمى ثبلثة أنكاع مف

المحظكرات التبغ كمنتجاتو ( فقرة أكلى) ،كالكحكؿ كما شاكمو ( فقرة ثانية)  ،كالمكاد المكجية لمطفؿ كىي
مخالفة لممكاصفات المعتمدة ( فقرة ثالثة).
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الفقرة األكلى :حظر بيع أك الشركع في بيع التبغ أك منتجاتو لمطفؿ

تجدر اإلشارة بداية إلى أف ما قررتو المادة  21مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة مف حظر بيع التبغ أك منتجاتو

لمطفؿ كمف أحقية البائع في أف يطمب مف المشترم تقديـ الدليؿ عمى بمكغ الطفؿ سف الثامنة عشرة ،كمف

حظر التدخيف في كسائؿ المكاصبلت العامة كالخاصة كاألماكف المغمقة حاؿ كجكد طفؿ ،ال ييشكؿ إضافة
ألحد الحقكؽ الصحية لمطفؿ باعتبار أف القانكف االتحادم رقـ ( )15لسنة  2009في شأف مكافحة التبغ
سبؽ لو أف أقر بالمادة  2/5نفس ىذه الحقكؽ كأكردىا بذات العبارات تقريبا إذ أكدت المادة المذككر في

فقرتيا الثانية عمى حظر بيع أك الشركع في بيع التبغ أك منتجاتو لمف ال يتجاكز سنو ( )18سنة ،ك عمى

أحقية البائع أف يطمب مف المشترم تقديـ الدليؿ عمى بمكغو ىذه السف ،كال يقبؿ منو عذر الجيؿ بالسف ،كما
أكدت نفس المادة في فقرتيا الخامسة عمى حظر التدخيف أثناء قيادة السيارة الخاصة حاؿ كجكد طفؿ ال

يتجاكز عمره الثانية عشر( )1عاما كىي صيغة مختمفة في الحقيقة عف الصيغة المقررة في ىذه المادة ك

التي جاءت بمنطؽ أعـ إذ كرد فييا حظر التدخيف في كسائؿ المكاصبلت العامة كالخاصة كاألماكف المغمقة

حاؿ كجكد طفؿ  ،كليس فقط السيارات الخاصة ،كىي صيغة قريبة مف صيغة المادة  7مف قانكف  2009ك
التي جاء فييا ":يحظر التدخيف في األماكف العامة المغمقة .كباستثناء دكر العبادة كالمؤسسات التعميمية
كالمنشآت الصحية كالرياضية ،يجكز لمسمطة المختصة أف تحدد مكانا خاصا لمتدخيف في ىذه األماكف كفؽ

الضكابط التي تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانكف".

تكجو تكريس حقكؽ الطفؿ في
كميما يكف مف أمر فإف ما يبدك مف أنو تكرار تشريعي  -أمبله عمى ما يبدك ه
ىذا القانكف  -ليس الغرض منو سكل التأكيد عمى حؽ الطفؿ في الصحة كعمى التذكير المستمر بكجكب
إبعاد الطفؿ عف آفتي التبغ كالتدخيف حتى يعيش سميما معافى.

كال يخفى عمى أحد أف تكرار نفس الحقكؽ في قكانيف متعددة ييخشى منو أف يتسبب في حصكؿ اختبلؼ أك

تعارض بيف األحكاـ كال سيما فيما يتعمؽ بالجزاءات المقررة عمى مخالفات حظر انتياؾ الحقكؽ .فمك أخذنا

عمى سبيؿ المثاؿ قانكف  2009المتعمؽ بحظر التدخيف لكجدنا أف المادة  16منو تنص عمى أف "

كؿ مخالفة أخرل ألحكاـ ىذا القانكف تحصؿ السمطة المختصة عنيا غرامة فكرية مقدارىا ( )500خمسمائة

درىـ تدفع مقابؿ التصالح عف الكاقعة .كاذا تعذر إجراء التصالح تحاؿ الكاقعة لممحاكمة الجنائية ،كتككف
العقكبة ىي الغرامة التي ال تقؿ عف ( )3.000ثبلثة آالؼ درىـ كال تزيد عمى ( )10.000عشرة آالؼ

درىـ .كتتعدد العقكبة بتعدد المخالفة ،في حيف أف المادة  61مف ىذا القانكف أقر عقكبة بالحبس مدة ال تقؿ
عف ثبلثة أشير كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )15.000خمسة عشر ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف،
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كؿ مف خالؼ أم حكـ مف أحكاـ البنديف ( )1مف المادة ( )21مف القانكف أم كؿ مف باع أك شرع في بيع
التبغ أك منتجاتو لمطفؿ.

أما في خصكص عقكبة التدخيف في كسائؿ المكاصبلت العامة كالخاصة كاألماكف المغمقة حاؿ كجكد طفؿ

فيي كفؽ المادة  62مف ىذا القانكف ىي الغرامة التي ال تقؿ عف ( )5.000خمسة آالؼ درىـ ،كؿ مف
خالؼ أم حكـ مف أحكاـ البند ( )2مف المادة ( )21مف ىذا القانكف ،في حيف أف عقكبة التدخيف في
األماكف العامة المغمقة كالمؤسسات التعميمية كالمنشآت الصحية كالرياضية ك المقررة بقانكف  2009ىي نفس

العقكبة المقر ةر بالمادة  16المشار إلييا آنفا.

الفقرة الثانية :حظر بيع أك الشركع في بيع المشركبات الكحكلية لمطفؿ ،كأية مكاد أخرل تشكؿ خطكرة

عمى صحتو.

لـ يكف يكجد قبؿ إقرار حظر بيع أك الشركع في بيع المشركبات الكحكلية لمطفؿ نص تشريعي كاضح ذلؾ أف

القانكف رقـ ( )8لسنة  1976في شأف المشركبات الكحكلية كلئف تعرض بالمادة  18إلى تجريـ كؿ مف

حرض حدثنا عمى ارتكاب أية جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في القانكف ،فإنو بالعكدة ألحكاـ القانكف
المذككر نجده انو تعرض بالمادة  2إلى حظر صنع المشركبات الكحكلية ،أك إنتاجيا بأية كمية كانت داخؿ

اإلمارة كالى حظر جمب أك استيراد أك تصدير المشركبات الكحكلية بقصد االتجار أك التركيج أك جمب أك
استيراد أك تصدير المشركبات الكحكلية بقصد االستعماؿ أك تزكيد الغير بيا كذلؾ بالمادة .3

كبإقرار المشرع بالمادة  3/21حظر بيع أك الشركع في بيع المشركبات الكحكلية لمطفؿ ،ك ترتيب عقاب

جزائي ليا يتمثؿ في ال حبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )15.000خمسة عشر
ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف (المادة  ،)63يككف قد قرر نصا كاضحا خمت منو التشريعات السابقة.

كفيما يتعمؽ بعبارة " كأية مكاد أخرل تشكؿ خطكرة عمى صحتو يتـ تحديدىا بقرار يصدر مف مجمس الكزراء"،

ب ا لعقؿ كالخمرة كالتي يتبيف بالرجكع لمقانكف رقـ
غي ي
فإف الذىف ينصرؼ خاصة إلى المكاد المخدرة التي تي ن
( )14لسنة 1995ـ بشأف مكافحة المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية أنيا أقرت بالمادة  44تسميط عقاب
بالسجف مدة ال تقؿ عف خمس سنكات كالغرامة التي ال تقؿ عف عشريف ألؼ درىـ كؿ مف دعا أك حرض

شخصا عمى ارتكاب أم مف الجرائـ المبينة في المكاد ( )39ك( )40ك( )41أك سيؿ لو ارتكابيا بأم كجو.
ن
مشددا كقكع جريمة الدعكة أك التحريض أك التسييؿ في أماكف التجمعات العامة أك كقكعيا عمى
ظرفا
كيعتبر ن
ن
ي
عقميا أك شخص في حالة سكر أك تخدير ظاىريف .كالجرائـ المبينة بالمكاد
أنثى أك حدث أك مريض
مرضا ن
ن
 39ك  40ك  41تتعمؽ عمى التكالي:
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 بتعاطي بأم كجو أك حيازة بقصد التعاطي أك استعماؿ شخصي في غير األحكاؿ المرخص بيا أية مادةمف المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية المنصكص عمييا في الجداكؿ المنصكص عمييا في الجداكؿ أرقاـ

( )1ك ( )2ك( )4ك ( )5المرفقة بالقانكف .

 بتعاطي بأم كجو أك حيازة بقصد التعاطي أك استعماؿ شخصي في غير األحكاؿ المرخص بيا أية مادةمف المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية المنصكص عمييا في الجداكؿ المنصكص عمييا في الجداكؿ أرقاـ

( )3ك( )6ك( )7ك( )8المرفقة بالقانكف

 بتعاطي أك حيازة بقصد التعاطي بأم كجو أك استعماؿ شخصي أية مادة أك نبات مف المكاد المخدرة أكالمؤثرات العقمية غير المنصكص عمييا في الجداكؿ المرفقة بالقانكف  ،يككف مف شأنيا إحداث التخدير
أك أم أثر آخر ضار بالعقؿ متى كاف التعاطي بقصد إحداث التخدير أك اإلضرار بالعقؿ .
الفقرة الثالثة :حظر استيراد أ ك تداكؿ مكاد مكجية لمطفؿ مخالفة لممكاصفات المعتمدة
سبؽ لممادة  5مف القانكف االتحادم رقـ ( )15لسنة  2009في شأف مكافحة التبغ أف حظرت بالفق ةر الثالثة
استيراد الحمكل كاأللعاب التي تشبو التبغ أك منتجاتو ك بالفق ةر الرابعة بيع أك الشركع في بيع الحمكل كاأللعاب

التي تشبو التبغ أك منتجاتو ،كرتبت عف مخالفة الفقرة الثالثة مف المادة  5المذككرة عقابا بالمادة  13يتمثؿ

في الحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )100.000مائة ألؼ درىـ كال تجاكز
( ) 1.000.000مميكف درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف .كفي حالة العكد تككف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ
عف سنتيف كالغرامة التي ال تقؿ عف ( )1.000.000مميكف درىـ.

أما العقاب الذم قرره المشرع عف مخالفة ما جاء بالفقرة  4مف المادة  21مف ىذا القانكف كالمتمثمة في
استيراد أك تداكؿ مكاد مخالفة لممكاصفات المعتمدة في الدكلة لغذاء أك مستمزمات أك مكمبلت غذائية أك

صحية أك ىرمكنية أك لعب األطفاؿ فيي حسب المادة  64الحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كبالغرامة التي

ال تقؿ عف ( )100.000مائة ألؼ درىـ كال تزيد عمى ( )1.000.000مميكف درىـ أك بإحدل ىاتيف
العقكبتيف ،كىما نصاف ال يبدكاف عمى غاية مف التكافؽ في األحكاـ خاصة بالنسبة لمعب األطفاؿ.
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الفصؿ الخامس
الحقكؽ االجتماعية

تشتمؿ الحقكؽ االجتماعية عمى:
 دكر الدكلة في تكفير مستكل معيشي مبلئـ لنمك الطفؿ (مبحث أكؿ) -دكر الدكلة في مساعدة لؤلطفاؿ المعكزيف(مبحث ثاف)

 -حؽ الطفؿ المحركـ مف بيئتو العائمية الطبيعية في رعاية بديمة (مبحث ثالث)
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المادة ()22
تعمؿ الدكلة عمى تكفير مستكل معيشي مبلئـ لنمك الطفؿ البدني كالعقمي كالنفسي كاالجتماعي كف نقا
لمقكانيف المعمكؿ بيا.

المبحث األكؿ :دكر الدكلة في تكفير مستكل معيشي مبلئـ لنمك الطفؿ
ييعتبر حؽ الطفؿ في مستكل معيشي مبلئـ لنمكه مف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية التي كرستيا المكاثيؽ
الدكلية ( فقرة اكلى)  ،كأكدت عمييا المادة  22مف ىذا القانكف كعممت دكلة اإلمارات عمى تجسيده في الكاقع

المعيش( فقرة ثانية)

الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ في مستكل معيشي مبلئـ في الصككؾ الدكلية
كرست المادة  27مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ بكضكح حؽ الطفؿ في مستكل معيشي مبلئـ لنمكه البدني
كالعقمي كالركحي كالمعنكم كاالجتماعي .فقد نصت المادة المذكك ةر بالخصكص عمى ما يمي " :تعترؼ
الدكؿ األطراؼ بحؽ كؿ طفؿ في مستكل معيشي مبلئـ لنمكه البدني كالعقمي كالركحي كالمعنكم
كاالجتماعي ،،ك يحتمؿ الكالداف أك أحدىما أك األشخاص اآلخركف المسؤكلكف عف الطفؿ المسؤكلية
األساسية عف القياـ في حدكد إمكانياتيـ المالية كقدراتيـ ،بتأميف ظركؼ المعيشة البلزمة لنمك الطفؿ،،
كت تخذ الدكؿ األطراؼ ،كفقنا لظركفيا الكطنية كفي حدكد إمكانياتيا ،التدابير المبلئمة مف أجؿ مساعدة

الكالديف كخيرىما مف األشخاص المسؤكليف عف الطفؿ ،عمى إعماؿ ىذا الحؽ كتقدـ عند الضرك ةر

المساعدة المادية كبرامج الدعـ ،كال سيما فيما يتعمؽ بالتغذية كالكساء كاإلسكاف".
كقد سبؽ لمعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية أف كرس حؽ كؿ شخص سكاء
كاف طفبل أك كيبل أك مسنا اك معكقا في مستكل معيشي مبلئـ فقد جاء بالمادة  11مف العيد المذككر:
 - 1تقر الدكؿ األطراؼ في ىذا العيد بحؽ كؿ شخص في مستكل معيشي كاؼ لو كألسرتو ،يكفر ما
يفي بحاجتيـ مف الغذاء كالكساء كالمأكل ،كبحقو في تحسيف متكاصؿ لظركفو المعيشية .كتتعيد الدكؿ
األطراؼ باتخاذ التدابير البلزمة إلنفاذ ىذا الحؽ ،معترفة في ىذا الصدد باألىمية األساسية لمتعاكف

الدكلي القائـ عمى االرتضاء الحر.
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 - 2كاعترافا بما لكؿ إنساف مف حؽ أساسي في التحرر مف الجكع ،تقكـ الدكؿ األطراؼ في ىذا العيد،
بمجيكدىا الفردم كع ف طريؽ التعاكف الدكلي ،باتخاذ التدابير المشتممة عمى برامج محددة مممكسة

كالبلزمة لما يمي:

(أ) تحسيف طرؽ إنتاج كحفظ كتكزيع المكاد الغذائية ،عف طريؽ االستفادة الكمية مف المعارؼ التقنية
كالعممية ،كنشر المعرفة بمبادئ التغذية ،كاستحداث أك إصبلح نظـ تكزيع األراضي الزراعية

بطريقة تكفؿ أفضؿ إنماء لممكارد الطبيعية كانتفاع بيا،

(ب) ت أميف تكزيع المكارد الغذائية العالمية تكزيعا عادال في ضكء االحتياجات ،يضع في اعتبا هر
المشاكؿ التي تكاجييا البمداف المستكردة لؤلغذية كالمصد ةر ليا عمى السكاء.

ككما ىك كاضح مف عبارات المادة  11مف العيد فقد تـ تحديد عدد مف الحقكؽ الناشئة عف إعماؿ الحؽ في
مستكل معيشي و
كاؼ ،كالتي ال يمكف االستغناء عنيا إلعماؿ ىذا الحؽ ،بما في ذلؾ " ...ما يفي بحاجتيـ

مف الغذاء ،كالكساء ،كالمأكل" .كيشير استخداـ لفظة "ما" إلى أف قائمة الحقكؽ ىذه ال يراد منيا أف تككف
حصرية .كالحؽ في الماء يقع ضمف فئة الضمانات األساسية لتأميف مستكل معيشي و
كاؼ ،نظ انر إلى أنو
كاحد مف أىـ الشركط األساسية لمبقاء .كفضبلن عف ذلؾ ،اعترفت المجنة سابقان بأف الحصكؿ عمى الماء

حؽ مف حقكؽ اإلنساف يرد في الفقرة  1مف المادة  11مف العيد (انظر التعميؽ العاـ رقـ )1995(6

(  . )266كما أف الحؽ في الماء ىك حؽ ال يمكف فصمو عف الحؽ في أعمى مستكل مف الصحة الجسمية
يمكف بمكغو (الفقرة  1مف المادة  ،)267 ( )12كالحؽ في مأكل مناسب كغذاء و
كاؼ (الفقرة  1مف المادة
مجسدة في الشرعة الدكلية لحقكؽ
 .)268 ( )11كما ينبغي النظر إلى ىذا الحؽ باالقتراف مع حقكؽ أخرل
ٌ
اإلنساف كأىميا الحؽ في الحياة كالكرامة اإلنسانية.

 )266الفقرتاف  5ك 32مف التعميؽ العاـ لمجنة رقـ  ) 1995(6عف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لكبار السف.
 )267التعميؽ العاـ رقـ  ) 2000(14عف الحؽ في التمتع بأعمى مستكل مف الصحة يمكف بمكغو ،الفقرات  11ك(12أ) ك(ب)
ك(د) ك 15ك 34ك 36ك 40ك 43ك.51
 )268الفقرة (8ب) مف التعميؽ العاـ رقـ  .)1991(4انظر أيضان تقرير المقرر الخاص لمجنة حقكؽ اإلنساف المعني بالسكف
المبلئـ بكصفو عنص انر مف عناصر الحؽ في مستكل معيشي مبلئـ ،السيد ميمكف ككثرم ( ،)E/CN.4/2002/59المقدـ
بمكجب قرار المجنة  28/2001المؤرخ  20نيساف/أبريؿ  . 2001كفيما يتعمؽ بالحؽ في الغذاء الكافي ،انظر تقرير المقرر
الخاص لمجنة عف الحؽ في الغذاء ،السيد جاف زيغمر ( ،)E/CN.4/2002/58المقدـ عمبلن بقرار لجنة حقكؽ اإلنساف
 25/2001المؤرخ  20نيساف/أبريؿ 2001
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كق ػ ػ ػػد اعترفػ ػ ػ ػػت مجمكع ػ ػ ػػة كاسػ ػ ػ ػػعة م ػ ػ ػػف الكثػ ػ ػ ػػائؽ الدكلي ػ ػ ػػة ،بمػ ػ ػ ػػا فيي ػ ػ ػػا المعاىػ ػ ػ ػػدات كاإلعبلن ػ ػ ػػات كغيرىػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػف
المع ػػايير(  ،)269ب ػػالحؽ فػ ػػي الم ػػاء .فم ػػثبلن ،تػ ػػنص الفقػ ػرة  2م ػػف المػ ػػادة  14م ػػف اتفاقي ػػة القضػ ػػاء عم ػػى جميػ ػػع
أشػكاؿ التمي يػػز ضػػد المػرأة عمػػى أف تكفػػؿ الػدكؿ األط ػراؼ لمم ػرأة الحػؽ فػػي "التمتػػع بظػركؼ معيشػػية مبلئمػػة،
كال سػػيما فيمػػا يتعمػػؽ ب  ..اإلم ػػداد بالمػػاء" .كتطالػػب الفق ػ ةر  2مػػف المػػادة  24مػػف اتفاقيػػة حقػػكؽ الطفػػؿ الػػدكؿ
األطراؼ بمكافحة األمراض كسكء التغذية "عف طريؽ تكفير األغذية المغذية الكاف ية كمياه الشرب النقية".
الفقرة الثانية :جيكد الدكلة إلعماؿ حؽ الطفؿ في مستكل معيشي مبلئـ
كرد في التقرير الثاني المقدـ مف دكلة اإلمارات العربية المتحدة إلى لجنة حقكؽ الطفؿ في سياؽ عرضيا لما

قامت بو الدكلة مف جيكد إعماال لمفقرات  3- 1مف المادة  27مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ أف " الدكلة شيدت

خبلؿ العقكد الماضية ارتفاعان في مستكيات المعيشة كمعدؿ نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي كحصة
الفرد مف االستيبلؾ الخاص كالنيائي بشكؿ عاـ ،مما ساىـ في تحقيؽ الدكلة لخطكات كبيرة عمى صعيد

إنجاز معدالت مستقرة لمتنمية المستدامة كاالرتقاء بمعدالت رفاىية المجتمع بكافة مككناتو ،فتشير البيانات

االقتصادية إلى أف نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي قد ارتفع مف  68ألؼ درىـ في العاـ ،1990

ليصؿ إلى حكالي  132.3ألؼ درىـ في العاـ  ،2010مما يعكس نمكان متصاعدان مف عاـ آلخر خبلؿ تمؾ

الفت ةر بمتكسط يصؿ إلى نحك  4.7في المائة سنكيان لنفس الفترة.

كالى جانب ذلؾ فقد سجؿ نصيب الفرد مف االستيبلؾ الخاص ارتفاعان ممحكظان خبلؿ نفس الفترة ،حيث ارتفع

مػف  26ألػؼ درىػػـ إلػى  78.6ألػػؼ درىػـ سػػنكيان كبمعػدؿ نمػك سػػنكم بمػغ  10.1فػػي المائػة .ككفػػؽ ىػذه القػػيـ
تعتبر دكلة اإلمارات م ف أعمى المعدالت عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي.

 )269انػظر الفقػرة (2ح) مف المادة  14مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة؛ كالفقرة (2ج) مف المادة 24
مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ؛ كالمكاد  20ك 26ك 29ك 46مف اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة أسرل الحرب لعاـ 1949؛ كالمكاد 85

ك 89ك 127مف اتفاقية جنيؼ بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب ،لعاـ 1949؛ كالمادتيف  54ك 55مف
البركتكككؿ اإلضافي األكؿ الممحؽ بيذه االتفاقية لعاـ 1977؛ كالمادتيف  5ك 14مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ 1977؛

كديباجة خطة عمؿ مار دؿ ببلتا لمؤتمر األمـ المتحدة المعني بالمياه؛ كانظر أيضان التقرير بشأف العبلقة بيف التمتع بالحقكؽ
االقتصادية

كاالجتماعية

كالثقافية

كتشجيع إعماؿ الحؽ في الكصكؿ إلى مياه الشرب

كالمرافؽ الصحية

( ) E/CN.4/Sub.2/2002/10المقدـ مف المقرر الخاص لمجنة الفرعية ،المعني بالحؽ في الكصكؿ إلى مياه الشرب
كالمرافؽ الصحية ،السيد الحجي غيسو..
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كلقد حممت الدكلة أعباء رفاىية الطفػؿ ،ككضػعت التشػريعات اليادفػة لتػكفير الخػدمات المكجيػة نحػك االرتقػاء
بمستكل الحياة كالمستكل المعيشي كالصحي كالتعميمي كالتركيحي لمطفؿ.

كقامت الدكلة أيضا بتػكفير الميػاه الصػالحة لمشػرب بنسػبة  100فػي المائػة كارتفػع عمػر المتكقػع لئلنسػاف مػف

( )53عامنا إلى ( )74عامنا ،كانخفضت معدالت كفيات األطفاؿ الرضع بنسبة  6.7طفؿ عاـ .2009
المادة ()23
لؤلطفاؿ الذيف ليس لدييـ عائؿ مقتدر أك مصدر دخؿ الحؽ في الحصكؿ عمى مساعدة الدكلة كف نقا

لمقكانيف المعمكؿ بيا.

المبحث الثاني :دكر الدكلة في مساعدة لؤلطفاؿ المعكزيف
تقر ىذه المادة صراحة حؽ األطفاؿ الذيف ليس لدييـ عائؿ مقتدر أك مصدر دخؿ الحؽ في الحصكؿ عمى

مساعدة الدكلة كفقا لمقكانيف المعمكؿ بيا كتنسجـ أحكاـ ىذه المادة مع الفق ةر الثالثة مف المادة  27مف اتفاقية

حقكؽ الطفؿ التي جاء فييا أف " الدكؿ األطراؼ تتخذ ،كفقنا لظركفيا الكطنية كفي حدكد إمكانياتيا ،التدابير
المبلئمة مف أجؿ مساعدة الكالديف كخيرىما مف األشخاص المسؤكليف عف الطفؿ ،عمى إعماؿ ىذا الحؽ

كتقدـ عند الضركرة المساعدة المادية كبرامج الدعـ ،كال سيما فيما يتعمؽ بالتغذية كالكساء كاإلسكاف.
كسنتكقؼ في مرحمة أكلى عند اإلطار التشريعي المنظـ لمساعدة الدكلة لؤلطفاؿ المعكزيف ( فقرة أكلى) ،ثـ

نتطرؽ في مرحمة ثانية إلى بعض المؤشرات المعبرة عما قدمتو الدكلة مف مساعدات لؤلطفاؿ المعكزيف

كعائبلتيـ ( فقرة ثانية)

الفقرة األكل ى :اإلطار التشريعي لمساعدة األطفاؿ المعكزيف
نظـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ  2لسنة  2001شركط كاجراءات مساعدة عدد ىاـ مف الفئات االجتماعية

التي تحتاج إلى مساعدة الدكلة النعداـ العائؿ المقتدر أك مصدر دخؿ الحؽ.

كقد عرفت المادة األكلى مف القانكف المذككر العائؿ المقتدر بأنو كؿ شخص مقتدر ممزـ بالنفقة الشرعية

لممستحقيف مف أفراد أسرتو التي تقع ضمف الفئات المنصكص عمييا في أحكاـ ىذا القانكف بشرط أف يزيد

دخؿ العائؿ عمى ضعؼ قيمة الساعات المفترضة .كما عرفت نفس المادة العاجز ماديا بانو كؿ مف يقؿ
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دخمو مف عممو عما كاف يستحقو فيما لك تقاضى مساعدة اجتماعية طبقا ألحكاـ القانكف بشرط أف يثبت عدـ
قدرتو عمى القياـ بعمؿ آخر لزيادة دخمو.

كتعرض القانكف المذككر إلى فئات األطفاؿ المحتاجيف لممساعدة ،كالى معايير تقديـ المساعدات ك

إجراءاتيا.

 - 1فئات األطفاؿ المعكزيف المحتاجيف لممساعدة
كفقا ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي فإف فئات األطفاؿ الذيف ليس لدييـ عائؿ مقتدر أك مصدر دخؿ
كالذيف ليـ الحؽ في الحصكؿ عمى مساعدة الدكلة ىـ:

أ  -اإلبف حتى بمكغو الثامنة عشرة كمع ذلؾ يعتبر اإلبف في كنؼ رب األس ةر كلك جاكز السف إذا ثبت
استم ارره في التعميـ كحتى تماـ تعميمو أك التحاقو بعمؿ .

ب  -البنت حتى بمكغيا الثامنة عشرة ،كمع ذلؾ تعتبر البنت في كنؼ رب األس ةر كلك جاكزت السف إذا
ثبت استمرارىا في التعميـ كحتى تماـ تعميميا ما لـ تتزكج أك تمتحؽ بعمؿ

ت  -المعاؽ :كؿ فرد يعاني مف عجز عقمي ك جسمي أك اضطراب في الكظائؼ النفسية يحد مف قدرتو
عمى تأدية دكره الطبيعي في المجتمع قياسا عمى أبناء سنو كجنسو في اإلطار المجتمعي كالثقافي

الذم يعيش فيو كليس لديو مصدر دخؿ.

ث  -اليتيـ :كؿ مف تكفي كالده كلـ يجاكز سف الرشد كليس لو مصدر دخؿ أك عائؿ مقتدر

ج -مجيكؿ األبكيف :مف كلد ألبكيف غير معمكميف كلـ يجاكز سف الرشد كليس لو مصدر دخؿ كلـ
يتكفؿ برعايتو شخص مقتدر كال تقكـ جية اعتبارية باإلنفاؽ عميو كرعايتو

ح -البنت غير المتزكجة:
أ  -كؿ بنت بمغت سنيا الثامنة عشرة كلـ تجاكز الخامسة كالثبلثيف كلـ تتزكج أك تعمؿ كليس ليا مصدر

دخؿ أك عائؿ مقتدر

ب  -كؿ بنت تجاكز سنيا خمسة كثبلثيف عاما كلـ تبمغ الستيف كلـ تتزكج اك تعمؿ كليس ليا مصدر

دخؿ المصاب بالعجز المرضي :كؿ شخص مصاب بعجز مرضي كمي أك جزئي يمنعو عف كسب
عيشو أك عيش أسرتو كلـ يجاكز الستيف عاما كليس لو مصدر دخؿ

 - 2معايير ك إجراءات صرؼ المساعدات
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قررت المادة  5مف قانكف الضماف االجتماعي أف قيمة المساعدة االجتماعية تحدد بقرار مف مجمس الكزراء
بناء عمى اقتراح الكزير  .ككفؽ ذات المادة فإنو اذا كانت األس ةر مككنة مف فرد كاحد يعيش بمف هر في مسكف

مستقؿ كيعتمد اعتمادا كميا عمى المساعدة االجتماعية فيمنح عبلكة قدرىا ( )3755ثبلثمائة كخمسة كسبعكف
درىما شيريا إضافة إلى ما يستحقو مف مساعدة اجتماعي ،كذلؾ بالنسبة لفئات السف كالترمؿ كالعجز

الصحي كاليتيـ كالمعاؽ .كيجكز زيادة ىذه المبالغ بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح مف الكزير.

كحسب المادة  6مف القانكف المذككر فإنو إذا لـ يكف لمستحؽ المساعدة االجتماعية دخؿ  ،صرفت

المساعدة كاممة  ،فإف كاف لو دخؿ خفضت المساعدة بمقدار الدخؿ ،عمى أال تقؿ قيمة المساعدة في ىذه

الحالة عف ( ) 625ستمائة كخمسة كعشريف درىما شيريا لمفرد الكاحد كيتـ تحديد المساعدة االجتماعية
لمعاجزيف ماديا كتنظـ القكاعد المتعمقة بيا بق ارر مف مجمس الكزراء

كال يعتبر دخبل في تطبيؽ أحكاـ القانكف:
 - 1الدخؿ الناتج عف كسب العمؿ مف الصناعات المنزلية أك البيئية

 - 2المساعدة التي يقدميا غير االقارب أك األقارب غير الممزميف بالنفقة شرعا

 - 3المكافأة التي يحصؿ عمييا مستحؽ المساعدة أك أفراد أسرىـ أثناء تدريبيـ أك تأىيميـ مينيا

 - 4ما يصرؼ لمستحقي المساعدة أك أفراد أسرىـ مف مساعدات عينية أك نقدية مف المؤسسات العبلجية
أك االجتماعية لفرض العبلج.

 - 5المكافأة التي تقرر لمطمبة في مراحؿ التعميـ المختمفة.
 - 6المكافآت التي تستحؽ بصفة دكرية.

كفي خصكص إجراءات تقديـ طمبت المساعدة نصت المادة  8مف القانكف عمى أف طمب المساعدة يقدـ
إلى اإلدارة التي يقيـ الطالب في دائرة اختصاصيا كترفؽ بالطمب المستندات التي يصدر ببيانيا قرار مف

الكزير كتقكـ اإلدا ةر بإجراء البحث االجتماعي عف حالة طالب المساعدة ،ثـ تحيؿ الطمب بمرفقاتو مع نتيجة
البحث االجتما عي إلى المجنة كذلؾ خبلؿ ثبلثيف يكما مف تاريخ تقديـ الطمب.

ك تنظر المجنة في الطمبات المرفكعة إلييا بحسب األكلية التي يكشؼ عنيا البحث االجتماعي عف الحالة،
كتصدر المجنة قرارىا بقبكؿ الطمب أك برفضو خبلؿ ثبلثيف يكما مف تاريخ رفعو إلييا عمى أف يككف القرار

الصادر برفض الطمب مسببا .كيبمغ القرار إلى صاحب الشأف
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كحسب المادة  9مف القانكف تصرؼ المساعدة لمستحقيا شخصيا اعتبا ار مف أكؿ الشير التالي لتاريخ صدكر
قرار المجنة بالمكافقة عمى الطمب فإذا ثبت أف المستحؽ ال يحسف التصرؼ فييا ألم سبب مف األسباب جاز

لمجنة أف تقرر صرفيا ل مكلي الشرعي أك الكصي أك القيـ أك ألحد أفراد األسرة اآلخريف مف ذكم األىمية.
كتجكز اإلنابة في استبلـ المساعدة كذلؾ بتككيؿ معتمد

الفقرة الثانية :في بعض المؤشرات الخاصة بمساعدات الفئات المعكزة
تعػرض التقريػػر الػدكرم الثػػاني المقػدـ مػػف دكلػة اإلمػػارات العربيػة المتحػػدة إلػى لجنػػة حقػكؽ الطفػػؿ إلػى بعػػض
المؤشرات الدالة عمى ما تبذلو الدكلة مف جيكد في سبيؿ مساعدة الطفاؿ المعكزيف ك بقية الفئات المحتاجة ك

جاء فيو أف قيمة المساعدة االجتماعية تضاعفت منذ عػاـ  ،2008بعػد أف تػـ إجػراء د ارسػة حػكؿ احتياجػات

األسػ ةر فػػي اإلمػػارات كتحديػػد خػػط الفقػػر كتصػػرؼ لؤلسػ ةر كفػػؽ تمػػؾ األسػػس مسػػاعدة شػػيرية بمبمػػغ ()4 400

درىػ ػػـ لمف ػ ػػرد األكؿ م ػ ػػف األس ػ ػ ةر ( 1 200دكالر) ،ك( 2 600درى ػ ػػـ) لمف ػ ػػرد الثػ ػػاني م ػ ػػف األسػ ػ ػ ةر ( )710دكالر،
ك 1 300درىـ لمفرد الثالػث كمػا فػكؽ بالغػان مػا بمػغ عػدد أفػراد األسػرة ( )355دكالر ،كتصػرؼ المسػاعدة كاممػة

لؤلسػ ةر التػي ال مصػدر دخػؿ ليػا ،كجزئي ػنا لؤلسػرة التػي يقػؿ دخميػا عػف تمػػؾ المبػالغ ضػمف فئػة العجػز المػػادم،
كتشػمؿ ىػذه الفئػة المتقاعػديف كأصػحاب الػدخكؿ المحػدكدة ،كيسػتفيد مػف قػانكف الضػماف االجتمػاعي مػا يقػػرب

مف  10في المائة مف مكاطني اإلمارات ،كقد تصؿ تمؾ النسبة إلى  15في المائة في المناطؽ النامية.

كقد اظيرت بيانات الضماف االجتماعي أف إجمالي عدد البطاقات (الحاالت) الذيف يحصمكف عمى مساعدات
اجتماعية قد بمغ عددىـ  39 798مكاطف عمى مستكل الدكلة ،كيحصمكف عمى ( )2 299 500 000درىـ

س ػػنكيان ،ف ػػي ح ػػيف تش ػػير البيانػ ػػات الص ػػادرة ع ػػف إدارة الض ػػماف االجتمػ ػػاعي بػ ػك از ةر الش ػػؤكف االجتماعي ػػة بدكلػ ػػة
اإلمارات؛ إلي أف إجمالي عدد األفراد التي تتمقى مساعدات اجتماعية قد بمغ  83 964فرد ،فػي حػيف كصػؿ

عدد األطفاؿ إلى  33 292طفبلن بنسبة  39.9في المائة لئلجمالي.
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المادة ()24
مع مراعاة قانكني األحكاؿ الشخصية كمجيكلي النسب ،لمطفؿ المحركـ مف بيئتو العائمية الطبيعية

بصفة دائمة أك مؤقتة الحؽ في الرعاية البديمة مف خبلؿ:
 - 1األسرة الحاضنة.

 - 2مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أك الخاصة إذا لـ تتكافر األسرة الحاضنة.

المبحث الثالث :حؽ الطفؿ المحركـ مف بيئتو العائمية الطبيعية في رعاية بديمة
تعرضت المادة  20مف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ ليذا المكضكع كقررت أنو
 - 1لمطفؿ المحركـ بصفة مؤقتة أك دائمة مف بيئتو العائمية أك الذم ال يسمح لو حفاظنا عمى مصالحو
الفضمى ،بالبقاء في تمؾ البيئة ،الحؽ في حماية كمساعدة خاصتيف تكفرىما الدكلة.
 - 2تضمف الدكؿ األطراؼ كفقان لقكانينيا الكطنية ،رعاية بديمة لمثؿ ىذا الطفؿ.

 - 3يمكف أف تشمؿ ىذه الرعاية ،في جممة أمكر الحضانة ،أك الكفالة الكاردة في القانكف اإلسبلمي،
أك التبني ،أك ،عند الضركرة اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفاؿ ،كعند النظر في
الحمكؿ ،ينبغي ايبلء االعتبار الكا جب الستصكاب االستمرارية في تربية الطفؿ كلخمفية الطفؿ
االثنية كالدينية كالثقافية كالمغكية.
كتطرقت المادة  24مف ىذا القانكف إلى كؿ مف األسرة الحاضنة ( فقرة اكلى) ك إلى مؤسسات
الرعاية االجتماعية العامة أك الخاصة ( فقرة ثانية)
الفقرة األكلى :األسرة الحاضنة
س بؽ أف تعرضنا في معرض دراستنا ألحكاـ المادة األكلى مف ىذا القانكف إلى األسرة الحاضنة كالتي تـ

تعريفيا بأنيا األسرة البديمة التي يعيد إلييا بحضانة كرعاية الطفؿ ،دكف تقديـ تفاصيؿ أخرل عف أسباب

التطرؽ لؤلس ةر الحاضنة ك الشركط الكاجب تكفرىا في األس ةر البديمة.
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كيمكف القكؿ أف األسرة الحاضنة أك البديمة ىي تمؾ التي تحؿ محؿ األس ةر الطبيعية لمطفؿ إما بسبب عدـ

كجكد ىذه األس ةر أصبل كحالة الطفؿ المقيط ،أك كحالة الطفؿ الذم يفقد كالديو في كقت كاحد

كاذا أردنا معرفة الشركط الكاجب تكفرىا في األسرة البديمة فبل مناص مف الرجكع لمقكاعد العامة المتعمقة

بالحضانة كلمشركط التي طرحيا المشرع لمحاضف .كقد سبؽ أف بينا الشركط الكاجب تكفرىا في الحاضف

مطمقا سكاء كاف رجبل أك امرأة ،كىذه الشركط كما سبؽ أف راينا ىي :العقؿ ،البمكغ راشدا ،األمانة ،القد ةر

عمى تربية المحضكف كصيانتو كرعايتو ،اىسالٍح ٍِ األٍشاع اىَعذٝح اىخطٞشج ،أال ٝسثق اىحنٌ عئٞ
تجشَٝح ٍِ اىجشائٌ اى٘اقعح عي ٚاىعشع.
الفقرة الثانية :مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أك الخاصة
تتكلى مؤسسات الرعاية االجتماعية في الدكلة مثػؿ مؤسسػة ازيػد العميػا لمرعايػة اإلنسػانية ،كمؤسسػة خميفػة بػف

ازي ػػد لؤل عم ػػاؿ اإلنسػ ػػانية كىيئ ػػة آؿ مكت ػػكـ الخيريػ ػػة (بي ػػت الخيػ ػػر) ،كمؤسس ػػة دب ػػي لرعايػ ػػة النس ػػاء كاألطفػ ػػاؿ،
كمؤسسػػة الشػػارقة لمتمكػػيف االجتمػػاعي إل ػػى جانػػب عػػدد مػػف المؤسسػػات كجمعي ػػات النفػػع العػػاـ األخػػرل تق ػػديـ

مختمؼ أكجو الرعاية مف حيث تربيتيـ كرعايتيـ نفسيان كاجتماعيان كصحيان كتعميميان.

ك تعمؿ ك ازرة الشؤكف االجتماعية عمى التنسيؽ مع الجمعيات ذات النفع العاـ لتفعيؿ التعاكف المشترؾ بينيما
لػػدعـ كرعايػػة األيتػػاـ ،فأنشػػأت ص ػػندكؽ المسػػؤكلية االجتماعيػػة لػػدعـ تمكي ػػؿ ب ػرامج كمشػػاريع التنميػػة كالرعاي ػػة

االجتماعيػػة التػػي تضػػطمع بي ػػا الم اركػػز كالمؤسسػػات كالجمعي ػػات العاممػػة فػػي المي ػػداف االجتمػػاعي س ػكاء كان ػػت

حككميػػة أك غيرى ػػا ،م ػػع تط ػػكير ق ػػدراتيا كمكاردى ػػا البش ػػرية لتمكيني ػػا م ػػف االعتم ػػاد عم ػػى نفس ػػيا كادارة برامجي ػػا
بفعالي ػػة ،كدعػ ػػـ الييئ ػػات الحككميػ ػػة كاألىميػ ػػة كالقط ػػاع الخػ ػػاص لتنفي ػػذ مشػ ػػاريع مشػ ػػتركة ف ػػي الرعايػ ػػة كالتنميػ ػػة

االجتماعيػػة كانشػػاء المؤسس ػػات االجتماعيػػة التنمكيػػة بي ػػدؼ التخفيػػؼ مػػف المعان ػػاة اإلنسػػانية كتعزيػػز التكاف ػػؿ
االجتماعي كالترابط بيف أفراد المجتمع كالحفاظ عمى البيئة كالصحة العامة.
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الفصؿ السادس
الحقكؽ الثقافية

تشتمؿ الحقكؽ الثقافية لمطفؿ عمى:
 حؽ الطفؿ في امتبلؾ المعرفة ككسائؿ االبتكار كاإلبداع ( مبحث أكؿ) -حؽ الطفؿ في المشاركة في تنفيذ البرامج التي تعنيو ( مبحث ثاف)

 -حظر نشر أك عرض أك تداكؿ أك حيازة أك إنتاج أية مصنفات مخالفة لآلداب ( مبحث ثالث)

-

حظر دخكؿ األطفاؿ إلى أماكف معينة ( مبحث رابع)

 -فيما يتكجب عمى مديرم دكر العرض كقنكات البث التمفزيكني ( مبحث خامس)

 فيما يتكجب عمى شركات االتصاالت كمزكدم خدمات شبكة المعمكمات اإللكتركنية ( مبحث سادس) -تككيف مجالس كجمعيات كأندية كمراكز خاصة بالطفؿ (المبحث السابع)
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المادة ()25
لمطفؿ الحؽ في امتبلؾ المعرفة ككسائؿ االبتكار كاإلبداع ،كلو في سبيؿ ذلؾ المشاركة في تنفيذ
البرامج الترفييية كالثقافية كالفنية كالعممية التي تتفؽ مع سنو كمع النظاـ العاـ كاآلداب العامة،

كتضع السمطات المختصة كالجيات المعنية البرامج البلزمة لذلؾ.

في طميعة الحقكؽ الثقافية التي ركزت عمييا ىذه المادة  25مف القانكف حؽ الطفؿ في امتبلؾ المعرفة
ككسائؿ االبتكار كاإلبداع (مبحث أكؿ) ،كحقو  -لتحقيؽ ذلؾ  -في المشاركة في تنفيذ البرامج الترفييية
كالثقافية كالفنية كالعممية التي تتفؽ مع سنو كمع النظاـ العاـ كاآلداب العامة (مبحث ثاف).

المبحث األكؿ :حؽ الطفؿ في امتبلؾ المعرفة ككسائؿ االبتكار كاإلبداع

تنسجـ أحكاـ ىذه المادة مع أحكاـ المادة  31مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي نصت عمى اعتراؼ الدكؿ

األطراؼ بحؽ الطفؿ في الراحة ككقت الفراغ ،كمزاكلة األلعاب كأنشطة االستجماـ المناسبة لسنو كالمشاركة

بحرية في الحياة الثقافية كفي الفنكف ،كعمى احتراـ الدكؿ األطراؼ تعزيز حؽ الطفؿ في المشاركة الكاممة

في الحياة الثقافية كالفنية كتشجيعو عمى تكفير فرص مبلئمة كمتساكية لمنشاط الثقافي كالفني ك اإلستجمامي

كأنشطة أكقات الفراغ.

كتكجد فركؽ جكىرية بيف ما نصت عميو المادة  25مف القانكف ك المادة  31مف االتفاقية ذلؾ أف المادة 25

مف القانكف لـ تتطرؽ صراحة إلى حؽ الطفؿ في الراحة ككقت الفراغ ،كمزاكلة األلعاب كأنشطة االستجماـ
المناسبة لسنو بؿ دخمت مباش ةر في إقرار حؽ الطفؿ في امتبلؾ المعرفة ككسائؿ االبتكار كاإلبداع دكف إجراء
ربط بيف حقو في امتبلؾ المعرفة كحقو في الميك كالمعب ،كأنشطة االستجماـ.

كيمثؿ حؽ الطفؿ في الراحة ككقت الفراغ ،كمزاكلة األلعاب كأنشطة االستجماـ مدخبل أساسيا لممارسة حقو
في المعرفة كاالبتكار ،كقديما قيؿ "عنمـ األطفاؿ كىـ يمعبكف" .كسنتكقؼ في محطة أكلى لبياف أىمية ىذه

الحقكؽ لمطفؿ (فقرة أكلى) ،ثـ نتطرؽ في مرحمة ثانية إلى دراسة تداعيات إعماؿ حؽ الطفؿ في المعرفة

كاالبتكار في كنؼ تكفير بيئة سانحة لذلؾ ( فقرة ثانية).

الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ في المعرفة يبدأ بتمكينو مف حقو في الراحة كمزاكلة األلعاب كاأل نشطة.
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بالعكدة إلى أحكاـ المادة  31مف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ نجد أنيا ركزت عمى أربعة حقكؽ

فسرتيا
أساسية لمطفؿ  -سنرل أىميتيا عمى ممارسة حؽ الطفؿ في المعرفة كاالبتكار  -كىذه الحقكؽ كما ن
لجنة حقكؽ الطفؿ في تعميقيا العاـ رقـ  17بشأف حؽ الطفؿ في الراحة ككقت الفراغ كمزاكلة األلعاب

كأنشطة االستجماـ كالمشاركة في الحياة الثقافية كفي الفنكف ىي :حؽ الطفؿ في الراحة كفي كقت الفراغ،

كفي المعب كفي أنشطة االستجماـ.
 - 1حؽ الطفؿ في الراحة

يستدعي حؽ الطفؿ في الراحة تمكينو مف فترات يستريح فييا مف العمػؿ أك التعمػيـ أك أم نػكع مػف االجتيػاد
لضػماف تمتعػو بأقصػػى مػا يمكػػف مػف الصػػحة كالرفػاه .كيتطمػب ىػػذا الحػؽ أيض ػنا أف تي َّ
ػكفر لمطفػػؿ فػرص النػػكـ

الكػػافي .كعن ػػد إعمػػاؿ الح ػػؽ ف ػػي كػػؿ م ػػف االس ػػتراحة مػػف النش ػػاط كالنػػكـ الك ػػافي ،يج ػػب م ارعػػاة ق ػػدرات الطف ػػؿ

المتجددة كاحتياجاتو المتعمقة بالنمك.
 - 2حؽ الطفؿ في كقت الفراغ

ييعػ َّػرؼ كق ػػت الفػ ػراغ بأن ػػو الكق ػػت الح ػػر أك غي ػػر الممتػػزـ ب ػػو ال ػػذم ال ينط ػػكم عم ػػى تعم ػػيـ رس ػػمي أك عم ػػؿ أك

مسؤكليات منزلية أك أداء مياـ أخرل الستدامة الحياة أك المشاركة في أنشطة مكجية مف خارج الفرد .كبعبػا ةر
أخرل ،ىك كقت تقديرم إلى حد كبير يستخدمو الطفؿ كما يريد ،ككقت الفراغ ىك الزمف الذم يمكف أف يحدث

فيو المعب أك االستجماـ.

 - 3حؽ الطفؿ في المعب
كفؽ لجنة حقكؽ الطفؿ فإف لعب األطفاؿ ىك أم سمكؾ أك نشاط أك عممية يبدأ ىا كيراقبيا كينظميا األطفػاؿ
أنفسػػيـ؛ كيحػػدث المعػػب فػػي أم زمػػف أك مكػػاف إذا أيتيح ػػت الفػػرص .ك يمكػػف لمقػػدمي الرعايػػة أف يسػػيمكا ف ػػي
تييئػػة بيئػػات يمك ػػف أف يحػػدث فيي ػػا المعػػب ،عمػػى أف يك ػػكف المعػػب نفس ػػو غيػػر إل ازمػػي ،كتح ػػدكه دكافػػع ذاتي ػػة،

كيباشر بو كغاية في حد ذاتو كليس ككسيمة لبمػكغ ىػدؼ .كينطػكم المعػب عمػى ممارسػة االسػتقبللية ،كالنشػاط
ي
البدني أك العقمي أك العاطفي ،كيمكف أف يتخذ أشكاالن غير محدكدة ،إما جماعيان أك عمى انفراد .كستتغير ىذه

األشكاؿ كتتكيؼ طكاؿ مرحمة الطفكل ة .كالخصائص الرئيسية لمعب ىي المتعة كعدـ اليقيف كالتحدم كالمركنة
كعدـ اإلنتاجية .كتسيـ ىذه العكامؿ مجتمعة في التمتع الذم تحدثو كفي الحافز الناتج عنيا لمكاصمة المعب.
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كلئف كاف المعب ييعتبػر فػي غالبػنا األحيػاف غيػر ضػركرم ،فػإف المجنػة تؤكػد مػف جديػد أنػو بعػد أساسػي كحيػكم
بل عف ككنو عنص نار أساسينا لمنمك البدني كاالجتماعي كالمعرفي كالعاطفي كالركحي.
لمتعة الطفكلة ،فض ن
 - 4حؽ الطفؿ في األ نشطة االستجمامية
االستجماـ مصطمح جامع ييستخدـ لكصؼ مجمكعة كاسػعة جػدان مػف األنشػطة ،التػي تشػمؿ فػي جممػة أنشػطة
أخ ػػرل المش ػػاركة فػ ػػي المكس ػػيقى كالف ػػف كالح ػ ػرؼ كالمش ػػاركة المجتمعي ػػة كالن ػ ػكادم كالرياض ػػات كاأللع ػػاب كالتن ػ ػ هز
كالتخييـ كمتابعة اليكايات .كيتككف االستجماـ مف أنشطة أك تجارب يختارىا الطفؿ طكاعية ،إما بسبب الرضا

الفكرم الذم تكفره أك ألنو يرل أنو سيكتسب قيمة شخصية أك اجتماعية بإنجازىا .كغالبػنا

مػا يحػدث

االسػتجماـ فػػي أمػاكف مصػػممة لػو خصيص ػنا .كرغػػـ أف بإمكػاف البػػالغيف أف ينظمػكا كيػػديركا العديػد مػػف أنشػػطة

االسػػتجماـ ،ف ػػإف االس ػػتجماـ ينبغ ػػي أف يك ػػكف نش ػػاطان طكعيػ ػان .فاأللع ػػاب كالرياض ػػات اإلجباري ػػة أك القس ػػرية أك

المشاركة اإلجبارية في منظمة لمشباب ،مثبلن ،ال تشكؿ استجمامان.

كل ك ألقينا نظرة عمى القانكف المقارف لكجدنا أف عددا مف القكانيف العربية كغير العربية تعرضت صراحة إلى
حؽ الطفؿ في الراحة ككقت الفراغ ،كمزاكلة األلعاب كأنشطة االستجماـ كفؽ ما يتناسب مع سنو مف ذلؾ ما
جاء في المادة  93مف قانكف الطفؿ اليمني ":لمطفؿ حؽ في الراحة كالمعب كقضاء كقت الفراغ في مزاكلة
األنشطة االجتماعية كالمشاركة في الحياة الرياضية كالثقافية كالفنية بما يتناسب مع عمره  ،كعمى الدكلة
كالمجتمع كاألسرة كفالة ىذا الحؽ كتشجيعو عمى ممارستو" أك ما جاء في المادة  40مف قانكف الطفؿ
الفمسطيني الذم جاء فيو  ":لكؿ طفؿ في المدرسة الحؽ في كقت لمراحة ك لمزاكلة األلعاب ك لؤلنشطة
المناسبة لسنو ك لممشاركة بحرية في الحياة الثقافية ك الفنكف ".أك ما جاء في المادة  44مف قانكف الطفؿ

البمجيكي( .)270

الفقرة الثانية :أىمية تمكيف الطفؿ في الراحة كالمعب كاالستجماـ عمى حقو في المعرفة كاالبتكار

) L’Article 44 de la loi Belge portant protection de l’enfant dispose ; « L'enfant a droit à un
environnement sain et propice à son épanouissement intégral; il a notamment droit aux activités
sportives, culturelles, manuelles et récréatives, L'Etat garantit la jouissance de ce droit par
» l'aménagement, la promotion et la protection des espaces appropriés
270
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في تعميقيا رقـ  17بشػأف حػؽ الطفػؿ فػي ال ارحػة ككقػت الفػراغ كمزاكلػة األلعػاب كأنشػطة االسػتجماـ كالمشػاركة

في الحياة الثقافية كفي الفنكف أكدت لجنة حقكؽ الطفؿ أف المادة  31مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ يجب أف تيفيـ
فيمػان شػمكليان ،سػكاء مػف حيػث األجػزاء المككنػة ليػا أك مػف حيػث عبلقتيػا باالتفاقيػة ككػؿ .كيػرتبط كػؿ عنصػػر

مػف عناصػػر المػػادة  31بالعناصػػر األخػرل كيعززىػػا ،كيسػػاعد ،عنػػد إعمالػػو ،عمػى إث ػراء حيػػاة األطفػػاؿ .كىػػي
مجتمعػة تصػؼ الظػركؼ البلزمػة لحمايػة طبيعػة الطفكلػة الفريػدة مػف نكعيػا كالمتغيػرة .كيكتسػي إعماليػا أىميػة

أساسػية لنكعيػة الطفكلػة ،كحػؽ األطفػاؿ فػي أقصػى مػػا يمكػف مػف النمػك ،كتعزيػز القػدرة عمػى التكيػؼ ،كاعمػػاؿ
حقكؽ أخرل .كبالفعؿ ،تكفر البيئات التي تيتاح فييا لؤلطفاؿ فرص المعب كاالستجماـ ظركفنا لبلبتكار؛ كتعزز
فػرص ممارسػة الكفػػاءة مػف خػػبلؿ المعػب الػػذم يبػدأ تمقائي ػنا بػالتحفيز كالنشػػاط البػدني كتنميػػة الميػارات؛ كيثػػرم
االنيمػػاؾ فػػي الحيػػاة الثقافيػػة التفػػاعبلت القائمػػة عمػػى المعػػب؛ كتضػػمف ال ارحػػة امػػتبلؾ الطفػػؿ لمطاقػػة كالحػػافز

الضركرييف لممشاركة في المعب كالعمؿ االبتكارم.

كالمعب كاالستجماـ – دائما كفؽ لجنة حقكؽ الطفؿ  -أساسياف لصحة األطفاؿ كرفاىيـ كيشجعاف نمك ركح

اال بتكار كالمخيمة كالثقة فػي الػنفس كالكفػاءة الذاتيػة ،فضػبلن عػف القػكة كالميػارات البدنيػة كاالجتماعيػة كالمعرفيػة
كالعاطفيػة .كيسػيماف فػي جميػع جكانػب الػتعمـ( )271؛ كىمػا شػكؿ مػف أشػكاؿ المشػاركة فػي الحيػاة اليكميػة كليمػا
قيمة جكىرية لدل الطفؿ ،فقط مػف حيػث مػا يكف ارنػو مػف متعػة كبيجػة .كتبػرز األدلػة البحثيػة أف المعػب يحتػؿ

مكانة محكرية أيضنا في اندفاع األطفاؿ العفكم نحك النمك ،كأنػو يػؤدم دك نار ىامػنا فػي نمػك الػدماغ ،خاصػة فػي
السػنكات األكلػػى .كييسػػر المعػػب كاالسػػتجماـ قػػد ةر األطفػاؿ عمػػى التفػػاكض كاسػػتعادة الت ػكازف العػػاطفي كتسػػكية

الن ازع ػ ػػات كاتخػ ػ ػػاذ الق ػ ػ ػ اررات .ك م ػ ػػف خػ ػ ػػبلؿ المشػ ػ ػػاركة ف ػ ػػي المعػ ػ ػػب كاالسػ ػ ػػتجماـ ،ي ػ ػػتعمـ األطفػ ػ ػػاؿ بالممارسػ ػ ػػة؛

كيستكش ػػفكف كيختب ػػركف الع ػػالـ ح ػػكليـ؛ كيختب ػػركف أفك ػػا انر كأدكا انر كتج ػػارب جدي ػػدة ،كيتعمم ػػكف ب ػػذلؾ في ػػـ كبن ػػاء

كضعيـ االجتماعي في العالـ.

المبحث الثاني :حؽ الطفؿ في المشاركة في تنفيذ البرامج التي تعنيو
أكدت المادة  25مف القانكف أنو مف حؽ الطفؿ المشاركة في تنفيذ البرامج الترفييية كالثقافية كالفنية
كالعممية التي تتفؽ مع سنو كمع النظاـ العاـ كاآلداب العامة ،كتضع السمطات المختصة كالجيات المعنية

البرامج البلزمة لذلؾ.

UNESCO, Education for the twenty-first century: issues and prospects(Paris, 1998).
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ككفقا لما ذىبت إليو لجنة حقكؽ الطفؿ فإف حؽ الطفؿ في المشاركة في تنفيذ البرامج الترفييية كالثقافية
كالفنية كالعممية ينطكم عمى ثبلثة أبعاد مترابطة (فقرة أكلى) ،كمف ناحية ثانية فإف حؽ الطفؿ في

المشاركة في تنفيذ البرامج التي تعنيو ال بد أف يراعى فيو اتفاؽ تمؾ البرامج مع سنو ( فقرة ثانية) ك أخي ار

ال بد مف التكقؼ لمعرفة مظاىر تكريس حؽ الطفؿ في المشاركة في الشأف الثقافي في الكاقع المعيش (
فقرة ثالثة).

الفقرة األكلى :األبعاد الثبلثة التي ينطكم عمييا حؽ الطفؿ في المشاركة
تنطكم مشاركة الطفؿ في تنفيذ البرامج الترفييية كالثقافية كالفنية كالعممية عمى األبعاد الثبلثة التالية:
 - 1الكصكؿ
فسرت لجنة حقكؽ الطفؿ ( )272مفردة الكصكؿ بأنو إعطاء األطفاؿ فرصان الختبار الحياة الثقافية كالفنية كالتعمـ
ن
بشػػأف مجمكع ػػة كاسػػعة م ػػف أشػػكاؿ التعبي ػػر المختمفػػة كى ػػذا يعن ػػي أنػػو ال س ػػبيؿ لمحػػديث ع ػػف حػػؽ الطف ػػؿ ف ػػي

المشػاركة فػػي األنشػػطة الثقافيػة كاإلبداعيػػة إذا لػػـ يصػؿ إلػػى الفضػػاءات التػي تػػكفر لػػو فػرص اختبػػار كمعرفػػة
الحياة الثقافية  ،كىذه مسؤكلية الدكلة باألساس في تكفير الفضاءات التي تسمح لمطفؿ بالكصكؿ إلى ممارسة

ذلؾ الحؽ.

 - 2المشاركة
تسػتدعي مشػاركة األطفػاؿ فػي تنفيػػذ البػرامج الترفيييػة كالثقافيػة كالفنيػة كالعمميػػة ضػماف فػرص مممكسػة ليعبػػر
فييػػا األطفػػاؿ عػػف أنفسػػيـ بحريػػة ،عمػػى انفػ ػراد أك جماعػػة ،كليتكاصػػمكا كيمثم ػكا كيشػػارككا فػػي أنشػػطة ابتكاري ػػة

بيدؼ تحقيؽ نمك كامؿ لشخصياتيـ.
 - 3اإلسياـ في الحياة الثقافية

 )941التعميػؽ العػاـ رقػـ  )2013(17ب شػأف حػؽ الطفػؿ فػي ال ارحػػة ككقػت ا لفػراغ كمزاكلػة األلعػاب كأن شػطة اال سػتجماـ كالمشػػاركة
في الحياة الثقافية كفي الفنكف
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البعد الثالث الذم تنطػكم بمكجبػو مشػاركة الطفػؿ فػي تنفيػذ البػرامج الترفيييػة كالثقافيػة كالفنيػة كالعمميػة يشػمؿ

حؽ األطفاؿ فػي اإلسػياـ فػي التجميػات الركحيػة كالماديػة كالفكريػة كالعاطفيػة لمثقافػة كالفنػكف ،ممػا يسػاعد عمػى

زيادة نمك كتحكؿ المجتمع الذم ينتمكف إليو؛

كيسػػتدعي إل ػػى جان ػػب ت ػػكفر ى ػػذه األبع ػػاد الثبلث ػػة ض ػػرك ةر إتاح ػػة ف ػػرص متكافئ ػػة لمتمت ػػع ب ػػالحقكؽ المق ػػر ةر ف ػػي
القانكف ،كقد شػددت لجنػة حػؽ الطفػؿ عمػى ضػرك ةر تكػافؤ الفػرص لممشػاركة فػي الحيػاة الثقافيػة بػيف اإلنػاث ك
الذككر كالفقراء ألغنياء كاألطفاؿ ذكك اإلعاقػة كاألسػكياء ك األطفػاؿ المحركمػكف مػف حػريتيـ ك األطفػاؿ الػذيف

ىػػـ فػػي الفضػػاء الحػػر كاألطف ػػاؿ فػػي حػػاالت الن ػزاع كالك ػكارث اإلنس ػػانية كالطبيعيػػة ،ك األطفػػاؿ المنتمػػيف إل ػػى

أقميات إلخ...

الفقرة الثانية  :ضركرة مراعاة سف الطفؿ عند تنفيذ البرامج الثقافية
أكدت المادة  25مف القانكف ككذلؾ المادة  31مف االتفاقية عمى أىمية األنشطة المناسبة لسف الطفؿ .كفيمػا

يتعمؽ بالمعب كاالستجماـ ،يجب أف ييؤخذ سف الطفؿ في الحسباف عند تحديد الفتػرة الزمنيػة المتاحػة؛ كأشػكاؿ
التحفيػز كالتنػكع؛ كدرجػة إشػراؼ البػالغيف كمشػاركتيـ الضػػركرييف لضػماف السػبلمة كاألمػف .كمػع تقػدـ األطفػػاؿ

في السف ،تتحكؿ احتياجاتيـ مف أماكف تتيح فرصان لمعب إلى أماكف تتيح فرصان إلقامة عبلقات اجتماعية أك

االخػتبلط بػػاألقراف أك البقػاء عمػػى انفػراد .كسيكتشػػفكف أيضػنا بطريقػػة تدريجيػة مزيػػدنا مػف الفػػرص التػي تنطػػكم
عمى المخاطرة كالتحدم .كىذه التجارب ضركرية لنمك المراىقيف كتسيـ في اكتشافيـ لميكية كاالنتماء؛

كأيدت المجنة الرأم القائؿ بأف الحياة الثقافية كالفنكف ىي الكسائؿ التي يعبر مف خبلليا األطفاؿ كمجتمعاتيـ

كيككنػػكف نظػػرتيـ إلػػى العػػالـ التػػي تمثػػؿ لق ػػاءىـ
عػػف ىػػكيتيـ الخاصػػة كعػػف المػػدلكؿ الػػذم يعطكنػػو لحيػػاتيـٌ ،
بػالقكل الخارجيػػة المػػؤث ةر فػػي حيػػاتيـ(  . )273كيػتـ اإلفصػػاح عػػف التعبيػػر الثقػػافي كالفنػي كالتمتػػع بػػو فػػي المنػػزؿ

كالمدرسػػة كالش ػكارع كاألمػػاكف العامػػة ،كعػػف طريػػؽ الػػرقص كالميرجانػػات كالحػػرؼ كالم ارسػػيـ كالشػػعائر كالمسػػرح
كاألدب كالمكسيقى كالسينما كالمعارض كاألفبلـ كالمنصػات الرقميػة كالفيػديك .كتنبػع الثقافػة مػف الجماعػة ككػؿ؛

 )948المجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،التعميؽ العاـ رقـ  )9882(94بشأف عدـ التمييز في الحقكؽ
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،الفقرة .41
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كال ينبغػػي حرم ػػاف أم طف ػػؿ م ػػف االس ػػتفادة م ػػف إب ػػداعيا أك فكائ ػػدىا .كتنش ػػأ الحي ػػاة ال ثقافي ػػة م ػػف داخ ػػؿ الثقاف ػػة

المكرد( )274؛
كالجماعة ،كتي ىفرض مف فكؽ ،كيككف دكر الدكؿ ىك القياـ بدكر
ٌ
الميسر ال ٌ
الفقرة الثالثة :مظاىر تكريس حؽ الطفؿ في المشاركة في الشأف الثقافي

كرد في التقرير الثاني لدكلة اإلمارات العربية المتحدة المقدـ لمجنة حقكؽ الطفؿ أف الدكلة أكلت أىمية بالغة

لرعاية األطفاؿ اجتماعيان كثقافيان ،كذلؾ مف خبلؿ المراكز كاألنشطة التي تمارسيا الك ازرات كك ازرة الشؤكف
االجتماعية ،ك ازرة التربية كالتعميـ ،ك از ةر الصحة ،كالييئة العامة لرعاية الشباب كالرياضية كك از ةر الثقافة كتنمية

المجتمع باإلضافة إلى غيرىا مف المؤسسات التطكعية التي تيتـ بالطفؿ ،ىذا إلى جانب كسائؿ أخرل غير
مباشرة مثؿ األسرة ،النشاط المدرسي الصفي كالبلصفي الذم ييدؼ إلى التعرؼ عمى قدرات األطفاؿ

الخاصة كتنمية مكاىبيـ كاكسابيـ ميارات مختمفة ،حيث تنتشر في مختمؼ مناطؽ الدكلة مكتبات متخصصة

تعنى بثقافة الطفؿ ، .ك استعرضت في ىذا السياؽ ما تـ إنشاؤه مف مكتبات لؤلطفاؿ كمكتبة المجمع

الثقافي ،كمكتبة مركز الشيخ محمد بف خالد آؿ نيياف الديني الثقافي ،كمكتبات مراكز األطفاؿ كالفتيات
التابعة لممجمس األعمى لشؤكف األسرة إلى جانب إنشاء مكقع تعالكا نق أر ك إصدار الكت ب ك رصد جكائز

إلبداع المكىكبيف مف األطفاؿ كيضاؼ إلى ذلؾ ما تقكـ بو مؤسسة زايد العميا لمرعاية اإلنسانية كذكم

االحتياجات الخاصة كما تنظمو مف أنشطة كبرامج ثقافية تقدـ مف المعاقيف.

269) UNESCO, “Mexico City Déclaration on Cultural Policiers,” World Conférence
on Cultural Policiers, Mexico City, 26 July - 6 August 1982.
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المادة ()26
يحظر نشر أك عرض أك تداكؿ أك حيازة أك إنتاج أية مصنفات مرئية أك مسمكعة أك مطبكعة أك

ألعاب مكجية لمطفؿ ت خاطب غرائز الطفؿ الجنسية أك تزيف لو السمككيات المخالفة لمنظاـ العاـ
كاآلداب العامة أك يككف مف شأنيا التشجيع عمى االنحراؼ في السمكؾ.

المبحث الثالث :حظر نشر أك عرض أك تداكؿ أك حيازة أك إنتاج أية مصنفات أك ألعاب تضر
بالطفؿ
يجدر التنبيو بداية إلى أف ما قرره المشرع بيذه المادة ال يكجد نظير لو باتفاقية حقكؽ الطفؿ  ،كلكف مف

يعكد إلى المادة  3مف البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في

البغاء كفي المكاد االباحية يجدىا قد نصت بالفقرة  2ب عمى كفالة كؿ دكلة طرؼ أف تغطي ،كحد أدنى،
األفعاؿ كاألنشطة التالية تغطية كاممة بمكجب قانكنيا الجنائي أك قانكف العقكبات فييا سكاء أكانت ىذه

الجرائـ ترتكب محميان أك دكليان أك كانت ترتكب عمى أساس فردم أك منظـ......عرض أك تأميػف أك تدبيػر أك

تقديـ طفؿ لغرض استغبللو فػػي البغاء كانتاج أك تكزيع أك نشر أك استيراد أك تصدير أك عرض أك بيع أك

المعرؼ في المادة .2
حيازة مكاد إباحية متعمقة بالطفؿ عمى النحك َّ

ككما ىك كاضح فإنو رغـ كجكد اختبلفات جزئية بيف النصيف فإف الفكرة األساسية ىي تنبيو الدكؿ إلى

ضركرة حظر نشر أك عرض أك تداكؿ أك حيا ةز أك إنتاج أية مكاد تضر بالطفؿ ألبعادىا اإلباحية.

كسنتعرض في مرحمة أكلى إلى دراسة مكضكع حظر المصنفات أك األلعاب التي تيخاطب غرائز الطفؿ
الجنسية ( فقرة أكلى) ،ثـ نتكقؼ في مرحمة ثانية إلى دراسة مضاميف حظر المصنفات التي أك األلعاب التي
تزيف لمطفؿ السمككيات الضارة كىي التي عبر عنيا المشرع في المادة  26بالسمككيات المخالفة لمنظاـ العاـ
كاآلداب العامة أك يككف مف شأنيا التشجيع عمى االنحراؼ في السمكؾ( فقرة ثانية)،ك أخي ار كفي مرحمة ثالثة

إلى الجزاءات الجزائية التي قررىا المشرع لكؿ مف يخالؼ مضمكف المادة  26مف القانكف( فقرة ثالثة)،
الفقرة األكلى :حظر المصنفات أك األلعاب التي تخاطب غرائز الطفؿ الجنسية

جاء في طالع المادة  " 26ييحظر نشر أك عرض أك تداكؿ أك حيازة أك إنتاج أية مصنفات مرئية أك مسمكعة
أك مطبكعة أك ألعاب مكجية لمطفؿ تيخاطب غرائز الطفؿ الجنسية".
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كينسجـ ما جاء في طالع ىذه المادة مع ما قرره المشرع المصرم في طالع المادة  89مف قانكف الطفؿ

المصرم التي نصت عمى أنو" يحظر نشر أك عرض أك تداكؿ أم مطبكعات أك مصنفات فنية مرئية أك

مسمكعة خاصة بالطفؿ تخاطب غرائزه الدنيا  ،كما ينسجـ طالع ىذه المادة أيضا مع ما جاء في طالع المادة

مادة  95مف قانكف حقكؽ الطفؿ اليمني التي اقتضت " يحظر نشر أك عرض أك تداكؿ أم مطبكعات أك
ممصقات فنية مرئية أك مسمكعة خاصة بالطفؿ تخاطب غرائ هز الدنيا" ،كما تنسجـ ىذه المادة مع طالع المادة

 46مف البلئحة التنفيذية لمقانكف الككيتي رقـ  21لسنة  2015في شأف حقكؽ الطفؿ التي نصت عمى ما
يمي  ":يحظر أف تكجد ألم سبب مف االسباب أم كتب أك مطبكعات تخاطب الغرائز الدنيا لؤلطفاؿ" .

كمف الفركؽ البادية لمعياف بيف مختمؼ ىذه المكاد ك المادة  26مف القانكف أف مكاد قكانيف مصر ك اليمف

كالككيت اكتفت بالتعرض إلى المصنفات المرئية أك المسمكعة أك المطبكعة كلـ تتعرض لؤللعاب في حيف
تعرض ليا المشرع اإلماراتي سيما ك أف األسكاؽ التجارية في كثير مف البمداف بدأت تدخميا أنكاع مف
األلعاب المثيرة لمغرائز الجنسية لمصغار كالكبار مثؿ الدمى الجنسية كغيرىا ،فكاف مف الضركرم التنبو لمثؿ
ىذه المكاد كغيرىا لحظر نشرىا كتداكليا بيف الصغار ك السيما المراىقيف لمؿ يمكف أف تشكمو مف انحرافات

جنسية  .ك لعمو كاف مف المفيد في جميع ىذه التشريعات أف يتـ التعرض لجميع المكاد التي تخاطب غرائز

الطفؿ مثمما جاء في صياغة المادة  3مف البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ

كاستغبلؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد االباحية التي تحدثت في عبا ةر مجممة عف "المكاد اإلباحية" .
الفقرة الثانية :حظر المصنفات أك األلعاب التي تزيف لمطفؿ السمككيات الضارة

يشمؿ الحظر المقرر بالمادة  26مف القانكف نشر أك عرض أك تداكؿ أك حيا ةز أك إنتاج أية مصنفات مرئية
أك مسمكعة أك مطبكعة أك ألعاب مكجية لمطفؿ تزيف لو السمككيات المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة أك

يككف مف شأنيا التشجيع عمى االنحراؼ في السمكؾ.

كىي تقريبا نفس العبارات المقررة بالمادة  89مف قانكف الطفؿ المصرم التي جاء فييا " :يحظر نشر أك

عرض أك تداكؿ أم مطبكعات أك مصنفات فنية مرئية أك مسمكعة خاصة بالطفؿ ..أك تزيف لو السمككيات

المخالفة لقيـ المجتمع أك يككف مف شأنيا تشجيعو عمي االنحراؼ ،كنفس العبارات المقررة بالمادة  44مف

البلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ  21لسنة  2015في شأف حقكؽ الطفؿ الككيتي التي جاء فييا .." :اك تزيف ليـ
السمككيات المخالفة لمقيـ السامية كالمبادئ العميا ،اك يككف مف شأنيا تشجيعيـ عمى االنحراؼ".
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كقد تكسعت البلئحة التنفيذية الككيتية في ىذا السياؽ ك أكدت عمى عدـ جكاز تزكيد مكتبات االطفاؿ اال

بالكتب كالمطبكعات التي تشمميا خطة كاممة يضعيا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف ك اآلداب ،أما في

أ حكاؿ التبرع بكتب اك مطبكعات مف ىيئات اك افراد ،فبل يجكز طرحيا عمى االطفاؿ لمقراءة اال بعد مكافقة
المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب .ك أكجبت البلئحة المذككرة أف يككف اميف المكتبة اك مدير دكر

العرض  -بحسب االحكاؿ  -ىك المسؤكؿ عف مراقبة تنفيذ ىذه االلتزامات.

ك أكردت المادة  95مف قانكف حقكؽ الطفؿ اليمني نفس العبارات المقررة بالمادة  26إذ جاء فييا... :أك
تزيف لو السمككيات المخالفة لمعقيدة اإلسبلمية كلقيـ المجتمع كتقاليده أك يككف مف شأنيا تشجيعو عمى

االنحراؼ' .

الفقرة الثالثة :جزاء مف يخالؼ مضمكف المادة  26مف القانكف.
رتبت المادة  66مف القانكف جزاء لكؿ مف يخالؼ أم حكـ مف أحكاـ المادة  26فقد جاء فييا " :يعاقب
بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )100.000مائة ألؼ درىـ كال تزيد عمى

( ) 400.000أربعمائة ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف خالؼ أم حكـ مف أحكاـ المادة
("..)26

كلئف لـ تحدد المادة المذككرة بكضكح الجرائـ المستكجبة لتمؾ العقكبة  ،فإنو ك بالرجكع لممادة  26نجدىا

تخص مخالفة حظر نشر أك عرض أك تداكؿ أك حيا ةز أك إنتاج أية مصنفات مرئية أك مسمكعة أك مطبكعة

أك ألعاب مكجية لمطفؿ تيخاطب غرائز الطفؿ الجنسية أك تزيف لو السمككيات المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب
العامة أك يككف مف شأنيا التشجيع عمى االنحراؼ في السمكؾ.
كسنعكد في معرض تحميمنا لممادة  26إلى الجرائـ التي أحالت إلييا ىذه المادة ك أركانيا القانكنية.
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المادة ()27
ت حدد البلئحة التنفيذية ليذا القانكف األماكف التي يحظر دخكؿ األطفاؿ إلييا ،كضكابط دخكؿ غيرىا
مف األماكف.

المبحث الرابع :حظر دخكؿ األطفاؿ إلى أماكف معينة
يجدر التنكيو بداية إلى أف حظر دخكؿ الطف ؿ إلى أماكف معينة ليس جديدا في القانكف اإلماراتي فيك لـ ينشأ

مع ىذا القانكف ك إنما ىك أسبؽ في ظيكره رغـ اختبلؼ السياقات إذ سبؽ إق ارره في القانكف رقـ  9لسنة

 1976بشأف األحداث الجانحيف كالمشرديف ،كىذا ما سنحاكؿ التعرض إليو في مرحمة اكلى ( فقرة أكلى) ،
ثـ نتعرؼ عمى األماكف التي يحظر دخكؿ األطفاؿ إلييا كفؽ ما حددتو البلئحة التنفيذية ليذا القانكف (فقرة

ثانية) كاألماكف المستثناة مف الحظر كفؽ ضكابط محددة (فقرة ثالثة) .
الفقرة األكلى :منع الطفؿ مف ارتياد أماكف معينة كتدبير احترازم

مف ضمف التدابير التي خكلت المادة  15مف قانكف األحداث الجانحيف كالمشرديف لمقاضي اتخاذىا إزاء
الحدث منعو مف ارتياد أماكف معينة كىك تدبير احترازم لكقاية الطفؿ مف العكدة إلى االنحراؼ مجددا .كقد

قدمت المادة  19مف ذات القانكف أكثر تفصيبلت حكؿ ىذا التدبير فقد جاء فييا " :يجكز لممحكمة أف تأمر
بمن ع الحدث مف ارتياد األماكف التي يثبت أف تردده عمييا لو تأثير في جناحو أك تشرده ".

ككاضح مف خبلؿ أحكاـ ىذه المادة أف األمر يتعمؽ بتدبير كقائي ىدفو إبعاد الحدث عف أماكف تتكافر فييا

عكامؿ قد تتسبب في عكدتو لمجنكح .كلكف الممفت ىك أف المادة  19لـ تحدد أم نكع مف ىذه األماكف بؿ
تركت أمر تحديدىا لممحكمة في ضكء ما يتكفر ليا مف معطيات تبرز طبيعة األماكف أك المكاف الذم يمكف

أف يككف السبب الرئيسي في انحراؼ الحدث كجنكحو .ك يمكف أف نتصكر أف مف بيف ىذه األماكف حتى

أقربيا لعائمة الحدث كىي البيت الذم يقطف فيو مع عائمتو إذا كاف الجنكح ناتجا عنيا كعف مساكنتو ألفراد

مف العائمة كانكا كراء جنكحو ،كما يمكف أف تككف تمؾ األماكف قاعات ألعاب مثبل تمارس فييا ألعاب تضر
بالحدث أك أماكف عمكمية كاألسكاؽ كنحكىا كالتي يمارس فييا الحدث التسكؿ مثبل.

الفقرة الثانية :األماكف التي يحظر دخكؿ األطفاؿ إلييا
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حددت المادة ( )3مف البلئحة األماكف المحظكر دخكليا عمى األطفاؿ كىي:
أ  -أماكف السير أك الميك المخصصة لمبالغيف.
ب  -األماكف المخصصة لمتدخيف.

ج  -مختبرات المكاد ذات التفاعبلت الكيميائية السريعة كالخطرة.

د  -المصانع كاألفراف ذات درجات الح اررة العالية.
ىػ  -أماكف انبعاثات الغازات كالسكائؿ السامة.

ك  -المحاجر كالمناجـ كأماكف استخراج المكاد مف باطف األرض.

ز  -كرش اآلالت الدكارة السريعة كالخطرة.

ح  -أماكف الحركب كالصراعات المسمحة كالككارث الطبيعية كالبيئية.

ط  -أماكف تصنيع األسمحة كالمتفجرات.

م  -أماكف قص ككبس كتشكي ؿ المعادف الخطرة.

ؾ  -أماكف المقذكفات كالش اررات الطيا ةر كاالنصيارات.
ؿ  -أماكف إعادة تدكير المخمفات غير النقية.

ـ  -األماكف التي تنتشر فييا األكبئة كاألمراض الفتاكة.

ف  -أماكف التشكيش كالذبذبات الكيركمغناطيسية المؤث ةر في صحة الطفؿ.
س  -أماكف صناعة العقاقير الطبية المخدرة.

ع  -المحبلت المخصصة لبيع المكاد المخصصة لمبالغيف.
الفقرة الثالثة :األماكف المستثناة مف الحظر كفؽ ضكابط محددة

كفقا لمفق ةر  2مف المادة  3مف البلئحة التنفيذية لمقانكف فإنو يستثنى مف الحظر الكارد في البند ( )1مف المادة
كفقا لمضكابط التي تحدد مف قبؿ ك ازرة التربية كالتعميـ ،كيتـ تعميميا
المذكك ةر  ،الزيارات كاألنشطة المدرسية ،ن
عمى المدارس كالجيات المعنية بالتعميـ في الدكلة.

كاذا تـ اصطحاب الطفؿ إلى األماكف غير المحددة في البند ( )1مف ىذه المادة ،فيجب مراعاة ما يأتي:
أ  -المحافظة عمى سبلمة الطفؿ الجسدية كالنفسية كاألخبلقية.

ب  -االلتزاـ بالضكابط كاالشتراطات التي تضعيا الجيات المشرفة عمى المكاف.

ج  -تكافؽ سف الطفؿ مع المكاف الذم يتـ اصطحابو إليو كدرجة استيعابو لما يشاىده.
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ككما ىك كاضح مما جاء في أحكاـ البلئحة فإف ما أقرتو المادة  27مف القانكف مف حظر دخكؿ األطفاؿ

إلييا إلى أماكف معينة ،كضكابط دخكؿ غيرىا مف األماكف ،يختمؼ في سياقو عف منع ارتياد الطفؿ ألماكف
معينة المقرر في قانكف بشأف األحداث الجانحيف ،فاألمر ىنا ال يتعمؽ بتدبير يخص الطفؿ الجانح ك إنما
بحكـ تشريعي مكجو لؤلطفاؿ غير الجانحيف كقاية ليـ مف المخاطر التي يمكف أف يتعرضكا ليا.

كالغرض مف حظر دخكؿ األطفاؿ لؤلماكف السالؼ التعرض إلييا يتمثؿ أساسا في حمايتيـ مف أم إساءة

صحية يمكف أف تككف ليا تداعيات سمبية عمى سبلمتيـ البدنية أك العقمية كحمايتيـ مف أم إساءة أخبلقية

أم مف كؿ نيؿ أك محاكلة نيؿ مف األخبلؽ الحميدة بإثارة غرائز الطفؿ الجنسية أك تزييف السمككيات المخالفة
لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة أك التي يككف مف شأنيا التشجيع عمى االنحراؼ في السمكؾ.

كاألماكف التي يمكف لمطفؿ أف يتعرض فييا الطفؿ إلى اإلساءة األخبلقية كثيرة مثؿ دكر السينما أك مزكدم
خدمات شبكة المعمكمات اإللكتركنية بسبب األشرطة اإلباحية أك التي تشيع ثقافة العنؼ أك المبلىي الميمية
كما قد يسببو االختبلط بالكبار مف فرص لممعصية كالفسؽ كالفجكر أك الحفبلت أك العركض المنطكية عمى

مشاىد قد تؤذم مشاعر الطفؿ كتسبب لو صدمات نفسية .كمف ىذا المنطمؽ فقد أكجب القانكف كما سنرل
في المادتيف البلحقتيف فرض إعبلنات في ىذه األماكف تككف مكتكبة بكضكح لمعياف تفيد حظر مشاىدة

العرض عمى األطفاؿ كعدـ جكاز دخكليـ .كميما يكف مف أمر فإنو ال يمكف حصر جميع األماكف التي
يمكف أف تناؿ مف صحة الطفؿ أك أخبلقو أك مشاعره ،كعميو فإنو عمى جم يع مسدم الخدمات مف مؤسسات
كخكاص أف ينتبيكا مف تمقاء أنفسيـ في إطار التزاـ أدبي ك خبلقي منيـ أف يمنعكا دحكؿ األطفاؿ إلى

فضاءاتيـ إذا كانكا يدرككف أف ذلؾ قد يؤذم الطفؿ أك يسبب لو صدمات  ،كيمكف أف يسرم ىذا األمر مثبل

عمى المسالخ البمدية  ،كقاعات اإلنعاش كغرؼ المكتى بالمستشفيات ك غيرىا مف األماكف التي يمكف أف
تستدعي إحاطة صحية أك بيئية خاصة.
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المادة ()28
أفبلما سينمائية كقنكات البث التمفزيكني كغيرىا مف األماكف
عمى مديرم دكر العرض التي تعرض
ن
المماثمة المشار إلييا في المادة السابقة أف يعمنكا كفي مكاف ظاىر كمرئي ما يفيد حظر الدخكؿ أك
المشاىدة لؤلطفاؿ طبقنا لما تنص عميو البلئحة التنفيذية ليذا القانكف كالمكائح األخرل المعمكؿ بيا.

المبحث خامس :فيما يتكجب عمى مديرم دكر العرض كقنكات البث التمفزيكني القياـ بو
أفبلما سينمائية كقنكات البث التمفزيكني كغيرىا مف
أكجبت ىذه المادة عمى مديرم دكر العرض التي تعرض ن
األماكف المماثمة المشار إلييا في المادة السابقة أف يعمنكا كفي مكاف ظاىر كمرئي ما يفيد حظر الدخكؿ أك
طبقا لما تنص عميو البلئحة التنفيذية ليذا القانكف كالمكائح األخرل المعمكؿ بيا .كسنتكقؼ
المشاىدة لؤلطفاؿ ن
بداية لب حث سند ىذا الكجكب في الصككؾ الدكلية ك القانكف المقارف ( فقرة أكلى)  ،ثـ في نقطة ثانية لمعرفة

أفبلما سينمائية كقنكات البث
الجزاء الذم رتبو المشرع عف مخالفة ما أكجبو مديرم دكر العرض التي تعرض ن
التمفزيكني كغيرىا مف األماكف المماثمة ( فقرة ثانية).
الفقرة األكلى :سند كجكب إدراج إعبلنات تفيد حظر دخكؿ األطفاؿ إلى بعض الفضاءات

نصت الفقرة  2ب مف المادة  3مف البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ

األطفاؿ في البغاء كفي المكاد االباحية عمى ضركرة كفالة كؿ دكلة طرؼ أف تغطي ،كحد أدنى ،األفعاؿ
كاألنشطة التالية تغطية كاممة بمكجب قانكنيا الجنائي أك قانكف العقكبات فييا سكاء أكانت ىذه الجرائـ ترتكب

محميان أك دكليان أك كانت ترتكب عمى أساس فردم أك منظـ ..عرض أك تأميػف أك تدبيػر أك تقديـ طفؿ لغرض
استغبللو فػػي البغاء كانتاج أك تكزيع أك نشر أك استيراد أك تصدير أك عرض أك بيع أك حيا ةز مكاد إباحية متعمقة
المعرؼ في المادة .2
بالطفؿ عمى النحك َّ

أفبلما سينمائية
كلئف كانت ىذه المادة ال تشير بكضكح إلى كجكب إعبلف مديرم دكر العرض التي تعرض ن
كقنكات البث التمفزيكني كغيرىا مف األماكف المماثمة كفي مكاف ظاىر كمرئي ما يفيد حظر الدخكؿ أك المشاىدة

لؤلطفاؿ ،فإف سياؽ المادة  2مف البركتكككؿ يخكؿ لمدكؿ المجكء إلى فرض ىذه اإلجراء حماية لمطفؿ مف أم
استغبلؿ.

كلكعدنا إلى القانكف المقارف لكجدنا أف المشرع المصرم حظر بالمادة  90مف قانكف الطفؿ عمي مديرم دكر

السينما كغيرىا مف األماكف العامة المماثمة كالتي يصدر بتحديدىا قرار مف كزير الثقافة كعمي مستغمييا كعمي
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المشرفيف عمي إقامة الحفبلت كالمسئكليف عف إدخاؿ الجميكر ،السماح لؤلطفاؿ لدخكؿ ىذه الدكر أك مشاىدة ما
يعرض فييا إذا كاف العرض محظك نار عمييـ طبقنا لما تقرره جية االختصاص ،كحظر اصطحاب األطفاؿ عند

الدخكؿ لمشاىدة ىذه الحفبلت ،ك أكجب في المادة  91مف ذات القانكف عمي مديرم دكر السينما كغيرىا مف

األماكف العامة المماثمة أف يعمنكا في مكاف العرض كفي كافة

العرض عمي األطفاؿ كيككف ذلؾ اإلعبلف بطريقة كاضحة

كسائؿ الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاىدة

كقد أشارت المادة  176مف البلئحة التنفيذية المصرية بأكثر تفصيؿ إلى مكاضيع األشرطة أك العركض التي

يشمميا الحظر إذ جاء فييا  ":يحظر عمى دكر السينما كما يماثميا مف أماكف عامة أف تعرض عمى األطفاؿ

أية أشرطة سينمائية أك مسرحيات أك عركض أك أغاني أك أشرطة صكتية أك مرئية أك أسطكانات تنطكم بشكؿ

صريح أك ضمني عمى ما يخالؼ المعاني المنصكص عمييا فى المادة ( )021مف ىذه البلئحة أك تستيدؼ
إثارة أمر مف األمكر المنصكص عمييا في المادة ( )010مف ىذه البلئحة أك تثير الرعب كالفزع فى نفكس
األطفاؿ أك تصكر ليـ الخرافات أك األكىاـ المخالفة لمعمـ كالعقؿ كالديف باعتبارىا مف الحقائؽ".

كتكسعت المادة  46مف البلئحة التنفيذية الككيتية في ىذا المجاؿ إذ أكدت صراحة عمى انو " يحظر عمى دكر
السينما كما يماثميا مف أماكف عامة اف تعرض عمى األطفاؿ أم مصنفات مرئية أك مسمكعة أك مسرحيات أك

عرض أك أغاني تنطكم بشكؿ صريح اك ضمني عمى ما يخالؼ قيـ حب الكطف كاعبلء االنتماء اليو كالكالء
لقيادتو الرشيدة اك القيـ اإلنسانية الرفيعة اك المساكاة بيف الناس كافة كاحتراـ اآلخريف كجكدا كرأيا كتقبؿ اآلخر

بصرؼ النظر عف جنسو أك دينو أك عنص هر أك أصمو االجتماعي أك إعاقتو أك أم كجو آخر مف أكجو التمييز،

أك اف تستيدؼ أم ار مف األمكر اآلتية:

٭ اإلثا ةر الجنسية البحتة أك تحبيذ االنحراؼ أك الشذكذ الجنسي.
٭ تمجيد أصحاب الشي ةر في عالـ الجريمة.
٭ تحقير المخالفيف ألغمبية األطفاؿ في الجنس أك المغة أك الديانة أك الجنسية.
٭ تمجيد التعصب لرأم معيف لفئة أك مذىب أك طائفة بعينيا.
٭ تمجيد العنؼ أك الجريمة أك إضفاء أكصاؼ عمى أييميا تجعمو محببا لنفكس األطفاؿ.
٭ إثا ةر شيكة الطفؿ إلعبلء أىداؼ بعينيا كالماؿ أك القكة عمى قيـ الحؽ كاألمانة كالنزاىة كالرحمة كالكفاء"
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ك أكجبت المادة  47مف ذات البلئحة الككيتية عمى مديرم دكر العرض عند عرض ام مصنؼ محظكر عمى

األطفاؿ مشاىدتو أك محظكر مشاىدتو عمى مف كاف منيـ دكف سف معينة كضع الفتات ظاى ةر بالمغتيف العربية

كاإلنجميزية عمى باب أك أبكاب دار العرض ،ككذا عمى كافة كسائؿ الدعاية الخاصة بيذا المصنؼ ،تتضمف

بيانات بنكع ا لحظر ،كعمى مستغمي ىذا الدكر كالمشرفيف عمييا كالمسؤكليف عف إدخاؿ الجميكر فييا التحقؽ مف

تنفيذ الحظر ،كاذا ثار الشؾ حكؿ سف أحد ركاد ىذه الدكر فبل يجكز السماح لو بمشاىدة العرض إال اذا قدـ

دليبل قاطعا عمى انو جاكز السف المحظكر عمى مف دكنو مشاىدة العرض.

كأكجبت المادة ( )4مف البلئحة التنفيذية لقانكف كديمة الصادرة سنة  2018عمى مديرم دكر العرض التي

أفبلما سينمائية كقنكات البث التمفزيكني ،كمكاقع عرض األفبلـ بأية كسيمة مف الكسائؿ ،كغيرىا مف
تعرض ن
األماكف المماثمة ،أف يعمنكا في مكاف ظاىر كمرئي كبخط كاضح كبالمغتيف العربية كاإلنجميزية ما يفيد تحديد

سف األطفاؿ المسمكح ليـ بمشاىدة األفبلـ أك المكاد المعركضة.

كما أكجبت نفس المادة عمى المشرفيف عمى دكر العرض طمب ما يثبت بياف سف الطفؿ قبؿ السماح لو
بالدخكؿ لمشاىدة العرض ،لمتأكد مف مناسبة العرض لسف الطفؿ.

الفقرة الثانية :جزاء مخالفة ما أكجبو المشرع بالمادة 28
ييعتبر عدـ اإلعبلف عف حظر الدخكؿ أك المشاىدة لؤلطفاؿ ألفبلـ معينة جريمة يعاقب عمييا القانكف
أفبلما سينمائية كقنكات البث التمفزيكني كغيرىا
كيمكف أف تطاؿ ىذه الجريمة مديرم دكر العرض التي تعرض ن

مف األماكف المماثمة المشار إلييا في المادة . 27

كغني عف البياف أنو ال بد لقياـ ىذه الجريمة مف تكفر أركاف معينة كما سنرل في معرض تطرقنا ألحكاـ

العقكبات المقررة في ىذا القانكف ،فميست كؿ األفبلـ معنية بالحظر إذ ىناؾ أفبلـ مكجية لمطفؿ فييا ما

يمكف أف ييذب طباعو ك يصقؿ ذكقو.

كاألفبلـ المعن ية بالدرجة األكلى بيذا الحظر ىي تمؾ التي تيخاطب غرائز الطفؿ الجنسية أك تزيف لو
السمككيات المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة أك يككف مف شأنيا التشجيع عمى االنحراؼ في السمكؾ.
ككفقا ألحكاـ المادة  60مف ىذا القانكف فإنو " يعاقب بالحبس أك الغرامة التي ال تقؿ عف ( )5.000خمسة
آالؼ درىـ كؿ مف خالؼ حكـ ..المادة  28مف القانكف"
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المادة ()29
يجب عمى شركات االتصاالت كمزكدم خدمات شبكة المعمكمات اإللكتركنية إببلغ السػمطات المختصػة

أك الجيات المعنية عف أية مكاد إلباحية األطفاؿ يتـ تداكليا عبر مكاقع كشبكة المعمكمات اإللكتركنية

باإلضافة إلى تقديـ المعمكمات كالبيانات الضركرية عف األشخاص أك الجيات أك المكاقع التي تتػداكؿ

ىذه المكاد أك تعمد إلى التغرير باألطفاؿ.

المبحث السادس :فيما يتكجب عمى شركات االتصاالت كمزكدم خدمات شبكة المعمكمات اإللكتركنية
أكجبت ىذه المادة عمى شركات االتصاؿ كمزكدم خدمات شبكة المعمكمات اإللكتركنية إببلغ السمطات
المختصة أك الجيات المعنية عف أية مكاد إلباحية األطفاؿ يتـ تداكليا عبر مكاقع كشبكة المعمكمات

اإللكتركنية ،كتقديـ معمكمات عف األشخاص أك الجيات أك المكاقع التي تتداكؿ ىذه المكاد أك تعمد إلى
التغرير باألطفاؿ  ،فأم سند في الصككؾ الدكلية لما أكجبتو ىذه المادة (فقرة أكلى) ،كما ىك الجزاء الذم
قرره المشرع لمف يخالؼ الكاجبات المقر ةر بالمادة  ( 29فقرة ثانية).
الفقرة األكلى  :الخمفية العامة لممادة 29
الجبػ ػػار المس ػ ػ ٌػمى
لقػ ػػد كػ ػػاف لثػ ػػكرتي االتصػ ػػاؿ كالحاسػ ػػكب كالػ ػ ٌػزكاج الس ػ ػػعيد بينيمػ ػػا الػ ػػذم أنجػ ػػب ليمػ ػػا المكلػ ػػكد ٌ
اإلنترنػت(  ) 275األثػر الكبيػر فػي تغييػػر مشػيد المحػيط القػانكني التقميػدم .فالبشػػرية لػـ تكػف تعػرؼ فيمػا مضػػى
شيئا عف التجا ةر اإللكتركنية أك جرائـ اإلنترنت أك جرائـ الحاسكب(  )276كالطفؿ الذم أصبحت حياتو اليكمية

محاطػة بعديػد األدكات الناعمػػة التػي أفرزتيػػا الثكرتػاف المعمكماتيػة كاالتصػػالية مثػؿ الحاسػػكب كاليػاتؼ الج ػكاؿ

التحكؿ المشيكد الػذم أصػبح يعيشػو عػالـ اليػكـ الػذم
كالتمفزيكف ،كالفيديك كالكامي ار الرقمية ىك في صميـ ىذا
ٌ
التحكؿ ألف منتكج ىػذه األدكات
يتجو نحك االقتصاد المشبؾ(  )277كالثقافة المشبكة(  ،)278كىك في صميـ ىذا
ٌ
275
تحكؿ لمبرلماف في مجتمع المعمكمات .مداخمة .منشكرة في كتابة "البرلماف كمكقفو في مجتمع
) نكر الديف المرابط :أم ٌ

المعمكمات .سمسمة كدراسات برلمانية .العدد  . 1نشر .مكتب البحكث كالدراسات البرلمانية .نكفمبر  9889ص .14

276
المشرع التكنسي حديثا جريمة تزكير الكثائؽ المعمكماتية أك اإللكتركنية بالمادة 419
أقرىا
ٌ
) مف بيف جرائـ الحاسكب التي ٌ
مف المجمة الجزائية ،كجريمة المادة  422مكرر المتعمٌقة بالنف اذ أك البقاء بصفة غير شرعية بكامؿ أك بجزء مف نظاـ البرمجيات

كالبيانات المعمكماتية أك إفسادىا أك تدميرىا .كجريمة الفصؿ  422ثالثا المتعمٌؽ بإدخاؿ أم تغيير كاف عمى محتكل كثائؽ

معمكماتية أك إلكتركنية أصميا صحيح.

) Net économie.
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ظ ػػؼ لمبن ػػاء
الجديػػدة كس ػػائر المنتكجػػات األخ ػػرل الت ػػي ينتجيػػا العم ػػـ تيعتب ػػر سػػبلحا ذك ح ػ ٌػديف ،في ػػي ٌإمػػا أف تك ٌ
فإف أية استعماالت كاستخدامات
كلما كاف الطٌفؿ مف الفئات اليشة القابمة لمتأثر ٌ
كالتككيف أك لميدـ كالتخريبٌ .

سػػمبية ليػػذه األدكات قػػد تعػػكد عميػػو كعمػػى أجيػػاؿ كامم ػػة معػػو بالمضػ ٌػرة فضػػبل عمػػى مػػا يمكػػف أف يزعػػزع كيان ػػو
كىكيتو كمٌيا( .)279
كانتماءه الحضارم كالفكرم ٌ
كانطبلقػا مػف ىػػذه اإلشػكالية كالرىانػػات التػي تطرحيػػا نجػد المػػادة  41مػف اتفاقيػػة األمػـ المتحػػدة لحقػكؽ الطفػػؿ

بحؽ الطٌفؿ في الحصكؿ عمى المعمكمات عبر الكظيفة اليامة التي تؤدييا كسائط اإلعبلـ
تي ٌقر مف جية أكلى ٌ
المتحصػػؿ عمييػػا مػػف شػػتى المص ػػادر
كتشػػجع مػػف جيػػة أخػػرل عمػػى ضػػركرة أف تس ػػتيدؼ المعمكمػػات كالم ػكاد
ٌ

كصحتو الجسدية كالعقمية ،كعمى كضػع مبػادئ تكجيييػة مبلئمػة
رفاىية الطفؿ االجتماعية كالركحية كالمعنكية
ٌ
ٌ
تضر بصالحو.
لكقاية الطٌفؿ مف المعمكمات كالمكاد التي ٌ
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ػإف الخطػر األكبػر منيػا
كلئف كانت "المخػاطر الرقميػة"( ) التػي بػات يكاجيييػا طفػؿ اليػكـ متع ٌػددة الجكانػب ،ف ٌ
ىك الذم يحصؿ عبر ما تحممو األنترنت مف سمبيات .كلئف كانت ىذه الشبكة العالمية اإللكتركنية ذات فكائد

ألني ػػا تم ٌكنػػو مػػف االتص ػػاؿ بالبريػػد اإللكتركن ػػي ،كالحصػػكؿ عمػػى المعمكم ػػات العمميػػة كالمدرس ػػية،
كبي ػرة لمطفػػؿ ٌ
كمش ػػاىدة كمتابع ػػة األح ػػداث العالمي ػػة كقػ ػراءة الج ارئػ ػػد كالمج ػػبلت اإللكتركني ػػة كالتع ػػرؼ عم ػػى ثقاف ػػات الشػ ػػعكب

ضحية
فإف مخاطرىا الرقمية ال تيحصى أيضا كالتي يمكف أف تجعؿ مف الطفؿ ٌإما
ٌ
األخرل كالتعمٌـ عف بعدٌ ..
خاصػػة مػا تحممػػو
ػحية دفػع لبلنح ػراؼ كارتكػاب المحظػكر .كمػػف بػيف ىػػذه المخػاطر نػذكر
عمػؿ إج ارمػي أك ضػ ٌ
ٌ
خاص ػػة ع ػػف طري ػػؽ م ػػا يعػ ػػرؼ
ػار كع ػػركض لم ػ ٌػدعارة
بع ػػض المكاق ػػع عم ػػى ش ػػبكة األنت ارن ػػت م ػػف معمكم ػػات ضػ ػ ٌة
ٌ
بمنتػػديات الحػ ػكار ،أك ال ػػدعكات إلػػى االنحػ ػراؼ كممارس ػػة الرذيمػػة بكاس ػػطة خطاب ػػات تصػػؿ ع ػػف طري ػػؽ البري ػػد

اإللكتركني أك معمكمات عف كيفية صنع األسمحة كسبؿ االنخراط في تنظيمات إرىابية كاجرامية أك معمكمات

278

) Net culture.
 )279رضا خماخـ :برامج األطفاؿ اإلذاعية كالتمفزيكنية كمدل مبلءمتيا لمتشريعات العربية في مجاؿ الطفؿ .مداخمة منشكرة
في كتاب :المؤتمر العربي حكؿ اإلذاعة التمفزيكف .تكنس  4- 1أفريؿ  . 9889سمسمة بحكث كدراسات إذاعية .نشر إتحاد

إذاعات الدكلة العربية تكنس  9881ص .421

 -محمد شمبي :مس ألة القيـ في برامج األطفاؿ التمفزيكنية :نظرة الكفاءات المشرفة عمى ىذه البرامج إلى القيـ التداكلة في برامج

األطفاؿ .المرجع السابؽ ص .112

 -سكزاف القميني :األنماط الثقافية كالتربكية كالسمككية :البرامج التنشيطية كالدراسية مثاال .المرجع السابؽ ص .114

 )280حماية األطفاؿ مف المخاطر الرقمية ىك عنكاف الباب كامؿ كرد في التقرير السنكم حكؿ كضع الطفكلة بتكنس لسنة

 . 9889نشر ك ازرة شؤكف المرأة كاألسرة كالطفكلة كالمسنيف ص  494كما بعدىا.
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عمػػا يمكػف أف تشػيعو مكاقػع أخػػرل مػف ثقافػة العنػؼ مػػف
عػف كيفيػة االنتحػار كطػػرؽ تعػاطي المخ ٌػدرات فضػبل ٌ
خبلؿ ما يثبت فييا مف أشرطة كتسجيبلت.

كفي تعميؽ عمى المادة  17مف االتفاقية أكدت لجنة حقكؽ الطفؿ عمى ضرك ةر تكفير السبلمة لؤلطفاؿ عمى

شبكة اإلنترنت باتخاذ تدابير لتعزيز الكصكؿ إلى ىذه الشبكة كينبغي أف تشمؿ ىذه التدابير إجراءات لتمكيف
األطفػػاؿ كتػػكعيتيـ ليتصػػرفكا بصػػك ةر سػػميمة عمػػى الشػػبكة  ،كليككن ػكا م ػكاطنيف كاثقػػيف كمسػػؤكليف فػػي البيئ ػػات

الرقميػة ،كليبمٌغػكا عػف أيػة إسػاءة اسػتخداـ أك أم نشػاط غيػػر مناسػب قػد يصػادفكنو .كيمػزـ أيضػان اتخػاذ تػػدابير
لمحد مف إفبلت البالغيف الذيف يسيئكف استخداـ اإلنترنت مف العقاب ،عف طريؽ التشريعات كالتعاكف الدكلي؛

كلتقييػػد الكصػػكؿ إلػػى الم ػكاد الضػػارة أك المصػ ٌػنفة لمبػػالغ يف كالػػى شػػبكات ألعػػاب القمػػار؛ كلتحسػػيف المعمكم ػػات
المقدمػة لآلبػاء كالمدرسػيف ككاضػػعي السياسػات لتػكعيتيـ بالضػرر المحتمػػؿ المػرتبط باأللعػاب العنيفػة ،ككضػػع
استراتيجيات لتعزيز الخيارات اآلمنة كالجاذبة لؤلطفاؿ)281 (.

الفقرة الثانية :جزاء مخالفة ما أكجبو المشرع بالمادة 29
يشكؿ عدـ إببلغ السمطات المختصة أك الجيات المعنية عف أية مكاد إلباحية األطفاؿ يتـ تداكليا عبر مكاقع

كشبكة المعمكمات اإللكتركنية جريمة يعاقب عمييا القانكف بالمادة  64مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة.

كما يشكؿ عدـ تقديـ معمكمات ك بيانات عف األشخاص أك الجيات أك المكاقع التي تتداكؿ مكاد إباحية

لؤلطفاؿ أك تعمد إلى التغرير باألطفاؿ جريمة تعاقب عمييا ذات المادة.

كالمستيدفكف لمجريمتيف المذككرتيف ىـ شركات االتصاالت كمزكدك خدمات شبكة المعمكمات اإللكتركنية .
ك العقاب المقرر عف عدـ اإلببلغ أك عف عدـ تقديـ بيانات ىك كفقا لممادة  64الحبس مدة ال تقؿ عف ستة

أشير كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )100.000مائة ألؼ درىـ كال تزيد عمى ( )1.000.000مميكف درىـ أك
بإحدل ىاتيف العقكبتيف

 )281التعميؽ العاـ رقـ  ) 2013(17بشأف حؽ الطفؿ في الراحة ككقت الفراغ كمزاكلة األلعاب كأنشطة االستجماـ كالمشاركة في
الحياة الثقافية كفي الفنكف (المادة )31
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المادة ()30
تعمؿ الدكلة عمى تككيف مجالس كجمعيات كأندية كمراكز خاصة بالطفؿ ،تختص بتنمية الجكانب

الثقافية كالفنية كالعممية كالبدنية كغيرىا لؤلطفاؿ.

المبحث السابع :تككيف مجالس كجمعيات كأندية كمراكز خاصة بالطفؿ
مػف أبػػرز الحقػػكؽ الثقافيػة لمطفػػؿ حقػػو فػي تكػػكيف مجػػالس كجمعيػات كأنديػػة كم اركػػز خاصػة بالطفػػؿ ،تخػػتص

بتنمية الجكانب الثقافية كالفنية كالعممية كالبدنية كعمى الدكلة كفالة ىذا الحؽ ك تكفير ما يمزـ مف البنى التحتية

ك المكجسػتية لتيسػير ممارسػة األطفػػاؿ فػي أنشػطة ضػػمف فضػاءات جماعيػة عامػة .فمػػا ىػي المرجعيػة الدكليػػة

لممارسة ىذا الحؽ ( فقرة اكلػى)  ،كمػا ىػي تجميػات ممارسػة ىػذا الحػؽ فػي دكلػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة (
فقرة ثانية)

الفقرة األكلى  :حؽ الطفؿ في التنظـ في مجالس كجمعيات كأندية كمراكز
شجعت المادة  31مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ عمى حؽ الطفؿ في الراحة ككقت الفراغ ،كمزاكلة األلعاب كأنشطة
االستجماـ المناسبة لسنو كالمشاركة بحرية في الحياة الثقافية كفي الفنكف ،ك كتشجيعو عمى تكفير فرص

مبلئمة كمتساكية لمنشاط الثقافي كالفني كاإلستجمامي كأنشطة أكقات الفراغ .كعمى ضركرة أف تتكفؿ الدكلة
بالسير عمى تمبية احتياجات األطفاؿ الثقافية.

كفي رؤيتيا لكيفية كفالة الدكؿ لحؽ الطفؿ في ا لمشاركة بحرية في الحياة الثقافية كفي الفنكف أكدت لجنة

حقكؽ الطفؿ أنو " ال غنى عف اال ستثمار في التصميـ العاـ فيما يتعمؽ بمرافؽ كمباني كمعدات كخدمات

المعب كاالستجماـ كالثقافة كالفف كالرياضة ،كفقان لبللتزامات بتعزيز إدماج األطفاؿ ذكم اإلعاقة في المجتمع

كحمايتيـ مف التمييز .كينبغي لمدكؿ أف تيشرؾ األطراؼ الفاعمة غير الحككمية بغية ضماف تنفيذ التصميـ
العاـ في تخطيط كانتاج جميع المكاد كاألماكف ،كيشمؿ ذلؾ ،مثبلن ،مداخؿ يمكف أف يمر منيا مستخدمك
الكراسي ذات العجبلت ،كالتصميـ الشامؿ لبيئات المعب ،بما في ذلؾ بيئات المعب في المدارس؛ كينبغي

لمبمديات المحمية تقييـ مدل تكافر مرافؽ المعب كاالستجماـ لضماف كصكؿ جميع فئات األطفاؿ إلييا عمى

بل بااللتزامات المدرجة في المادة ،31
قدـ المساكاة ،بما في ذلؾ تقييـ أثر ىذه المرافؽ عمى األطفاؿ .كعم ن
يجب أف يكلي التخطيط العاـ أكلكية إلنشاء البيئات التي تعزز رفاه الطفؿ .كإلنشاء البيئات الحضرية كالريفية

الضركرية المكاتية لم طفؿ ،ينبغي إيبلء االعتبار الكاجب لجممة أمكر ،منيا ما يمي:
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 -تكافر الحدائؽ المفتكحة كالمراكز المجتمعية كالرياضات كالمبلعب المأمكنة كالمتاحة لجميع األطفاؿ.

 إنشاء بيئة معيشية مأمكنة لمعب الحر ،بما في ذلؾ تصميـ مناطؽ تيمنح فييا األكلكية لممارسي المعبكالمشاة كراكبي الدراجات.
 اتخاذ تدابير السبلمة العامة لحماية المناطؽ المخصصة لمعب كاالستجماـ مف األفراد أك الجماعات الذيفييددكف سبلمة األطفاؿ.

 إتاحة سبؿ الكصكؿ إلى المناطؽ الخضراء الطبيعية كاألماكف المفتكحة الكاسعة كالطبيعة لممارسة المعبكاالستجماـ ،مع تكفير كسائؿ النقؿ المأمكنة التي يسيؿ دفع تكاليفيا كاستخداميا.

 اتخاذ تدابير لتنظيـ حركة المركر عمى الطرؽ ،بما في ذلؾ كضع حدكد لمسرعة ،كتحديد مستكياتالتمكث ،كتنظيـ عبكر الشكارع أماـ المدارس ،ككضع إشارات لممركر ،كاتخاذ تدابير لتيدئة سرعة

السيارات لضماف حقكؽ األطفاؿ في المعب بأماف في مجتمعاتيـ المحمية.

 تكفير النكادم كالمرافؽ الرياضية كاأللعاب المنظمة كاألنشطة لمفتيات كالفتياف مف جميع األعمار كجميعالمجتمعات.

 تقديـ أنشطة ثقافية ميسكرة التكمفة مخصصة لؤلطفاؿ مف جميع األعمار كجميع المجتمعات ،منياالمسرح كالرقص كالمكسيقى كالمعارض الفنية كالمكتبات كالسينما .كينبغي أف يشمؿ ذلؾ إتاحة الفرص
لؤلطفاؿ إلنتاج أشكاليـ الثقافية الذاتية ككذلؾ التعرض ألنشطة يعدىا البالغكف مف أجؿ األطفاؿ.

الفقرة الثانية  :في بعض مظاىر ممارسة الطفؿ لحقو في التنظـ
مف مظاىر تشجيع دكلة اإلمارات العربية المتحدة لممارسة األطفاؿ لحقيـ في التنظـ في فضاءات مختمفة

كالمجالس مجالس كالجمعيات كاألندية كالمراكز الخاصة بالطفؿ بمػا مػف شػأنو أف يسػاعد عمػى تنميػة ميػكالتيـ
الثقافية كالفنية كالعممية كالبدنية كغيرىا نذكر:

 إنشاء مجالس الطبلب في المدارس كذلؾ لتربية األطفاؿ عمى ركح المشاركة حرية المناقشة كالتعبير عفالرأم ،باإلضافة إلى تكعيتو بأىمية تنمية ركح التعبير في الطفؿ كتعزيز مشاركتو في المكاضيع التي تيـ

مصمحتو الشخصية.

 -إنشاء جمعيات الكشافة المدرسية كالفرؽ المسرحية في المدارس.

 إنشػػاء م اركػػز لؤلطف ػػاؿ تعنػػى بتنمي ػػة الطفػػؿ ،كتمكن ػػو مػػف ممارس ػػة ىكاياتػػو كفقػ ػان لميكلػػو ،كت ػػكفر لػػو المن ػػاخالمناسب لئلبداع كالتميز في المجاالت الثقافيػة كالعمميػة كالمعمكماتيػة كالفنيػة ،تعتبػر م اركػز األطفػاؿ مؤسسػات
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تربكية لتطكير قػدرات كمكاىػب المنتسػبيف إلييػا ،كىػي تمكػف األطفػاؿ مػف المشػاركة فػي أنشػطتيا ،حيػث تفػتح

أبكابيا طكاؿ العاـ

 -إنشاء مراكز رياضية تعنى بالنشاط الرياضي ،مزكدة بصاالت رياضية مغمقة كمسابح كمبلعب خارجية.

الفصؿ السابع
الحقكؽ التعميمية

تشتمؿ الحقكؽ التعميمية عمى ضركرة:
 -إعماؿ حؽ الطفؿ في التعميـ بشكؿ تدريجي ( مبحث أكؿ)

 إعماؿ حؽ الطفؿ في التعميـ عمى أساس تكافؤ الفرص( مبحث ثاف)-

تحقيؽ أىداؼ التعميـ ( مبحث ثالث)
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المادة ()31
لكؿ طفؿ الحؽ في التعميـ ،كما تعمؿ الدكلة عمى تحقيؽ تساكم الفرص المتاحة بيف جميع األطفاؿ

كفقنا لمقكانيف السارية.

تحيؿ ىذه المادة مف القانكف إلى المادة  28مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي أكدت عمى ما يمي:

 - 1تعترؼ الدكؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ في التعميـ ،كتحقيقنا لئلعماؿ الكامؿ ليذا الحؽ تدريجينا كعمى
أساس تكافؤ الفرص ،تقكـ بكجو خاص بما يمي:

أ  -جعؿ التعميـ االبتدائي إلزاميان كمتاحان مجانان لمجميع؛

ب  -تشجيع تطكير شتى أشكاؿ التعميـ الثانكم ،سكاء العاـ أك الميني ،كتكفيرىا كاتاحتيا لجميع
األطفاؿ ،كاتخاذ التدابير المناسبة مثؿ إدخاؿ مجاذبة التعميـ كتقديـ المساعدة المالية عند

الحاجة إلييا؛

ج  -جعؿ التعميـ العالي بشتى الكسائؿ المناسبة ،متاحنا لمجميع عمى أساس القدرات؛

د  -جعؿ المعمكمات كالمبادئ اإلرشادية ،التربكية كالمينية متكف ةر لجميع األطفاؿ كفي متناكليـ؛
ىػ  -اتخاذ تدابير لتشجيع الحضكر المنتظـ في المدارس كالتقميؿ مف معدالت ترؾ الدراسة.

 - 2تتخذ الدكؿ األطراؼ كافة التدابير المناسبة لضماف إدارة النظاـ في المدارس عمى نحك يتمشى
مع كرامة الطفؿ اإلنسانية كبتكافؽ مع ىذه االتفاقية.

 - 3تقكـ الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية بتعزيز كتشجيع التعاكف الدكلي في األمكر المتعمقة بالتعميـ،
كبخاصة بيدؼ اإلسياـ في القضاء عمى الجيؿ كاألمية في جميع أنحاء العالـ كتيسير الكصكؿ

إلى المعرفة العممية كالتقنية كالى كسائؿ التعميـ الحديثة ،كتراعى بصفة خاصة احتياجات البمداف

النامية في ىذا الصدد.

كالمتأمؿ في أحكاـ ىذه المادة التي تتفؽ في فمسفتيا العامة مع المادة  31مف القانكف يجد أنيا أكدت عمى
مطمبيف رئيسييف عند إعماؿ حؽ الطفؿ في التعميـ :األكؿ ىك التدرج (مبحث أكؿ) ،كالثاني ىك تكافؤ الفرص

(مبحث ثاف).

المبحث األكؿ :إعماؿ حؽ الطفؿ في التعميـ بشكؿ تدريجي
يتجو بداية تحديد مفيكـ التعميـ (فقرة أكلى) ،ثـ التطرؽ لمفيكـ التدرج في إعماؿ حؽ األطفاؿ في التعميـ

(فقرة ثانية) ،ثـ تناكؿ أبرز مظاىر إعماؿ دكلة اإلمارات العربية المتحدة لحؽ الطفؿ في التعميـ (فقرة ثالثة)
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الفقرة األكلى :مفيكـ التعميـ
تنص التكصية المتعمقة بالتعميـ مف أجؿ التعاكف كالتفاىـ كالسبلـ عمى المستكل الدكلي كالتعميـ المعني
بحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كالتي تبناىا المؤتمر العاـ لميكنيسكك ،بأف كممة " تعميـ " تحمؿ في

مضمكنيا العممية الكاممة لمحياة االجتما عية التي مف خبلليا يتعمـ األفراد كالجماعات االجتماعية كيفية
تطكير قدراتيـ الشخصية كمكاقفيـ كجدارتيـ كمعارفيـ بطريقة كاعية كضمف المجتمعات الكطنية كالدكلية

كلمنفعتيا ،كىذه العممية ليست محدكدة عمى أية أنشطة معينة( .)282

كتعريؼ التعميـ كما كرد في المادة  28مف اال تفاقية ال يقتصر عمى التعميـ الذم يتـ تمقيو في المدارس إذ أف
ىناؾ اعترافا متزايدا بالتعميـ غير النظامي الذم يتـ في البيت أك في برامج تنفذ في الشكارع أك عبر

اإلنترنت .كقد أكدت لجنة حقكؽ الطفؿ أف التعميـ سكاء كاف نظاميا أك غير نظامي ينبغي أف يتضمف

الميارات األساسية لئللماـ بالقراءة كالكتابة كالحساب( .)283

كال تهحدد االتفاقية كـ يجب أف يستغرؽ التعميـ في حياة الطفؿ ،كلكف لجنة حقكؽ الطفؿ أشارت إلى أف 9
سنكات كحد أدنى لمتعميـ االبتدائي كالثانكم ىي المدة المتكقعة ،كأف التعميـ االبتدائي اإللزامي المجاني ينبغي

أف يشك ؿ منيا ست سنكات عمى األقؿ ،كانو عمى الدكؿ األطراؼ احتراـ المعايير الدكلية لمسنة الدراسية
المحددة ب  180يكما.

الفقرة الثانية :مفيكـ التدرج في إعماؿ الحؽ
لـ تشر المادة  31مف القانكف إلى مسألة التدرج في إعماؿ حؽ الطفؿ في التعميـ ك لكف المادة  28مف

االتفاقية أشارت لو بقكليا " :تعترؼ الدكؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ في التعميـ ،كتحقيقان لئلعماؿ الكامؿ ليذا

الحؽ تدريجيان".

 )282دكرة المؤتمر العاـ لميكنسكك رقـ  / 18نكفمبر تشريف الثاني 1974
 )283دليؿ تطبيؽ اتفاقية حقكؽ الطفؿ ،المادة . 28
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ككممة اإلعماؿ التدريجي لمحؽ في التعميـ قد يحيؿ إلى ما تفتقر إليو بعض الدكؿ مف مكارد مالية أك بشرية

تضمف إتاحة التعميـ االبتدائي أك الثانكم  ،ك لكف ك ممة تدريجي ليست مرتبطة فقط بالمكارد المالية ك إنما
ىي مرتبطة ايضا بالمخططات ألجؿ التطكير التدريجي لممناىج التعميمية كالنظـ التربكية .

كفي تفسير لمجنة الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية عمى ىامش تعميؽ ليا عمى المادة  13مف

العيد المتعمؽ بحؽ كؿ فرد في التربية كالتعميـ ذكرت أنو " أنو ال ينبغي أف ييفسر إعماؿ الحؽ في التعميـ
مع مركر الكقت ،أم "بالتدريج" ،عمى أنو يفرغ التزامات الدكؿ األطراؼ مف أم مضمكف جاد ،فاإلعماؿ
التدريجي يعني أف عمى الدكؿ األطراؼ التزامان محددان كمستم انر "بالتحرؾ بسرعة كفعالية بقدر اإلمكاف" نحك

التنفيذ الكامؿ لممادة . 13

ككفػؽ نفػس التعميػؽ اعتبػػرت المجنػة المػذكك ةر أف الحػؽ فػػي التعمػيـ ،ككػؿ حقػكؽ اإلنسػػاف ،يفػرض ثبلثػة أن ػكاع
أك مستكيات مف االلت ازمػات عمػى الػدكؿ األطػراؼ ،ىػي :التػزاـ االحتػراـ كالتػزاـ الحمايػة كالتػزاـ اإلنفػاذ .كيشػمؿ

التزاـ اإلنفاذ بدكره التزامان بتيسير الحؽ في التعميـ كالتزامان بتكفيره.

كيتطمػب االلت ػزاـ بػػاالحتراـ مػػف الػػدكؿ األط ػراؼ أف تتحاشػػى التػػدابير التػػي تعرقػػؿ أك تمنػػع التمتػػع بػػالحؽ فػػي

التعمػيـ ،فػي حػيف يتطمػب االلتػزاـ بالحمايػة مػف الػدكؿ األطػراؼ أف تتخػذ تػدابير لمنػع الغيػر مػف عرقمػة التمتػػع
بػػالحؽ فػػي التعم ػػيـ ،ك اخي ػ ار يتطمػػب االلتػ ػزاـ باإلنفػػاذ أم بالتيسػػير م ػػف الػػدكؿ أف تتخػػذ ت ػػدابير إيجابيػػة ِّ
تمك ػػف
األف ػراد كالجماعػػات كتسػػاعدىا عمػػى التمتػػع بػػالحؽ فػػي التعمػػيـ .كأخي ػ نار تمتػػزـ الػػدكؿ األط ػراؼ بػػأف تنفػػذ كتػػكفر

الحؽ في التعميـ كفؽ الكسائؿ المتاحة( .)284

الفقرة الثالثة :في أبرز مظاىر إعماؿ دكلة اإلمارات لحؽ الطفؿ في التعميـ
أكلت الدكلة أىمية فائقة لمتعميـ في جميع مراحمو كىك إلزامي في المرحمة األساسية كمجاني في جميع مراحمو،

كنص ػػت الم ػػادة  17م ػػف الدس ػػتكر عمػ ػػى أف "التعم ػػيـ عام ػػؿ أساس ػػي لتق ػػدـ المجتمػ ػػع .كى ػػك إل ازم ػػي ف ػػي مرحمتػ ػػو

 )284تجميع لمتعميقات العامة كالتكصيات العامة التي اعتمدتيا ىيئات معاىدات حقكؽ اإلن ساف /الصككؾ الدكلية لحقكؽ
اإلنساف /المجمد األكؿ.
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االبتدائيػػة كمج ػػاني ف ػػي ك ػػؿ مراحم ػػو داخ ػػؿ االتح ػػاد" .كيضػػع الق ػػانكف الخط ػػط البلزم ػػة لنش ػػر التعم ػػيـ كتعميم ػػو
بدرجاتو المختمفة ،كالقضاء عمى األمية".

فإف مراحؿ التعميـ تتمثؿ:
كحسب التقرير الثاني الذم قدمتو الدكلة لمجنة حقكؽ الطفؿ ن
في التعميـ ما قبؿ المدرسي ،كيشمؿ:
-

دكر الحضانة التي تشرؼ عمييا إدا ةر الطفؿ بك از ةر الشؤكف االجتماعية ك تتثبت مف مدل تكفر الشركط

البلزمػة الفتتاحيػػا كفق ػان لمقػانكف االتحػػادم رقػػـ ( )5لسػنة  1983فػػي شػػأف دكر الحضػانة ،كالق ػرار الػػكزارم

رقػـ ( )1لسػػنة  1989بالبلئحػػة التنفيذيػػة لػػو ،كالػػذم تخػتص مػػف خبللػػو ك از ةر الشػػؤكف االجتماعيػػة بميمػػة
الترخي ص كالتنسيؽ كاإلشراؼ عمى دكر الحضانة ككضع مكاصفاتيا ألداء دكرىا في رعاية األطفاؿ.

 ريػاض األطفػاؿ كىػي تسػػير عمػى رعايػة الطفػؿ مػف سػف الثالثػػة كالنصػؼ حتػى الخامسػة كالنصػؼ بيػػدؼتحقيػػؽ النمػػك الشػػامؿ كالمت ػكازف فػػي مرحمػػة الركضػػة ،كقػػد أنشػػأت ريػػاض مطػػك ةر تطبػػؽ المػػنيج المط ػػكر

القائـ عمى مبدأ التعمـ الذاتي.

كتشمؿ مراحؿ التعميـ المدرسي:

 مرحمػة التعمػػيـ األساسػي كقػػد تجسػمت بانتشػار المػػدارس فػي جميػع المنػػاطؽ الحضػرية كالبدكيػة بالدكلػػة.كتقػػدـ م ػػدارس المرحمػػة األساس ػػية خ ػػدمات تربكيػػة كتأىيمي ػػة لػػذكم االحتياج ػػات الخاص ػػة ،س ػكاء ك ػػانكا م ػػف

المكىكبيف أـ مف بطيئي الػتعمـ ،كتػكفر الػك از ةر التعمػيـ العبلجػي الػذم يمكػف التبلميػذ مػف ذكم االحتياجػات

كي تػػيح ليػػـ التغمػب عمػػى مشػػكبلتيـ الد ارسػية كاالرتقػػاء فػػي السػػمـ
الخاصػة مػػف امػػتبلؾ الميػارات األساسػػية ي
التعميمي بالقدر الذم تسمح بو قدراتيـ كامكاناتيـ.
 مرحمة التعميـ الثانكم تبمغ مدة الدراسة في ىذه المرحمة ثبلث سنكات .كتقكـ كؿ مف ك از ةر التربية كالتعميـكك از ةر التعم ػػيـ الع ػػالي كالبح ػػث العمم ػػي ب تنفي ػػذ برن ػػامج مش ػػترؾ لم ػػتخمص م ػػف بػ ػرامج التقكي ػػة الت ػػي تطرحيػ ػػا

الكميات كالجامعات ،بحيث يككف الطالب عند تخرجو مف الثانكية العامة قاد انر عمى مكاصمة التعميـ العالي

دكنمػػا حاجػػة إلػػى ىػػذه الب ػرامج الد ارسػػية .كيخضػػع طػػبلب الصػػؼ الثػػاني عشػػر فػػي مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ

ػاء عمػى قػدراتيـ .كتشػترؾ
الختبار الكفاءة التربكية لمادة المغة اإلنجميزية لتأىيميـ لمرحمة التعمػيـ العػالي بن ن
المرحمتاف األساسية كالثانكية في تقديـ خدمات التعميـ الديني بدءنا مف الصؼ السادس.

 التعمػػيـ الخػػاص الػػذم حقػػؽ تطػك انر ممحكظ ػان عمػػى السػاحة التعميميػػة كمكانػة تت ازيػػد نم ػكان كاطػرادنا فػػي أعػػدادمدارسػو كىيئاتػو التعميميػة كالفنيػة كاإلداريػة كاسػتيعابنا عريضػنا ألعػداده الطبلبيػة حيػث تنتشػر عمػى أ ارضػي
الدكلػػة كبتػػرخيص كاش ػراؼ مػػف قبػػؿ ك ازرة التربيػػة كال تعمػػيـ مختمػػؼ المػػدارس التعميميػػة الخاصػػة التػػي تق ػػدـ
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المن ػػاىج التعميميػ ػػة الدكليػ ػػة (البريط ػػاني  -األمريكػ ػػي  -األسػ ػػترالي  -الكن ػػدم  -الفرنسػ ػػي  -األلمػ ػػاني)  ،كلقػ ػػد

انعكس ذلؾ عمى اىتماـ ك از ةر التربية كالتعمػيـ بيػذا النػكع مػف التعمػيـ باعتبػا هر ال ارفػد المػكازم لحركػة التعمػيـ

العػػاـ الحكػػكمي يشػػاط هر فػػي اس ػػتيعاب المتعممػػيف كيقػػدـ الخدمػػة التعميمي ػػة لفئػػات مجتمعيػػة كاسػػعة مكاطن ػػة

ككافدة.

المبحث الثاني :إعماؿ حؽ الطفؿ في التعميـ عمى أساس تكافؤ الفرص
ال بد مف التنكيو بداية إلى بحث مسألة التقارب بيف مبدأ تكافؤ الفرص كمبدأ العدالة في التعميـ (فقرة أكلى)،
ث ـ التعرض في مرحمة ثانية إلى أف إعماؿ مبدأ تكافؤ الفرص في الكاقع المعيش يستدعي تكفر معطيات

مكضكعية (فقرة ثانية).

الفقرة األكلى :تكافؤ الفرص في التعميـ كالعدالة في التعميـ :أم تقارب؟
يستدعي تكافؤ الفرص في التعميـ تعامبلن منصفان مع التبلميذ ميما تعددت اختبلفا تيـ ،كتكفير بيئة تعميمية

كاحدة ليـ ،كيتطمب تحقيؽ تكافؤ الفرص في التعميـ ضركرة تكافر أربعة عكامؿ أساسية ىي تكفير التعميـ
الحر مجانا إلى مستكل محدد لمساعدة الطبلب عمى الدخكؿ إلى سكؽ العمؿ ،كتكفير منيج شامؿ مكحد

لكؿ الطبلب مف دكف النظر إلى أجناسيـ ،كاتاحة الفرصة لجميع الطبلب لمدخكؿ إلى المدارس نفسيا،
كتكفير المساكاة ضمف بيئة تعميمية كاحدة كمحددة كالدراسة في المستكل التعميمي نفسو.

أما العدالة في التعميـ فيي تعني معاممة الطبلب بالتساكم مف دكف النظر إلى أعراقيـ أك جنسياتيـ أك لغاتيـ

ك يتطمب تحقيؽ العدالة في التعم يـ أيضا تحقيؽ أربعة عناصر جكىرية أكليا أف يتمقى كؿ الطبلب تعميما
عادال كفؽ أعمى درجات التعميـ الممكنة بغض النظر عف أعراقيـ أك مستكياتيـ االجتماعية أك جنسياتيـ أك
لغاتيـ أك أسمائيـ ،كثانييا أف يتمقى كؿ الطبلب المدخبلت كالعمميات التعميمية كالمخرجات نفسيا ،كثالثيا
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ضركرة أف يككف المنيج متعدد الثقافات كمتكامؿ البناء اجتماعيا ،كآخرىا أف تتـ مساعدة الطبلب عمى

الخركج بثقافتيـ الخاصة مف بيف كؿ ىذه الثقافات المتعددة( .)285

كسكاء تعمؽ األمر بتكافؤ الفرص أك بالعدالة في التعميـ داخؿ مدارس الدكلة فإف كبل منيما ييشكؿ مطمحا
لما يحممو مف فرص لمطبلب في الحصكؿ عمى شيادات عممية يجعميـ يطرقكف بيا باب الشغؿ ك الحصكؿ
عمى كظائؼ كميف أما غير الحاصميف عمى شيادات فإف حظكظيـ تظؿ منعدمة تقريبا ألنو حتى مف حمؿ

شيادة عميا ليس مف اليسير عميو في ظؿ مناخ العكلمة الدكلي أف يتقمد مينة أك يحصؿ عمى كظيفة.
الفقرة الثانية :ضركرة تكفر معطيات مكضكعية إلعماؿ مبدأ تكافؤ الفرص في التعميـ

مثمما سبؽ أف تعرضنا إليو فإف التعميـ في دكلة اإلمارات إلزامي حتى الصؼ التاسع كأف دستكر الدكلة يكفؿ
فرص التعميـ لكؿ مكاطف كمقيـ عمى أرض اإلمارات ،كلكف ىذا المعطى المكضكعي تقابمو معطيات
مكضكعية أخرل تشكؿ معكقات في سبيؿ إعماؿ مبدأ تكافؤ الفرص بشكؿ كامؿ .كمف ىذه المعطيات

المكضكعية نذكر بالخصكص:

 تزايد عدد الطبلب كالطالبات مكاطنيف كمقيميف عربان كأجانب كعدـ كجكد تكافؤ بينيـ في جميع المدخبلتفيـ غير متكافئيف اقتصاديا كماليا ك اجتماعيا.

 كجكد مدارس عامة كخاصة كىذا ال يشكؿ في حد ذاتو عائقا نحك تكافؤ الفرص ك لكنو يساىـ في عدـكجكد التكافؤ الختبلؼ المناىج الدراسية ك طرؽ التدريس ك لتبايف كفاءة المدرسيف.

 عدـ إتاحة التعميـ المجاني لكؿ أبناء الكافديف العرب ،إذ إف  ٪20فقط مف طبلب المدارس الحككمية ىـمف الكافديف العرب ك ٪80مف المكاطنيف متاح ليـ مجانية التعميـ بالرغـ مف أف أبناء المقيميف العرب
القاطنيف في المناطؽ النائية التي ال تكجد فييا مدارس خاصة مسمكح ليـ بااللتحاؽ بالمدارس الحككمية،

ك تتـ تغطية المصاريؼ الدراسية الثنيف مف أبناء الكافديف العامميف في الجيات الحككمية.

 -كجكب دفع رسكـ لممدارس الخاصة مف قبؿ المكاطنيف كالكافديف عمى حد سكاء لتعميـ أبنائيـ.

 )285الدكتكرة مريـ سالميف آؿ عمي مقاؿ حكؿ مدل تكفر تكافؤ الفرص في التعميـ في دكلة اإلمارات جريدة اإلمارات اليكـ 16

مايك 2010
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 تعدد المناىج في المدارس الخاصة بتعدد أنكاع التعميـ حسب الجنسيات فيناؾ التعميـ األميركي،كالبريطاني ،كالكندم ،كاألسترالي ،كاليندم ،كالباكستاني ،كالفرنسي ،كاأللماني ،كالركسي ،كالياباني،

كالصيني ،كالفمبيني ،ك البنغبلديشي ،كاإلي ارني.

لكف كرغـ كجكد كؿ ىذه المعكقات الناجمة عف جممة مف المعطيات المكضكعية المرتبطة أساسا بالتركيبة

السكانية فإف السمطات تسعى إلى تحقيؽ عناصر مف تكافؤ الفرص كالعدالة في التعميـ مف خبلؿ العمؿ
عمى دمج الطبلب الكافديف في مسار التعميـ العاـ كفؽ اإلمكانيات

المتاحة .

المادة ()32
تتخذ الدكلة في مجاؿ التعميـ التدابير اآلتية:
 - 1منع تسرب األطفاؿ مف المدارس.

 - 2تعزيز مشاركة األطفاؿ كأكلياء أمكرىـ في القرارات الخاصة باألطفاؿ.
 - 3حظر جميع أشكاؿ ال عنؼ في المؤسسات التعميمية كالمحافظة عمى كرامة الطفؿ عند اتخاذ
القرارات أك كضع البرامج.

 - 4تطكير نظاـ التعميـ بما يشمؿ رياض األطفاؿ لتحقيؽ غاياتو لتنمية كؿ طفؿ في المجاالت
العقمية كالبدنية كالكجدانية كاالجتماعية كالخمقية.

 - 5كضع برامج محددة كمنظمة لئلببلغ كالشككل بيدؼ تأميف التحقيؽ في األفعاؿ كالتجاكزات

المخالفة لمحقكؽ التعميمية كالكاردة في ىذا القانكف عمى النحك الذم تحدده البلئحة التنفيذية.

المبحث الثاني :تحقيؽ أىداؼ التعميـ
تنسجـ أحكاـ ىذه المادة في خطكطيا العريضة مع أحكاـ المادة  29مف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ
أف "
التي نصت عمى ن
 - 1تكافؽ الدكؿ األطراؼ عمى أف يككف تعميـ الطفؿ مكجيا" نحك:

أ – تنمية شخصية الطفؿ كمكاىبو كقدراتو العقمية كالبدنية الى أقصى إمكاناتيا.

ب – تنمية احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كالمبادئ المكرمة في ميثاؽ األمـ المتحدة.
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ج – تنمية احتراـ ذكم الطفؿ كىكيتو الثقافية كلغتو كقيمو الخاصة ،كالقيـ الكطنية لمبمد الذم
يعيش فيو الطفؿ كالبمد الذم نشأ فيو في األصؿ ،كالحضارات المختمفة عف حضارتو.

د – إعداد الطفؿ لحياة تستشعر المسؤكلية في مجتمع حر ،بركح مف التفاىـ كالسمـ كالتسامح
كالمساكاة ب يف الجنسيف كالصداقة بيف جميع الشعكب كالجماعات اإلثنية كالكطنية كالدينية
كاألشخاص الذيف ينتمكف إلى السكاف األصمييف.
ىػ – تنمية احتراـ البيئة الطبيعية.

 - 2ليس في نص ىذه المادة أك المادة  28ما يفسر عمى أنو تدخؿ في حرية األفراد كالييئات في إنشاء
المؤسسات التعميمية كادارتيا ،رىنا" عمى الدكاـ بمراعاة المبادئ المنصكص عمييا في الفقرة  1مف ىذه
المادة كباشتراط مطابقة التعميـ الذم تكف هر ىذه المؤسسات لممعايير الدنيا قد تضعيا الدكلة.

ك النصاف المذككراف يتحداف في المكضكع كىك األىداؼ العامة لمتعميـ  .فماذا عف أىداؼ التعميـ كفؽ ما
جاء في االتفاقية كأىـ التفسيرات التي قدمتيا لجنة حقكؽ الطفؿ (فقرة أكلى) ،كماذا عف أىداؼ التعميـ في
سياسات ك تشريعات دكلة اإلمارات (فقرة ثانية)
الفقرة األكلى :أىداؼ التعميـ في المادة  29مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ

كفقا لمتعميؽ العاـ رقـ  )2001(1حكؿ المادة  )1(29الصادر عف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ،فإف " المادة
 )1(29مف االتفاقية ال تضيؼ إلى الحؽ في التعميـ المعترؼ بو في المادة  28بعدا نكعيا يعكس
حقكؽ الطفؿ كالكرامة المتأصمة فيو فحسب بؿ تشدد أيضنا عمى ضركرة أف يككف التعميـ مرك ناز عمػى
الطفػػؿ كمناسبان لو ك تمكينيان؛ كتبرز الحاجة إلى أف تككف عمميات التعميـ قائمة عمى ذات المبادئ
التي تنص عمييا .كالتعميـ الذم يحؽ لكؿ طفؿ ىك التعميـ المصمـ لتزكيد الطفؿ بالميارات الحياتية
كتعزيز قدرتو عمى التمتع بكافة حقكؽ اإلنساف كنشر ثقافة مشبعة بقيـ حقكؽ اإلنساف المناسبة .كيتمثؿ
اليدؼ المنشكد في تمكيف الطفؿ بتعزيز مياراتو كقدرتو عمى التعمـ كغيرىا مف القدرات ،ككرامتو
كإنساف كاحترامو لذاتو كثقتو بنفسو .كيتجاكز "التعميـ" في ىذا السياؽ التمدرس النظامي ليشمؿ

المجمكعة الكاسعة مف الخبرات الحياتية كعمميات التعمُّـ التي تمكف األطفاؿ فردينا كجماعينا مف تنمية
شخصيتيـ كمكاىبيـ كقدراتيـ كالعيش حياة خصبة كمرضية داخؿ المجتمع".
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كتضيؼ المجنة أف التعميـ ينبغي " أف يككف مكجيان إلى مجمكعة كاسعة مف القيـ .كيتغمب ىذا االتفاؽ عمى
الحكاجز الدينية كالقكمية كالثقافية القائمة في الكثير مف أنحاء العالـ .كقد يبدك بعض القيـ المختمفة المعرب

عنيا في المادة  )1(29ألكؿ كىمة متناقضان في بعض الحاالت .كىكذا قد ال تككف الجيكد الرامية إلى تشجيع
التفاىـ كالتسامح كالصداقة بيف كافة الشعكب ،التي تشير إلييا الفقرة (()1د) ،دائمان متماشية تمقائيان مع

السياسات المصممة ،كفقان لمفقرة (() 1ج) ،لتنمية احتراـ اليكية الثقافية لمطفؿ كلغتو كقيمو كالقيـ الكطنية لمبمد

الذم يعيش فيو كالبمد الذم قد ينتمي إليو كالحضارات المختمفة عف حضارتو .غير أف جزءان مف أىمية ىذا
الحكـ تكمف في الكاقع في اعترافو بضرك ةر اتباع نيج متكازف إزاء التعميـ ينجح في التكفيؽ بيف مختمؼ القيـ
عف طريؽ الحكار كاحتراـ الفرؽ .كفضبل عف ذلؾ فإف األطفاؿ قادركف عمى القياـ بدكر فريد مف نكعو في
التقريب بيف الكثير مف الفركؽ التي فصمت مجمكعات مف السكاف عف أخرل في الماضي".

الفقرة الثانية :أىداؼ التعميـ في سياسات كتشريعات الدكلة
يمثؿ التعميـ في دكلة اإلمارات عنص ار أساسيا في التنمية المستدامة ،فيك العامؿ األساسػي لتنميػة االسػتثمار

في رأس الماؿ البشرم ،كقد ظير ذلؾ جميػان فػي رؤيػة اإلمػارات  2021التػي تطمػح إلػى جعػؿ كػؿ اإلمػاراتييف
يسػػاىمكف بنمػػك كطػػنيـ عبػػر تنميػػة معػػرفتيـ .كيحظػػى المكاطنػػكف بفػػرص متسػػاكية فػػي الحصػػكؿ عمػػى تعم ػػيـ

عصرم في إطار سياسة ك إستراتيجية تربط بػيف بنػاء مػؤىبلت المػكاطف كمخرجػات التعمػيـ كاحتياجػات سػكؽ
العمػ ػػؿ عم ػ ػػى أس ػ ػػاس مػ ػػف التػ ػ ػكازف الخ ػ ػػبلؽ لمكاكبػ ػػة متطمب ػ ػػات كاحتياج ػ ػػات التطػ ػػكرات كالتغيػ ػ ػرات االجتماعي ػ ػػة

كاالقتصادية كغيرىا .كقد تـ كضع مجمكعة مف األىداؼ ىي:
-

كضع مناىج تربكية حديثة يصاحبيا أساليب كأدكات تقكيـ مستندة لمعايير أكاديمية عالمية ،بما يسيـ

-

إيج ػػاد بني ػػة تحتيػ ػػة تعتم ػػد عم ػػى التقنيػ ػػات الحديث ػػة ،ف ػػي كافػ ػػة م ارح ػػؿ التعم ػػيـ ،كتكظيفيػ ػػا ف ػػي العمميػ ػػة

-

تطكير سياسات كأنظمة لممكارد البشرية بما يسيـ في تحسيف كتطكير األداء النكعي لمييئات التربكية

-

تطػكير كتحسػيف المبػاني كالم ارفػؽ المدرسػية ،كتزكيػػدىا بػالتجييزات كالكسػائؿ بمػا يػتبلءـ مػع المعػػايير

في إيجاد بيئة تربكية تجعؿ الطالب محك نار لمعممية التعميمية؛

التعميمية ،كبما يسمح لممدارس باستخداميا أيضان في اإلدارة كانجاز األعماؿ؛
العاممة في نظاـ التعميـ (اإلداريكف كالمعممكف كغيرىـ مف العامميف)؛

التعميمية الحديثة ،كبما يمكف المدارس مف طرح كتنفيذ المناىج كاألنشطة المطكرة؛
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-

االرتقػاء بأنظمػػة كب ػرامج التطػكير المينػػي لكافػػة العػامميف فػػي النظػػاـ التعميمػي (اإلداريػػكف ،المعممػػكف،

كالفنيكف) بما يحقؽ األىداؼ االستراتيجية لمك ازرة؛

تطػػكير أنظمػػة تم ٌك ػػف أكليػػاء األم ػػكر مػػف المش ػػاركة فػػي متابع ػػة تطػػكر أداء أبن ػػائيـ األكػػاديمي ،كت ػػزكد
الميتميف في المجتمع بمعمكمات كاممة حكؿ مسي ةر كأداء النظاـ التعميمي

كقد تعرضت المادة  32مف ىذا القانكف إلى األىداؼ العامة لمتعميـ كالتي تتمثؿ في:
 - 1منع تسرب األطفاؿ مف المدارس

التسرب كما عرفتو اليكنيسيؼ عاـ  1992ىك عدـ التحاؽ االطفاؿ الذيف ىـ بعمر التعميـ بالمدرسة اك تركيا
دكف اكماؿ المرحمة التعميمية التي يدرس بيا بنجاح  ،سكاء كاف ذلؾ برغبتيـ اك نتيجة لعكامؿ أخرل ،ككذلؾ

عدـ المكاظبة عمى الدكاـ لعاـ أك اكثر .كتعمؿ الدكلة في إطػار رؤيػة اإلمػارات  2021عمػى "خفػض معػدالت
التسػػرب كغ ػػرس قػػيـ ال ػػتعمـ كالعمػػؿ" ،كيش ػػمؿ ذل ػػؾ خفػػض مع ػػدالت التسػػرب .كتعزي ػػز مشػػاركة أكلي ػػاء األم ػػكر

كالمجتمع في العممية التعميمية ،كتشجيع األنشطة خارج المنيج المدرسي ،كتحسيف نظـ اإلرشاد كالتكجيػو فػي

المػدارس .كقػػد صػػدر فػػي ىػػذا اإلطػار ق ػرار مجمػػس الػػكزراء رقػػـ لسػنة  2012بشػػأف إلزاميػػة التعمػػيـ فػػي دكلػػة

ػداء مػف سػػف سػػت سػػنكات لغايػػة بمػكغ سػػف ال  18سػػنة أك نيايػػة التعمػػيـ أييمػػا
اإلمػارات إلػػى سػػف  18سػػنة ابتػ ن
أسبؽ ،مع كضع آليات محددة لضماف تطبيؽ اإللزاـ كفرض عقكبػات مبلئمػة تضػمف عػدـ اإلخػبلؿ بػو كذلػؾ
لمعالجة مسألة التسرب مف التعميـ.

 - 2تعزيز مشاركة األطفاؿ كأكلياء أمكرىـ في القرارات الخاصة باألطفاؿ
سبؽ أف تعرضنا إلى مختمؼ أنكاع مشاركة الطفؿ في كؿ ما يعنيو كذلؾ خاصة مف خبلؿ إنشاء مجالس
األطفاؿ كنكادم األطفاؿ ،كمشاركة أكلياء األطفاؿ في الق اررات التي تخص أكالدىـ .
 - 3حظر جميع أشكاؿ العنؼ في المؤسسات التعميمية
لئف كانت العبا ةر الكاردة في ىذه المادة تحيؿ إلى جميع استعماالت العنؼ داخؿ الفضاءات التعميمية بما فييا
تمؾ التي تحدث بيف التبلميذ كالطبلب أنفسيـ فإنيا تتجو بالخصكص إلى المربيف كالمشرفيف عمى تعميـ

األطفاؿ عامة فالعنؼ محظكر تحت أم مسمى كمف أم طرؼ كاف.
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ك إذ تبدك عبارات ىذه الفقرة متناقضة مع ما جاء في المادة  2مف ىذا القانكف التي تحدثت عف حؽ

الكالديف كمف في حكميـ في تأديب أبنائيـ  ،السابؽ تناكليا بالتحميؿ فقد حسـ المشرع األمر – كما سبؽ أف

رأينا  -بصدكر المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ  7لسنة  2016الذم ألغى حؽ التأديب الذم كاف مكرسا في

المادة  53مف قانكف العقكبات بحذفو الفقرة األكلى مف المادة المذككرة كالتي كانت تنص عمى أنو » ال جريمة

إذا كقع الفعؿ بنية سميمة استعماالن لحؽ مقرر بمقتضى القانكف ،كفي نطاؽ ىذا الحؽ .كيعتبر استعماالن

لمحؽ - :تأديب الزكج لزكجتو كتأديب اآلباء كمف في حكميـ لؤلكالد القصر في حدكد ما ىك مقرر شرنعا أك
قانكنا « .
ن
كغني عف البياف أف حظر جميع أشكاؿ العنؼ في المؤسسات التعميمية يعتبر مف المداخؿ األساسية

لممحافظة عمى كرامة الطفؿ عند اتخاذ الق اررات أك كضع البرامج.
 - 4تطكير نظاـ التعميـ

يمثؿ تطكير نظاـ التعميـ ىدؼ مف األىداؼ اليامة في العممية التعميمية بما يسمح تنمية المجاالت العقمية

كالبدنية كالكجدانية كاالجتماعية كالخمقية لمطفؿ .كقد سبؽ أف رأينا كيؼ أف التعميـ ينبغي أف يكجو إلى تطكير

ميارات الطفؿ الحياتية كتعزيز قدرتو عمى التمتع بكافة حقكؽ اإلنساف كنشر ثقافة مشبعة بقيـ حقكؽ
اإلنساف المناسبة .كيتمثؿ اليدؼ المنشكد في تمكيف الطفؿ بتعزيز مياراتو كقدرتو عمى التعمـ كغيرىا

مف القدرات ،ككرامتو كإنساف كاحترامو لذاتو كثقتو بنفسو.
 - 5كضع برامج محددة كمنظمة لئلببلغ

ال يمكف لمتعميـ أف يحقؽ أىدافو الرئيسية إذا تـ حرماف الطفؿ مف حقو في اإلببلغ عف أية تجاكزات مخالفة
لمحقكؽ التعميمية  ،كيمثؿ إقرار قانكف حقكؽ الطفؿ لحؽ الطفؿ في التشكي كاإلببلغ عف أية أفعاؿ أك
تجاكزات قد تطالو إضافة ىامة خمت منيا النصكص التشريعية السابقة ،كىي تندرج في إطار تمكيف الطفؿ

مف كسر حاجز الصمت في صكرة تعرضو ألم حادث أك فعؿ يمكف اف يمس حرمتو الجسدية أك المعنكية
أك ييدد حياتو داخؿ الفضاء التعميمي أك خارجو .كييدؼ إقرار حؽ الطفؿ في اإلببلغ عف التجاكزات إلى

تأمينو لطفؿ منيا كتكقيع الجزاءات المناسبة لمف يرتكبيا سكاء كاف مف اإلطار التربكم أك مف الطبلب أك

حتى ممف ىـ مف خارج المؤسسات التعميمية.

 - 6إجراءات اإلببلغ عف انتياكات حقكؽ الطفؿ في المؤسسات التعميمية بدكلة اإلمارات العربية
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حددت المادة ( )5مف البلئحة التنفيذية لمقانكف االتحادم رقـ ( )3لسنة  2016في شأف حقكؽ الطفؿ "كديمة"
الصاد ةر بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ ( )52لسنة  2018إجراءات اإلببلغ عف انتياكات حقكؽ الطفؿ في
المؤسسات التعميمية بدكلة اإلمارات العربية إذ نصت عمى أف تتكلى ك ازرة التربية كالتعميـ تعميـ إجراءات
اإلببلغ عمى كافة المدارس كالمؤسسات التعميم ية ،لتكضيح دكر العامميف في المدارس كالمؤسسات التعميمية
الحككمية كالخاصة ،كمسؤكلياتيـ في اإلببلغ عند مبلحظة أم إساءة أك عنؼ ضد الطفؿ أك في حالة

االشتباه في أم انتياؾ لحقكؽ الطفؿ ،كتعريفيـ بعكاقب عدـ اإلببلغ.
ككفقا لمادة ( )6مف البلئحة:

 - 1تقكـ المؤسسات التعميم ية بإببلغ كحدة حماية الطفؿ في ك ازرة التربية كالتعميـ عف الشكاكل الخاصة
بالتجاكزات أك المخالفات ألم مف الحقكؽ التعميمية أك أم إساءة يتعرض ليا الطفؿ عند حدكثيا أك

االشتباه بحدكثيا.

 - 2يقكـ اختصاصي حماية الطفؿ بدراسة الحالة كتقييـ الضرر كفقنا لمنمكذج المعتمد كتحديد األسباب،
كاقتراح اإلجراء المطمكب حسبما أسفرت عنو دراسة الحالة ،كرفعو لكحدة حماية الطفؿ.
 - 3تتكلى كحدة الطفؿ بعد تقييـ الحالة باتخاذ اإلجراءات اآلتية:

أ  -إببلغ الشرطة في الحاالت التي تشكؿ جريمة تعاقب عمييا التشريعات النافذة في الدكلة.

ب  -إيداع الطفؿ لمعبلج في ا لمستشفى ،كتسمـ تقرير طبي يشتمؿ عمى بياف لحالة الطفؿ ،كتحديد اآلثار
الناجمة عف إثبات كاقعة االعتداء (جنسي أك جسدم أك سكء التغذية أك المرض) إف دعت الحاجة

لذلؾ.

ت  -تحكيؿ الطفؿ المتعرض لبلعتداء أك اإلساءة لمبرامج التأىيمية في الجيات المختصة إف دعت
الحاجة لذلؾ.

ث  -كضع خطط كحمكؿ كمقترحات إلزالة أسباب كآثار انتياؾ حقكؽ الطفؿ أك االعتداء عميو ،بالتنسيؽ
مع كلي أمر الطفؿ أك القائـ عمى رعايتو
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الفصؿ الثامف
حؽ الطفؿ في الحماية

إذا كانت الفصكؿ المتقدمة المتعمقة بما تـ استعراضو مف حقكؽ لمطفؿ في عديد القطاعات كالمجاالت ال
حد ذاتيا إضافة بارزة ليذا القانكف ألف أغمب تمؾ الحقكؽ كاف مقر ار مف قبؿ في عديد النصكص
تيشكؿ في ى

التشريعية  -كتبقى مزية ىذا القانكف في تجميعيا كتحيينيا ال غير  ، -فإف ىذا الفصؿ المتعمؽ بحؽ الطفؿ
في الحماية كال سيما مادتو األكلى أم المادة  33تشكؿ أكلى إضافا ت ىذا القانكف بإقرارىا كألكؿ م ةر مفيكـ
الطفؿ الميدد كمفيكـ قائـ بذاتو يختمؼ عف مفيكـ الطفؿ الجانح كمفيكـ الطفؿ المجني عميو ،كىذا المفيكـ

الجديد لـ يكف مكرسا مف قبؿ كقد استميمو المشرع اإلماراتي مف الفقو (  )286كالقانكف المقارف كمف المادة 20
مف مجمة حماية الطفؿ التكنسية الصادرة سنة  1995كالتي جاء فييا :تعتبر بكجو خاص مف الحاالت
تيدد الطفؿ أك سبلمتو البدنية أك المعنكية:
الصعبة التي ٌ
أ  -فقداف الطفؿ لكالديو كبقاؤه دكف سند عائمي.
التشرد.
ب  -تعريض الطفؿ لئلىماؿ ك ٌ

البيف كالمتكاصػؿ فػي التربية كالرعاية.
ج  -التقصير ٌ

د  -اعتياد سكء معام ػػمة الطفؿ.

ىػ  -استغبلؿ الطفؿ ذك ار كاف أك أنثى جنسيا.
ك  -استغبلؿ الطفؿ في االجراـ المنظٌػـ عمى معنى الفصؿ  19مف ىذه المجمٌة.
لمتسكؿ أك استغبللو اقتصاديا.
ز  -تعريض الطفؿ ٌ
ح  -عجز األبكيف أك مف يسير عمى رعاية الطفؿ عف اإلحاطة كالتربية.

) Raymond.Legeais ; Remarques sur la distinction des mineurs délinquants et des jeunes en danger , études
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offertes à Jean Vincent/ Dalloz 1981.
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كسنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى :
 حاالت التيديد التي عددىا المشرع كالتي يمكف أف يتعرض ليا الطفؿ ( مبحث أكؿ)  /المادة 33 -حظر إىماؿ الطفؿ ( مبحث ثاف)  /المادتاف  34ك 35

 حظر تعريض الطفؿ لمتعذيب أك االعتداء( مبحث ثالث)  /المادة36 -حظر استغبلؿ الطفؿ جنسيا( مبحث رابع)  /المادة 37

 -حظر استغبلؿ الطفؿ اقتصاديا( مبحث خامس) المادة 38
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المادة ()33
يعتبر بكجو خاص مما ييدد الطفؿ أك ييدد سبلمتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية

كيستدعي حقو في الحماية ما يأتي:

 .1فقداف الطفؿ لكالديو كبقائو دكف عائؿ أك كافؿ.
 .2تعرض الطفؿ لمنبذ كاإلىماؿ كالتشرد.

 .3التقصير البيف كالمتكاصؿ في التربية كالرعاية.
 .4اعتياد سكء معاممة الطفؿ.

 .5تعرض الطفؿ لبلستغبلؿ أك اإلساءة الجنسية.

 . 6تعرض الطفؿ لبلستغبلؿ مف قبؿ التنظيمات غير المشركعة كفي اإلجراـ المنظـ كزرع أفكار

التعصب كالكراىية أك تحريضو عمى القياـ بأعماؿ العنؼ كالتركيع.
اقتصاديا.
 .7تعريض الطفؿ لمتسكؿ أك استغبللو
ن

 .8عجز الكالديف أك القائـ عمى رعاية الطفؿ عف رعايتو أك تربيتو.

 . 9تعرض الطفؿ لمخطؼ أك البيع أك االتجار بو ألم غرض أك استغبللو بأم شكؿ مف األشكاؿ.
 .10إصابة الطفؿ بإعاقة عقمية أك نفسية تؤثر في قدرتو عمى اإلدراؾ.

المبحث األكؿ :في أىـ حاالت التيديد التي يمكف أف يتعرض ليا الطفؿ
عدد المشرع اإلماراتي في ىذه المادة  10حاالت تيدد سبلمة الطفؿ البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك
العقمية ،كىي حاالت تـ إيرادىا عمى سبيؿ الذكر ال عمى سبيؿ الحصر لقكلو في طالع المادة " تعتبر بكجو
خاص "  ،كتستدعي تكفير حماية معينة خصص ليا المشرع آليات كتدابير معينة في األقساـ المكالية كما
سنرل .كمف بيف ىذه الحاالت ما سبؽ التعرض ليا مثؿ التشرد كاإلىماؿ في معرض تناكلنا لمتعاريؼ الكاردة
في المادة األكلى مف القانكف كما سنعكد إليو بالتحميؿ في المادتيف  34ك 35أك حالة تعريض الطفؿ لمتسكؿ
اقتصاديا التي سبؽ أف تطرقنا ليا كلكف المشرع أعاد التعرض ليا ك أفرد ليا مادة مستقمة ىي
أك استغبللو
ن

المادة  ، 38أما بقية الحاالت التي عددىا النص فيي:
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الفقرة األكلى :فقداف الطفؿ لكالديو كبقائو دكف عائؿ أك كافؿ
قد يفقد الطفؿ كالده بالحياة أك المكت ،ففد الطفؿ لكالدية بالحياة يحصؿ في حالة فقد الكالد لمرض عضاؿ
يبقيو طريح الفراش ،أك في حاؿ الزج بكالده في السجف لجريمة ارتكبيا ،أك في صك ةر ىجر البيت لمكاف غير
معمكـ مع انقطاع خب ره كيترؾ أكالده دكف عائؿ أك كافؿ ،أك في حاؿ إنجابو طفبل ك يتخمى عنو ىك كأمو
لككنو ثمرة عبلقة غير شرعية أك كمف يفقد كالده بالمكت كاليتيـ كالذم يفقد كالده أك كالديو معا في مرحمة
مف مراحؿ حياتو بؿ كفي بعض األحياف حتى قبؿ أف يكلد.
كفي جميع ىذه الحاالت كفي حا لة عدـ كجكد مف يكفؿ ىذا الطفؿ مف أحد أقاربو  ،يصبح الطفؿ في كضع
تيديد حقيقي يمكف اف يستيدؼ إما حياتو أك بقاءه اك نماءه .
كاذا كاف المشرع اإلماراتي كجد حمكال إنسانية كقانكنية لؤلطفاؿ مجيكلي النسب بمكجب القانكف االتحادم

رقـ  1لسنة  2012بشأف رعاية األطفاؿ مجيكلي النسب مف خبلؿ إنشاء كتطكير دكر الرعاية كتأميف
أسر حاضنة لتكفير الرعاية الصحية كالنفسية كاالجتماعية كالترفييية كالتعميمية ليـ ،ككفالة حقكؽ
مجيكلي النسب ،كحرياتيـ المدنية كحماية حياتيـ الخاصة ،كحقيـ في األمف الشخصي كالحفاظ عمى

المصالح الفضمى لمطفؿ ،ك حماية مجيكلي النسب مف التعرض لئلساءة أك المعاممة البلإنسانية كاإلىماؿ،
كتييئة كتأميف الظركؼ المعيشية البلزمة لنمكىـ الطبيعي ،كتنشئتيـ النشأة اإلسبلمية كاالجتماعية

الكاجبة ،فإف بقية األطفاؿ الذيف يعيشكف كضعا صعبا أك حالة تيديد ال بد مف إيجاد حمكؿ ليـ تؤمف ليـ
بدكرىـ ذات الظركؼ المعيشية التي تسمح ليـ بنمكىـ نمكا طبيعيا  .كسنرل الحقا كيؼ كفؿ ليـ المشرع

اإلماراتي حقيـ في الحماية.

الفقرة الثانية :التقصير البيف كالمتكاصؿ في التربية كالرعاية.
لـ تقدـ المادة  33مف ىذا القانكف تعريفا لمتقصير البيف كالمتكاصؿ في التربية كالرعاية  ،كلكعدنا لممادة 23
البيف في التربية كالرعاية اعتياد ترؾ
مف مجمة حماية الطفؿ التكنسية لكجدنا أنيا " اعتبرت مف قبيؿ التقصير ٌ
السير عمى شؤكنو".
الطفؿ دكف رقابة أك متابعة كالتخمٌي عف إرشاده كتكجييو أك ٌ

شرعت لمحفظ كالرعاية كلتحقيؽ مصالح الصغار أك
كقد سبؽ أف رأينا في سياؽ تطرقنا لمكالية كيؼ أنيا ي
المحجكر عمييـ الذيف يحتاجكف لممساعدة بسبب نقصاف أىميتيـ أك فقدانيا ،فبل بد إذف مف شركط خاصة
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ابتداء أك استمرنارا .كفي ىذا السياؽ اشترطت المادة  180مف قانكف األحكاؿ
فيمف تككف لو تمؾ الكالية
ن
أمينا
أمينا نا
بالغا عاق ن
بل ر ن
الشخصية في الكلي أف يككف ن
قادر عمى القياـ بمقتضيات الكالية ،ك أف يككف ن
اشدا ن
متحدا معو في الديف.
قادر عمى تدبير شؤكنو
عمى نفس القاصر نا
ن
فإذا اختؿ أحد ىذه الشركط في الكلي ،سمبت منو الكالية ،ألنو في ىذه الحالة إما أف يككف ىك نفسو ممف

ضعيفا ال يستطيع القياـ بمياـ الكالية،
عاجز
نا
مفسدا ال رأم لو ،أك غير أميف ،أك
يستحقكف ال حجر ،أك
ن
ن
كيككف زكاؿ الكالية كسمبيا ممف كانت لو ،بحكـ مف القاضي الذم لو الكالية العامة.
كالتقصير البيف كالمتكاصؿ في التربية كالرعاية يمكف أف يككف ناجما حينئذ عف عجز الكالديف أك القائـ عمى

رعاية الطفؿ عف رعايتو أك تربيتو كىي الحالة الثامنة التي ذكرتيا المادة . 33

المقصر تقصي ار نبينا
كمف كاف ضعيفا أك عاج از أك غير أميف عف القياـ بمياـ الكالية يضحى في حكـ
ن
كمتكاصبل في التربية ك الرعاية كىذا ما يؤدم إلى سمب كاليتو .كلكف سمب الكالية في ىذه الحالة ال يكفي
لرفع حالة التيديد عف الطفؿ إذ ال بد مف إيجاد حمكال بديمة كسريعة لتأميف حماية الطفؿ كىذا ما يقترحو ىذا

القانكف في الفصميف البلحقيف المتعمقيف بآليات الحماية كتدابير الحماية كما سنرل.
الفقرة الثالثة :اعتياد سكء معاممة الطفؿ.

عمى غرار المادة السابقة  ،فإف المادة  33مف ىذا القانكف لـ تقدـ تعريفا لعبارة "اعتياد سكء المعاممة "،

عرفت تمؾ العبارة بأنيا " تعريض الطفؿ
كلكعدنا لممادة  24مف مجمة حماية الطفؿ التكنسية لكجدنا أنيا ن
المتكررة عمى سبلمتو البدنية أك احتجازه أك اعتياد منع الطعاـ عميو أك إتياف أم عمؿ
لمتعذيب كاالعتداءات
ٌ
ينطكم عمى القساكة مف شأنو التأثير عمى تكازف الطفؿ العاطفي أك النفسي".

كالجدير بالتذكير انو ال يكجد في قانكف العقكبات اإلماراتي أم نص ييجرـ صراحة جرائـ اعتياد سكء معاممة
الطفؿ كلكف المشرع التكنسي قاـ سنة  1995عندما أصدر قانكف حماية الطفؿ بتعديؿ قانكف العقكبات كذلؾ
بإضافة مادة جديدة فيو ،تـ فييا تجريـ اعتياد سكء المعاممة فقد جاء بالمادة  224مف القانكف المذككر أنو :

" يعاقب بالسجف مدة خمسة أعكاـ كبخطية (غرامة) قدرىا مائة كعشركف دينا ار كؿ مف اعتاد سكء معاممة
طفؿ أك غي هر مف ال قاصريف المكضكعيف تحت كاليتو أك رقابتو دكف أف يمنع ذلؾ عند االقتضاء مف العقكبات
يعد مف سكء المعاممة اعتياد منع
األكثر شدة
المقررة لبلعتداء بالعنؼ كالضرب .ككفؽ ذات المادة فإنوٌ :
ٌ
الطعاـ أك العبلج .كيضاعؼ العقاب إذا نتج عف اعتياد سكء المعاممة عجز بدني تتجاكز نسبتو العشريف في
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المائة أك إذا حصؿ الفعؿ باستعماؿ سبلح .كيككف العقاب بالسجف بقية العمر إذا نتج عف اعتياد سكء
المعاممة مكت »( . )287

الفقرة الرابعة :تعرض الطفؿ لبلستغبلؿ أك اإلساءة الجنسية.
لـ تقدـ المادة  33تعريفا لعبارة تعرض الطفؿ لبلستغبلؿ أك اإلساءة الجنسية .كلكف المادة  25مف مجمة
يعد مف قبيؿ االستغبلؿ الجنسي لمطفؿ ذك ار كاف أك أنثى تعريضو
حماية الطفؿ التكنسية اعتبرت أنو " ٌ
ألعماؿ الدعارة سكاء بمقابؿ أك بدكنو كبطريقة مباشرة أك غير مباشرة" .أما عبا ةر اإلساءة الجنسية فقد سبؽ
أف أكدنا أنيا تعني تعرض الطفؿ ألم ن شاط أك سمكؾ جنسي مف قبؿ شخص راشد أك يفكؽ الطفؿ بالعمر،
كيككف ىذا النشاط أك السمكؾ ذك طبيعة جنسية إما بالفـ أك الممس أك االحتضاف أك اإليبلج لؤلعضاء
التناسمية أك أم جزء مف أجزاء الجسـ أك باستخداـ أداة ،أك التحرش المفظي .كما تشمؿ استغبلؿ الطفؿ في
أغراض الدعارة ،أك إنتاج الصكر االباحية ،أك استغبللو لؤلغراض الجنسية عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة مثؿ
اإلنترنت.
كيمكف اختزاؿ ىذا التعريؼ في أف اإلساءة الجنسية لمطفؿ ىي كؿ عمؿ يبدأ بالتحرش بالطفؿ كخدش
حيائو مع استغبلؿ صغر سنو كانعداـ إرادتو كقد ينتيي بانتياؾ عرض الطفؿ.
كالمتأمؿ في قانكف العقكبات االتحادم يجد أف المشرع اإلماراتي كفنر رصيدا تشريعيا غزي ار لحماية الطفؿ
جزائيا مف أم استغبلؿ أك إساءة جنسية مف خبلؿ تجريمو لكؿ مف :
 استخدـ اإلكراه في مكاقعة أنثى أك المكاط مع ذكر يعتبر اإلكراه قائما إذا كاف عمر المجني عميو أقؿ مفأربعة عشر عاما كقت ارتكاب الجريمة العقاب :اإلعداـ ( ،المادة .)354
 ىتؾ العرض بالرضا عمى شخص ذك ار كاف أـ أنثى تقؿ سنة عف أربعة عشر عامان ،أك إذا كقعتالجريمة باإلكراه ،العقاب :السجف المؤقت(المادة .)356

 )287أضيفت بالقانكف عدد  21لسنة  4229المؤرخ في  2نكفمبر . 4229
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 أتى فعبل فاضحا مخبل بالحياء مع أنثى أك صبي لـ يتجاكز الخامسة عشرة مف عمره كلك في غيرعبلنية .العقاب :الحبس مدة ال تقؿ عف سنة (المادة .)358
ذكر أك أنثى سنو تقؿ عف الثامنة عش ةر أك استدرجو أك إغكاه بأية كسيمة عمى ارتكاب الفجكر أك
 حرض االدعارة أك ساعده عمى ذلؾ العقاب  :الحبس سنتاف ك الغرامة (المادة .)363
ذكر أك أنثى سنو تقؿ عف الثامنة عشرة عمى ارتكاب الفجكر أك الدعارة عف طريؽ اإلكراه أك
 حرض االتيديد أك الحيمة .العقاب :السجف مدة ال تقؿ عف عش ةر سنكات (المادة .)364
كجاء في المادة  367مف قانكف العقكبات االتحادم أنو إذا كاف الجاني في الجرائـ المنصكص عمييا في
المكاد ( ) ،،، 364، 363مف أصكؿ المجني عميو أك مف محارمو أك مف المتكليف تربيتو أك مبلحظتو أك
ممف ليـ سمطة عميو أك خادما عنده أك عند أحدان ممف تقدـ ذكرىـ عد ذلؾ ظرفا مشددا.
الفقرة الخامسة :تعرض الطفؿ لبلستغبلؿ مف قبؿ التنظيمات غير المشركعة كفي اإلجراـ المنظـ كزرع
أفكار التعصب كالكراىية أك تحريضو عمى القياـ بأعماؿ العنؼ كالتركيع.
تتطابؽ ىذه المادة مع المادة  19مف مجمة حماية الطفؿ التكنسية كالتي جاء فييا " ييمنع استغبلؿ الطفؿ في
التعصب كالكراىية فيو كتحريضو عمى القياـ بأعماؿ
مختمؼ أشكاؿ اإلجراـ المنظٌـ بما في ذلؾ زرع أفكار
ٌ
العنؼ كالتركيػ ػػع".

تتيدد األطفاؿ كالشباب في
كغني عف القكؿ أف إقرار ىذه الحالة يندرج في إطار المخاطر التي أصبحت ٌ
العصر الحالي بسبب استغبلليـ كتكظيفيـ في اإلجراـ المنظـ كفي الشبكات اإلرىابية.

كلك عدنا إلى المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )1لسنة 2004ـ في شأف مكافحة الجرائـ اإلرىابية فإننا ال تعثر
فيو عمى حكـ يتعمؽ بتجريـ تعريض األطفاؿ لبلستغبلؿ مف قبؿ التنظيمات غير المشركعة كفي اإلجراـ
المنظـ كزرع أفكار التعصب كالكراىية أك تحريضو عمى القياـ بأعماؿ العنؼ كالتركيع.
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كاعتبا ار لما تمثمو ىػذه الظػكاىر مػف مخػاطر جسػيمة عمػى األمػف العػاـ عامػة كعمػى األطفػاؿ بشػكؿ خػاص فقػد

جعػؿ المش ٌػرع التكنسػي مػف اسػتخداـ األطفػاؿ فػي ارتكػاب الجػرائـ اإلرىابيػة فػي قػانكف مكافحػة اإلرىػاب ( )288

ظرؼ تشديد يستكجب مرتكبو الحكـ عميو بأقصى العقكبة المستكجبة لمجريمة( .)289

الفقرة السادسة :تعرض الطفؿ لمخطؼ أك البيع أك االتجار بو ألم غرض أك استغبللو بأم شكؿ مف

األشكاؿ.

ظاىرة خطؼ األطفاؿ ليست حديثة العيد كال ىي جديدة في المنظكمة التشريعية لدكلة اإلمارات فقد سبؽ
لممشرع اإلماراتي أف قاكميا بتجريـ خطؼ الصغير الذم يقكـ بو كؿ مف الكالديف أك الجديف سكاء بأنفسيـ أك
بكاسطة  ،كلك بغير تحايؿ أك إكراه ممف لو الحؽ في حضانتو أك حفظو بمقتضى قرار أك حكـ مف جية
القضاء (المادة  .) 329ككذلؾ بتجريـ مف يعتدم عمى حرية غي هر الذاتية بخطؼ شخص أك قبض عميو أك
حجزه أك حرمو مف حريتو بأية كسيمة بغير كجو قانكني  ،سكاء أكاف ذلؾ بنفسو أك بكساطة غيره كتككف
العقكبة بالسجف المؤبد إذا كاف المجني عميو أنثى أك حدثا أك مجنكنا أك معتكىا .كاذا أفضى الفعؿ إلى مكت
المجني عميو كانت العقكبة اإلعداـ أك السجف المؤبد (المادة .)344
كلكف جريمتي الخطؼ المذككرتيف أصبحتا مصنفتيف اليكـ ضمف الجرائـ التقميدية كذلؾ لبركز ظاىرة
اإلتجار بالبشر التي أصبحت تعتبر مف الظكاىر المؤسفة المتفشية في عديد المجتمعات كال سيما المنفتحة
منيا عمى عديد الجنسيات كالقكميات  .كتمارس ىذه الظاى ةر إما في إطار فردم كىذا نادر أك في إطار منظـ
كطني أك عبر كطني.
كفي إطار تصدم المشرع اإلماراتي ليذه الظاىرة فقد سف القانكف اإلتحادم رقـ ( )51لسنة 2006ـ في

مكرر ( )1التي أضيفت بمكجب نص قانكف
شأف مكافحة جرائـ االتجار بالبشر كالذم جاء في مادتو ( )1نا
مرتكبا جريمة االتجار بالبشر كؿ مف:
اتحادم رقـ ( )1لسنة  2015أنو يعد
ن
أشخاصا أك عرضيـ لمبيع أك الشراء أك الكعد بيما.
 باعن
288
المؤرخ في  41أكت  9849المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب كمنع غسؿ األمكاؿ.
) القانكف األساسي عدد  94لسنة ٌ 9849
 )289المادة  48مف القانكف المذككر.
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أشخاصا أك استخدميـ أك جندىـ أك نقميـ أك رحميـ أك آكاىـ أك استقبميـ أك سمميـ أك استمميـ
 استقطبن
سكاء داخؿ الببلد أـ عبر حدكدىا الكطنية بكاسطة التيديد بالقكة أك باستعماليا أك غير ذلؾ مف أشكاؿ
القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع أك إساءة استعماؿ الس مطة أك استغبلؿ النفكذ أك اساءة

-

استغبلؿ حالة الضعؼ ،كذلؾ بغرض االستغبلؿ.

أعطى أك تمقى مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو سيط ةر عمى شخص آخر لغرض استغبلؿ

األخير.

اتجار بالبشر ،كلك لـ ينطك عمى استعماؿ أم مف الكسائؿ المبينة في الفقرة السابقة ما يمي:
نا
ك يعتبر
 استخداـ طفؿ أك نقمو أك ترحيمو أك إيكاءه أك استقبالو بغرض االستغبلؿ. -ب يع طفؿ أك عرضو لمبيع أك الشراء.

 ي شمؿ االستغبلؿ في حكـ ىذه المادة ،جميع أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي أك استغبلؿ دعارة الغير أكقسر أك االسترقاؽ أك التسكؿ أك الممارسات الشبيية بالرؽ أك
السخرة أك نزع األعضاء أك الخدمة نا
االستعباد"

كجاء في طالع المادة ( )2كفقنا آلخر تعديؿ بمكجب نص قانكف اتحادم رقـ ( )1لسنة  " 2015يعاقب كؿ

مف ارتكب ِّأيا مف جرائـ االتجار بالبشر المنصكص عمييا في المادة ( )1مكرر ( )1مف ىذا القانكف بالسجف
المؤقت الذم ال تقؿ مدتو عف خمس سنكات كبالغرامة التي ال تقؿ عف مائة ألؼ درىـ .كتككف العقكبة
معاقا"...
السجف المؤبد في األحكاؿ اآلتية .1....:إذا كاف الضحية طفبلن أك ن

الفقرة السابعة  :إصابة الطفؿ بإعاقة عقمية أك نفسية تؤثر في قدرتو عمى اإلدراؾ.
كفقا ألحكاـ ىذه الفقرة مف المادة  33فإف إصابة الطفؿ بإعاقة عقمية أك نفسية تؤثر في قدرتو عمى اإلدراؾ،
تعتبر مف حاالت التيديد التي تستكجب تكفر آليات ك تدابير لحمايتو.

كاإلعاقة  -حسب تعريؼ منظمة الصحة العالمية  " -مصطمح يغطي العجز ،كالقيكد عمى النشاط ،كمقيدات
المشاركة .كالعجز ىي مشكمة في كظيفة الجسـ أك ىيكمو ،كالحد مف النشاط ىك الصعكبة التي يكاجييا الفرد

في تنفيذ ميمة أك عمؿ ،في حيف أف تقييد المشاركة ىي المشكمة التي يعاني منيا الفرد في المشاركة في
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مكاقؼ الحياة ،كبالتالي فاإلعاقة ىي ظاىرة معقدة ،كالتي تعكس التفاعؿ بيف مبلمح جسـ الشخص كمبلمح

المجتمع الذم يعيش فيو أك الذم تعيش فيو".

عرؼ اإلعاقة أيضا بأنيا حالة تحد مف قدرة الفرد عمى القياـ بكظيفة كاحدة أك أكثر مف الكظائؼ التي
كت ٌ
تعتبر أساسية في الحياة اليكمية كالعناية بالذات أك ممارسة العبلقة االجتماعية كالنشاطات االقتصادية كذلؾ
ضمف الحدكد التي تعتبر طبيعية ،أك ىي عدـ تمكف المرء مف الحصكؿ عمى االكتفاء الذاتي كجعمو في

حاجة مستمرة إلى معكنة اآلخريف ،كالى تربية خاصة تساعده عمى التغمب عمى إعاقتو.

كيعرؼ ذك اإلعاقة بأنو "الشخص الذم انخفضت إمكانيات حصكلو عمى عمؿ مناسب بدرجة كبيرة مما
َّ
يعرؼ ذك اإلعاقة بأنو الشخص الذم يختمؼ عف
يحكؿ دكف احتفاظو بو نتيجة لقصكر بدني أك عقمي" كما َّ
المستكل الشائع في المجتمع في صفة أك قدرة شخصية سكاء كانت ظاىرة كالشمؿ كبتر األطراؼ ككؼ

البصر أك غير ظاىرة مثؿ التخمؼ العقمي كالصمـ كاإلعاقات السمككية كالعاطفية بحيث يستكجب تعديبلن في

المتطمبات التعميمية كالتربكية كالحياتية بشكؿ يتفؽ مع قدرات كامكانات الشخص المعاؽ ميما كانت محدكدة

ليككف باإلمكاف تنمية تمؾ القدرات إلى أقصى حد ممكف.

كميما تنكعت كتعددت اإلعاقات ،فإف ذك اإلعاقة ييعتبر شخصا يعيش كضع تيديد مستمر يستدعي تكفر
مساعدة شخص أك أشخاص آخريف ،ك تتفاقـ حالة التيديد إذا صاحب حالة اإلعاقة حصكؿ تخمي عف ذم

ا إلعاقة ك تركو منفردا دكف معكنة ،كىنا تكمف أىمية اآلليات ك التدابير التي يقترحيا ىذ القانكف عمى كؿ مف
يكجد في مثؿ ىذه الحاالت الصعبة.
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المادة ()34
يحظر تعريض سبلمة الطفؿ العقمية أك النفسية أك البدنية أك األخبلقية لمخطر سكاء بتخمي القائـ

عمى رعايتو عنو أك ت ركو بمكاف أك مؤسسة رعاية بدكف مكجب ،أك رفض قبكؿ الطفؿ مف القائـ عمى
رعايتو ،أك االمتناع عف مداكاتو كالقياـ عمى شؤكنو.

المادة ()35
يحظر عمى القائـ عمى رعاية الطفؿ تعريضو لمنبذ أك التشرد أك اإلىماؿ أك اعتياد تركو دكف رقابة أك

متابعة أك التخمي عف إرشاده كتكجي يو أك عدـ القياـ عمى شؤكنو أك عدـ إلحاقو بإحدل المؤسسات

المبحث الثاني :حظر إىماؿ الطفؿ
عرفت المادة األكلى مف القانكف إىماؿ الطفؿ بأنو عدـ قياـ الكالديف أك القائـ عمى رعاية الطفؿ
سبؽ أف ن
باتخاذ التدابير البلزمة لممحافظة عمى حياتو كسبلمتو البدنية كالنفسية كالعقمية كاألخبلقية مف الخطر ،كحماية

حقكقو ،كسبؽ أف بينا كيؼ أف اإلىماؿ انكاع  :إىماؿ جسدم كاىماؿ صحي كاىماؿ عاطفي كتربكم كاىماؿ
تعميمي .كىا أف المادتيف  34ك  35تتعرضاف بأكثر تفصيؿ لئلىماؿ أك لما يمكف أف نسميو باالعتداء السمبي

عمى سبلمة الطفؿ .فما ىي أبرز حاالت اإلىماؿ التي عددتيا المادتاف  34ك  ( 35فقرة اكلى) ،كما ىي
الجزاءات الجزائية التي رتبيا المشرع عف مخالفة أحكاـ المادتيف المذككرتيف ( فقرة ثانية)
الفقرة األكلى  :حاالت اإلىماؿ التي عددتيا المادتاف  34ك 35
كفقا لممادة  34فإف اإلىماؿ ىك ليس فقط ما جاء في التعريؼ المقدـ في المادة األكلى ضمف التعاريؼ التي
أكردىا المشرع لبعض المصطمحات الكاردة في القانكف ،ك إنما ىك أيضا تعريض سبلمة الطفؿ العقمية أك
النفسية أك البدنية أك األخبلقية لمخطر سكاء بتخمي القائـ عمى رعايتو عنو أك تركو بمكاف أك مؤسسة رعاية

بدكف مكجب ،أك رفض قبكؿ الطفؿ مف القائـ عمى رعايتو ،أك االمتناع عف مداكاتو كالقياـ عمى شؤكنو .كما

أف اإلىماؿ كفقا لممادة  35ىك تعريض الطفؿ مف طرؼ القائـ عمى رعايتو إلى النبذ أك التشرد أك اإلىماؿ أك
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اعتياد تركو دكف رقابة أك متابعة أك التخمي عف إرشاده كتكجييو أك عدـ القياـ عمى شؤكنو أك عدـ إلحاقو

بإحدل المؤسسات.

ككفؽ المادتيف األخيرتيف فإف المشرع عدد بعض حاالت اإلىماؿ كىي تتمثؿ في:

-

تخمي القائـ عمى رعايتو عنو أك تركو بمكاف أك مؤسسة رعاية بدكف مكجب

رفض قبكؿ الطفؿ مف القائـ عمى رعايتو كـ يرفض حضانة الطفؿ مثبل ،أك االم تناع عف مداكاتو

كالقياـ عمى شؤكنو.
-

تعريض الطفؿ لمنبذ أك التشرد أك اإلىماؿ

-

التخمي عف إرشاد الطفؿ كتكجييو

-

اعتياد ترؾ الطفؿ دكف رقابة أك متابعة
عدـ القياـ عمى شؤكف الطفؿ

عدـ إلحاؽ الطفؿ بإحدل المؤسسات

ك أضافت المادة  21مف مجمة حماية الطفؿ التكنسية لنفس ىذه الحاالت ىجر األبكيف محؿ األس ةر لمدة

طكيمة دكف تكفير المرافؽ البلزمة.

الفقرة الثانية  :جزاء مف يخالؼ احكاـ المادتيف  34ك  35مف القانكف
رتبت المادة  60مف ىذا القانكف جزاء يتمثؿ في العقاب بالحبس أك الغرامة التي ال تقؿ عف ()5.000
خمسة آالؼ درىـ كؿ مف خالؼ حكـ المادتيف المذككرتيف.
غير أف ما جاء في المادة  60ال يمنع – عند االقتضاء  -مف تطبيؽ أحكاـ المادتيف  349ك  350مف
قانكف العقكبات اإلتحادم إذ نصت المادة  349مف قانكف العقكبات عمى أنو " يعاقب بالحبس مدة ال تزيد
عمى سنتيف مف عرض لمخطر سكاء بنفسو أك بكساطة غي هر حدثا لـ يتـ خمس عش ةر سنة أك شخصا عاج از
عف حماية نفسو بسبب حالتو الصحية أك العقمية أك النفسية  ،كتككف العقكبة الحبس إذا كقعت الجريمة
بطريؽ ترؾ الحدث أك العاجز في مكاف خاؿ مف الناس أك كقعت مف قبؿ أحد مف أصكؿ المجني عميو أك
مف ىك مكمؼ بحفظو أك رعايتو  ،فإذا ن شأ عف ذلؾ عاىة مستديمة بالمجني عميو أك مكتو دكف أف يككف
الجاني قاصدا ذلؾ عكقب بالعقكبة المقررة لجريمة االعتداء المفضي إلى عاىة مستديمة أك بعقكبة االعتداء
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المفضي إلى المكت بحسب األحكاؿ  ،كيعاقب بالعقكبة ذاتيا إذا كاف التعريض لمخطر بحرماف الحدث أك
العاجز عمد ا مف التغذية أك العناية التي تقتضييا حالتو متى كاف الجاني ممتزما شرعا بتقديميا .
في حيف نصت المادة  350مف ذات القانكف عمى أنو يعاقب بالحبس أك بالغرامة التي ال تزيد عمى
عشرة آالؼ درىـ مف عرض لمخطر طفبل لـ يتـ سبع سنكات ككاف ذلؾ في مكاف معمكر بالناس سكاء أكاف
ذلؾ بنفسو أـ بكساطة غي هر .
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المادة ()36
مع مراعاة ما كرد في البند ( )2مف المادة ( ) 2مف ىذا القانكف يحظر تعريض الطفؿ لمتعذيب أك
االعتداء عمى سبلمتو البدنية أك إتياف أم عمؿ ينطكم عمى القسكة مف شأنو التأثير عمى تكازف

الطفؿ العاطفي أك النفسي أك العقمي أك األخبلقي.

المبحث الثالث :حظر تعريض الطفؿ لمتعذيب أك االعتداء
يعكد المشرع مف جديد في ىذه المادة ليؤكد عمى أنو مف بيف الحاالت التي يعتبر فييا الطفؿ ميددا ك يعيش
كضعا صعبا تعريضو لمتعذيب أك االعتداء عمى سبلمتو البدنية أك إتياف أم عمؿ ينطكم عمى القسكة مف
شأنو التأثير عمى تكازف الطفؿ العاطفي أك النفسي أك العقمي أك األخبلقي كذلؾ بعد أف سبؽ أف قرر بالبند
 2مف المادة  2ضركرة حماية الطفؿ مف كؿ مظاىر اإلىماؿ كاالستغبلؿ كسكء المعاممة كمف أم عنؼ بدني
كقانكنا كحؽ لمكالد يف كمف في حكميـ في تأديب أبنائيـ .كسنتكقؼ
كنفسي يتجاكز المتعارؼ عميو شرنعا
ن

بالتحميؿ لمعرفة اإلضافة التي جاءت بيا ىذه المادة مقارنة بما جاء في المادتيف  1ك  2مف ىذا القانكف (

فقرة أكلى) ،ثـ نتطرؽ في مرحمة ثانية لبحث الجزاءات التي رتبيا المشرع لكؿ مف يخالؼ أحكاـ المادة ( 36
فقرة ثانية)
الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ في الحماية مف التعذيب
لئف جمعت ىذه المادة بيف حظر تعريض الطفؿ لمتعذيب كاالعتداء ،فإف اإلضافة التي حققتيا ىي حظر
سمي القانكف باسميا كانت إحدل ضحايا التعذيب البدني
تعذيب األطفاؿ باعتبار أف المرحكمة كديمة التي ي

كالنفسي كما رأينا.

أما بال نسبة لحظر االعتداء عمى الطفؿ فقد سبؽ أف رأينا كيؼ أف المادة األكلى مف ىذا القانكف عرفت
االعتداء بأنو االستخداـ المتعمد لمقكة ضد أم طفؿ مف قبؿ أم فرد أك جماعة تؤدم إلى ضرر فعمي لصحة
الطفؿ أك نمكه أك بقائو عمى قيد الحياة ،ككيؼ أف منظمة الصحة العالمية عرفت العنؼ بأنو االستعماؿ
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المتعمد لمقكة الفيزيائية أك القدرة ،سكاء بالتيديد أك االستعماؿ الحقيقي ضد الذات أك ضد شخص آخر أك
ضد مجمكعة أك مجتمع ،بحيث يؤدم إلى حدكث (أك رجحاف حدكث) إصابة أك مكت أك إصابة نفسية أك
سكء النماء أك الحرماف( .)290
ك لئف جاء طالع ىذه المادة يشير في مسألة االعتداء إلى ضركرة مراعاة ما كرد في البند ( )2مف المادة
( )2مف ىذا القانكف  ،ك التي تشير في إطار التنبيو إلى خطك ةر ممارسة العنؼ عمى األطفاؿ إلى ما ىك
كقانكنا كحؽ لمكالديف كمف في حكميـ في تأديب أبنائيـ ،فإف ىذه المراعاة لـ يعد ليا
متعارؼ عميو شرنعا
ن
محؿ مف الكبلـ بعد أف ألغى المشرع حؽ التأديب بمكجب تعديؿ  2016لقانكف العقكبات مثمما سبؽ أف

رأينا.
كتتمثؿ اإلضافة التي جاءت بيا ىذه المادة ىي في حظرىا صراحة تعذيب األطفاؿ دكف أف تقدـ أم تعريؼ
لمتعذيب أك نطاقو أك الفركؽ بيف االعتداء كالتعذيب كمتي يبدأ العنؼ كيصبح تعذيبا.
كعندما نعكد لقانكف العقكبات االتحادم نجد أنو ال يقدـ تعريفا لمتعذيب ،لكننا عندما نعكد إلى اتفاقية
مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الميينة(  )291نجد أف
مادتيا األكلى عرفت التعذيب بأنو " أم عم ؿ ينتج عنو ألـ أك عذاب شديد ،جسديا كاف أـ عقميا ،يمحؽ عمدا
بشخص ما بقصد الحصكؿ مف ىذا الشخص ،أك مف شخص ثالث ،عمى معمكمات أك عمى اعتراؼ ،أك
معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أك يشتبو في أنو ارتكبو ،ىك أك شخص ثالث أك تخكيفو أك إرغامو ىك أك أم
شخص ثالث  -أك عندما يمحؽ م ثؿ ىذا األلـ أك العذاب ألم سبب مف األسباب يقكـ عمى التمييز أيا كاف
نكعو ،أك يحرض عميو أك يكافؽ عميو أك يسكت عنو مكظؼ رسمي أك أم شخص آخر يتصرؼ بصفتو

 )290تقرير منظمة الصحة العالمية حكؿ العنؼ كالصحة .2002
 )291اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  46/39المؤرخ في  10كانكف
األكؿ/ديسمبر  1984تاريخ بدء النفاذ 26 :حزيراف/يكنيو  ،1987كفقا ألحكاـ المادة )1( 27
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الرسمية .كال يتضمف ذلؾ األلـ أك العذاب الناشئ فقط عف عقكبات قانكنية أك المبلزـ ليذه العقكبات أك الذم
يككف نتيجة عرضية ليا.
كلئف جاء تعريؼ التعذيب في المادة األكلى االتفاقية في سياؽ حظر التعذيب عف المكظفيف الرسمييف

كرجاؿ الدرؾ ك الشرطة كمف في حكميـ فإنو يتضح مف طالع المادة أف ىذا التعريؼ يصمح لكؿ الحاالت
التي يتعرض فييا إنساف لمتعذيب بكصفو فعبل يتجاكز حدكد العنؼ ك يتـ عف قصد ك يسبب األلـ أك

المعاناة الشديدة.

ككما رأينا في معرض تحميمنا لممادة  33السابقة فإنيا أكردت عبا ةر "اعتياد سكء المعاممة " ،دكف أف تقدـ ليا
تعريفا في حيف أف المادة  24مف مجمة حماية الطفؿ التكنسية عرفتيا بأنيا " تعريض الطفؿ لمتعذيب

المتكررة عمى سبلمتو البدنية أك احتجازه أك اعتياد منع الطعاـ عميو أك إتياف أم عمؿ ينطكم
كاالعتداءات
ٌ
عمى القساكة مف شأنو التأثير عمى تكازف الطفؿ العاطفي أك النفسي" .بما ييفيـ منو أف التعذيب ىك ضرب
مف ضركب سكء المعاممة الذم يجعؿ الطفؿ في حالة تيديد يستدعي تكفر آليات كتدابير لحمايتو منيا مع
ترتيب جزاء لمف يرتكب التعذيب ضد طفؿ.

الفقرة الثانية :جزاء تعريض الطفؿ لمتعذيب أك االعتداء
اقتضت المادة  69مف ىذا القانكف أنو " يعاقب بالحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )50.000خمسيف ألؼ
درىـ ،أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف خالؼ حكـ المادة ( )36مف ىذا القانكف".

سدا لفراغ تشريعي ألف أحكاـ قانكف العقكبات لـ تتطرؽ إلى تجريـ التعذيب الذم
كيأتي إقرار ىذه المادة ى
يمارس عمى الطفؿ إال في إطار جريمة الخطؼ التي أقرتيا المادة  344إذ تعاقب المادة المذككرة بالسجف

المؤبد في صك ةر ما إذا كاف الفعؿ بط ريؽ الحيمة أك صحبة استعماؿ القكة أك التيديد بالقتؿ أك باألذل الجسيـ
أك أعماؿ تعذيب بدنية أك نفسية .
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المادة ()37
يحظر القياـ بأم مف األفعاؿ اآلتية:
 استخداـ طفؿ أك استغبللو في تصكير أك تسجيؿ أك إنتاج مكاد إباحية. إنتاج أك نشر أك تكزيع أك تسييؿ كصكؿ األطفا ؿ لمكاد إباحية بأية كسيمة حيازة مكاد إباحية األطفاؿ بغض النظر عف نية التكزيع. تنزيؿ أك تحميؿ أك إرساؿ مكاد إباحية األطفاؿ عف طريؽ شبكة المعمكمات اإللكتركنية أك عبر أيةكسيمة أخرل مف كسائؿ االتصاؿ أك تقنية المعمكمات.
 مساىمة القائـ عمى رعاية الطفؿ في م شاركة الطفؿ في إنتاج أك تصكير مكاد إباحية األطفاؿ أكأية أعماؿ جنسية أخرل أك السماح لو بذلؾ أك مساعدتو في أم مف ىذه األفعاؿ.
جنسيا بتعريضو أك تييئتو ألعماؿ الدعارة أك الفجكر سكاء بمقابؿ أك
 استغبلؿ الطفؿ استغبل نالن
دكف مقابؿ ،كبطريقة مباشرة أك غير مباشرة.

المبحث الرابع  :حظر استغبلؿ الطفؿ جنسيا.
خصص المشرع المادة  37لحؽ الطفؿ في الحماية مف االستغبلؿ الجنسي ،كمنع مجمكعة مف األعماؿ التي
أكردىا عمى سبيؿ الحصر رغـ أنو سبؽ لو أف تطرؽ في عدد مف المكاد السابقة إلى ىذا الحؽ سكاء بطريقة
مباشرة أك غير مباشرة .كما سبؽ لو أف قرر حماية جزائية لمطفؿ مف أغمب ىذه األعماؿ سكاء في قانكف
العقكبات أك في المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )9لسنة  9849في شأف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات ك
أضاؼ لمرصيد التشريعي الجزائي الحامي لمطفؿ في النصيف المذككريف حماية جديدة بالمادة  44مف ىذا
القانكف  .كفي ضكء ىذا المشيد نتطرؽ في مرحمة أكلى إلى اإلضافة التي أقرتيا ىذه المادة بتجميعيا كافة
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األفعاؿ المشكمة لبلستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ (فقرة أكلى) ،ثـ نتكقؼ في مرحمة ثانية لمعرفة أبرز النصكص
القانكنية الجزائية الحامية لمطفؿ مف االستغبلؿ الجنسي ( فقرة ثانية)
الفقرة األكلى :تعداد حاالت حظر استغبلؿ الطفؿ جنسيا
عدد المشرع بيذه المادة  6حاالت لبلستغبلؿ الجنسي ،كىي حاالت تندرج كميا في إطار حماية الطفؿ مف

المكاد اإلباحية ناىيؾ أف ىذه المادة استأثرت لكحدىا بذكر عبا ةر " مكاد إباحية "  5مرات .في حيف أف مفردة

"إباحية" كرد ذكرىا في كامؿ مكاد ىذا القانكف  9مرات كذلؾ بالمكاد  ، 54 ، 37 ، 29 ،13 ، 1كما كردت
عبا ةر اإلساءة الجنسية في المادة . 33

ككما سبؽ أف رأينا في معرض تحميمنا لممادة األكلى مف ىذا القانكف أف المشرع اإلماراتي عرؼ عبارة "

إباحية األطفاؿ" بأنيا ":إ نتاج أك عرض أك نشر أك حيازة أك تداكؿ صك ةر أك فيمـ أك رسـ عف طريؽ كسيمة
مف كسائؿ االتصاؿ أك شبكات التكاصؿ االجتماعية أك غيرىا أك أية كسيمة أخرل يظير فييا الطفؿ في

كضع مشيف في عمؿ جنسي أك عرض جنسي كاقعي كحقيقي أك خيالي أك بالمحاكاة".

كىذا التعريؼ يتكافؽ مع البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ

في البغاء كفي المكاد االباحية (  ، )292كالذم تـ اعتماده بسبب ما اصبحت تمثمو المكاد اإلباحية المنتش ةر في
العديد مف المكاقع اإللكتركنية عمى شبكة اإلنترنت كغيرىا مف التكنكلكجيات الناشئة مف خطك ةر عمى األطفاؿ

سيما مع تنامي اإلجراـ المنظـ عبر الكطني ك تفشي إنتاج كتكزيع كتصدير كتركيج كبث كاستيراد المكاد

اإلباحية المتعمقة باألطفاؿ كحيازتيا.

كاذ تبدك أحكاـ ىذا القانكف مشحنو بعبارات "إباحية" ك"مكاد إباحية" ك" حظر ىذه المكاد"  ،فإف ىذا يعكس

اليكاج س الحقيقية لمسمطات العمكمية في الدكلة مف مخاطر التكنكلكجيات الحديثة التي أصبحت تيدد
األطفاؿ سيما مع تعدد األدكات الناعمة الميس ةر لتداكؿ تمؾ المكاد كاليكاتؼ الجكالة كالحكاسيب كغيرىا كالتي

جعمتيا في متناكؿ األطفاؿ كاألشخاص الذيف يمكف ليـ أف يستدرجكا األطفاؿ كيستغمكنيـ جنسيا.

 )292اعتمد ىذا البركتكككؿ كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  263الدكرة الرابعة
كالخمسكف المؤرخ في  25أيار/مايك  2000كدخؿ حيز النفاذ في  18يناير .2002
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كازاء المخاطر الحقيقية ليذه الظكاىر الجديدة المستحدثة عزز المشرع رصيده الجزائي الحامي لمطفؿ مف أم

شكؿ مف أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ.

الفقرة الثانية :تعزيز الرصيد الجزائي الحامي لمطفؿ مف االستغبلؿ الجنسي.
يتمثؿ الرصيد الجزائي ا لقائـ حاليا لحماية الطفؿ مف االستغبلؿ الجنسي كمف خطكرة المكاد اإلباحية فيما

قرره المشرع مف أحكاـ خاصة بكؿ مف قانكف العقكبات ك المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )9لسنة  9849في

شأف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات.

 - 1أىـ األحكاـ الجزائية الحامية لمطفؿ في قانكف العقكبات
تعرضت أكثر مف مادة في قانكف العقكبات لحماية الطفؿ جزائيا مف المكاد اإلباحية ك االستغبلؿ الجنسي ك

اقرت عددا مف الجرائـ في ىذا السياؽ نذكر منيا عمى كجو الخصكص:
-

از أك إحراز أك نقؿ بقصد االستغبلؿ أك التكزيع أك العرض
جريمة صنع أك استيراد أك تصدير أك حي ة

عمى ال غير كتابات أك رسكمات أك صك ار أك أفبلما أك رمك از أك غير ذلؾ مف األشياء إذا كانت مخمة
باآلداب العامة /.العقكبة  :الحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف خمسة آالؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف

العقكبتيف ( ،المادة .)362
-

جريمة اإلعبلف عف صنع أك استيراد أك تصدير أك حيازة أك إحراز أك نقؿ بقصد االستغبلؿ أك التكزيع
أك العرض عمى الغير كتابات أك رسكمات أك صك ار أك أفبلما أك رمك از أك غير ذلؾ مف األشياء إذا

كانت مخمة باآلداب العامة /.العقكبة  :الحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف خمسة آالؼ درىـ أك بإحدل
ىاتيف العقكبتيف ( ،المادة .)362

-

جريمة تحريض طفؿ ذكر اك أنثى أك استدراجو أك إغكائو أك إغكاؤه بأية كسيمة عمى ارتكاب الفجكر أك

-

تحريض طفؿ ذكر أك أنثى عمى ارتكاب الفجكر أك الدعارة عف طريؽ اإلكراه أك التيديد أك الحيمة /.

-

استبقاء شخص عمره أقؿ مف ثمانية عشر سنة بغير رضاه عف طريؽ اإلكراه أك التيديد أك الحيمة في

الدعارة أك مساعدتو عمى ذلؾ /العقكبة  :الحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف كبالغرامة  (.اىَادج .)141
العقكبة :السجف مدة ال تقؿ عف عشرة سنكات( /المادة .)364

مكاف بقصد حممو عمى ارتكاب فعؿ أك أكثر مف أفعاؿ الفجكر أك الدعارة /العقكبة  :السجف مدة ال تقؿ
عف عشرة سنكات( /المادة .)364
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 - 2أىـ األحكاـ الجزائية الحامية لمطفؿ في قانكف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات
عرفت المادة  0مف المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )9لسنة  9849في شأف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات
ن
جنسيا ألعضاء جنسية أك
المكاد اإلباحية لؤلحداث بأنيا أم صكر أك تسجيبلت أك رسكمات أك غيرىا مثيرة
ن
أفعاؿ جنسية حقيقية أك افتراضية أك بالمحاكاة لحدث ال يتجاكز الثامنة عشر مف عمره.

ك تعرضت أكثر مف مادة في ىذا القانكف لحماية الطفؿ جزائيا مف المكاد اإلباحية كاالستغبلؿ الجنسي ك
اقرت عددا مف الجرائـ في ىذا السياؽ نذكر منيا عمى كجو الخصكص:

 جريمة إنشاء أك إدارة مكقع إلكتركني أك اإلشراؼ عميو أك بث أك إرساؿ أك نشر أك أعاد نشر عف طريؽالشبكة المعمكماتية مكاد إباحية أك أنشطة لمقمار ،ككؿ ما مف شأنو المساس باآلداب العامة /العقكبة :
الحبس كالغرامة التي ال تقؿ عف مائتيف كخمسيف ألؼ درىـ كال تجاكز خمسمائة ألؼ درىـ أك بإحدل
ىاتيف العقكبتيف(المادة .)41
-

جريمة إنتاج أك إعداد أك تييئة أك إرساؿ أك خزف بقصد االستغبلؿ أك التكزيع أك العرض عمى الغير،
عف طريؽ شبكة معمكماتية ،مكاد إباحية أك أنشطة لمقمار ،ككؿ ما مف شأنو المساس باآلداب العامة
العقكبة  :الحبس كالغرامة التي ال تقؿ عف مائتيف كخمسيف ألؼ درىـ كال تجاكز خمسمائة ألؼ درىـ أك
بإحدل ىاتيف العقكبتيف(المادة .)41

 جريمة إنشاء أك إدارة مكقع إلكتركني أك اإلشراؼ عميو أك بث أك إرساؿ أك نشر أك أعاد نشر عف طريؽالشبكة المعمكماتية مكاد إباحية أك أنشطة لمقمار ،ككؿ ما مف شأنو المساس باآلداب العامة ك يككف
مصمما إلغراء
مكضكع المحتكل حدثنا لـ يتجاكز الثامنة عشر مف عمره ،أك كاف مثؿ ىذا المحتكل
ن
األحداث  /العقكبة  :الحبس مدة ال تقؿ عف سنة كاحدة كالغرامة التي ال تقؿ عف خمسيف ألؼ درىـ كال
تجاكز مائة كخمسيف ألؼ درىـ(المادة .)41
 جريمة الحيازة عمدا ل مكاد إباحية األحداث باستخداـ نظاـ معمكمات إلكتركني ،أك شبكة معمكماتية ،أكمكقع إلكتركني ،أك إحدل كسائؿ تقنية المعمكمات /العقكبة  :الحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كالغرامة
التي ال تقؿ عف مائة كخمسيف ألؼ درىـ كال تجاكز مميكف درىـ(المادة .)48
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 - 3أىـ األحكاـ الجزائية الحامية لمطفؿ في ىذا القانكف
اقتضت المادة  66مف ىذا القانكف أنو " :يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبالغرامة التي ال تقؿ عف

( )100.000مائة ألؼ درىـ كال تزيد عمى ( )400.000أربعمائة ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ

مف خالؼ أم حكـ مف أحكاـ المادة ( ،)26أك البنديف ( )4 ،3مف المادة ( )37مف ىذا القانكف.

كبمقارنة ىذه المادة بغيرىا مف المكاد نجد أف العقكبات المقر ةر فييا تختمؼ عف العقكبات المقر ةر في كؿ مف

قانكف العقكبات لذات الجرائـ كىذا ما يجعؿ مف النيابة العامة ك قضاة المحاكـ الجزائ ية يتحركف أكثر في

القيد ك الكصؼ في ضكء محاضر االستدالؿ التي تعرض عمييـ.
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المادة 38
يحظر ما يأتي:

 .1استغبلؿ الطفؿ في التسكؿ.

 .2تشغيؿ الطفؿ في ظركؼ مخالفة لمقانكف.

 . 3تكميؼ الطفؿ بعمؿ يعكؽ تعميمو أك يضر بصحتو أك بسبلمتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك

العقمية.

المبحث الخامس  :حظر استغبلؿ الطفؿ اقتصاديا.
سبق للمشرع بالمادة  99من هذا القانون أن تطرق إلى موضوع تعريض الطفؿ لمنبذ كاإلىماؿ كالتشرد كالى
اقتصاديا.
تعريض الطفؿ لمتسكؿ أك استغبللو
ن
ك المتأمؿ في القانكف اإلماراتي نجده يكفر حتى مف قبؿ صدكر ىذا القانكف حماية لمطفؿ مف كافة أشكاؿ
االستغبلؿ االقتصادم بما فييا الحماية مف التسكؿ ،كتشغيمو في ظركؼ مخالفة لمقانكف أك تكميفو بعمؿ يعكؽ
تعميمو أك يضر بصحتو أك بسبلمتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية( .فقرة أكلى)  ،مع ترتيب
جزاءات لكؿ مف يخالؼ األحكاـ القانكنية المقر ةر ( فقرة ثانية).
الفقرة األكلى :حماية الطفؿ مف االستغبلؿ االقتصادم
الدكؿ األطراؼ االعتراؼ بحؽ الطفؿ في حمايتو مف
أ ٌكدت المادة  19مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ٌأنو عمى ٌ
أم عمؿ ييرٌجح أف يككف خطي ار أك أف يمثؿ إعاقة لتعميـ الطفؿ أك أف يككف
االستغبلؿ االقتصادم كمف أداء ٌ
بنمكه البدني أك العقمي ،أك الركحي ،أك المعنكم أك االجتماعي ،،،،كأف تقكـ الدكؿ األطراؼ
ضا ار بصحتو أك ٌ
بكجو خاص بتحديد عمر أدنى أك أعمار دنيا لبللتحاؽ بعمؿ ،ككضع نظاـ مناسب ساعات العمؿ كظركفو،

كفرض عقكبات أك جزاءات أخرل مناسبة...

كما أ ٌكدت عميو المادة  19مف االتفاقية يندرج في حقيقة األمر كالكاقع ضمف نضاؿ المدافعيف عف حقكؽ

عامة كحقكؽ الطفؿ عمى كجو الخصكص مف ظاىرة االستغبلؿ االقتصادم األطفاؿ التي أضحت
اإلنساف ٌ
عالميا مري ار ال تكاد دكلة تخمك منو كتفاقمت حدتيا بسبب عكلمة االق تصاد كتحطيـ الحكاجز كالمنافسة
كاقعا
ٌ
306

293
طفؿ ىك أف ال يتـ تشغيمو في
الشرسة في جميع القطاعات الصناعية كالتجارية( ) .كاألصؿ بالنسبة لم ٌ

"إف الطٌفؿ
ألنيا مرحمة
مخصصة لمتربية كالتعميـ كالنماء ال لمعمؿ كالشغؿ كلذلؾ قاؿ أحدىـ ٌ
مرحمة الطفكلة ٌ
ٌ
294
مقدمتيا الفقر دخؿ مبلييف األطفاؿ في عالـ
يكجد في قانكف الشغؿ"( ) لكف كبس بب عكامؿ شتى يأتي في ٌ
الشغؿ في مرحمة الطفكلة .كادراكا مف المجمكعة الدكلية بمخاطر ىذا االنخراط المبكر لؤلطفاؿ في العمؿ كما
ينتج عنو مف نيؿ لنمائيـ بسبب االستغبلؿ الفظيع ليدىـ العاممة الرخيصة(  )295فقد كضعت منظمة العمؿ

296
السف األدنى لمقبكؿ في العمؿ
عدة محاذير كضكابط تضمنتيا
الدكلية ٌ
خاصة االتفاقية رقـ  ) (418بشأف ٌ
ٌ
سف إجبارية التعميـ أك عمى ٌأية اؿ أف يككف أدنى مف
السف ال ينبغي أف يككف ٌ
أقؿ مف ٌ
التي أ ٌكدت أف ذلؾ ٌ
خمسة عشر سنة أك فكؽ ثمانية عشر عاما بالنسبة لؤلعماؿ الخطي ةر كالشاقة؛ ككذلؾ االتفاقية رقـ )297 (489

بشأف أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ كالتي دعت الدكؿ إلى اتخاذ كؿ التدابير الفكرية كالناجعة لتأميف منع كالغاء

أسكء أشكاؿ عمؿ األطفاؿ...

السير تدريجيا نحك منع تشغيؿ األطفاؿ ناىيؾ أف إعبلف
كمختمؼ ىذه المحاذير تيدؼ في مجمميا إلى ٌ
منظمة العمؿ الدكلية الصادر سنة  4228يتحدث عف "اإللغاء الفعمي لتشغيؿ األطفاؿ".

أقر اتفاقية حقكؽ الطفؿ كباقي الصككؾ الدكلي ذات الصمة كخاصة االتفاقيتيف رقـ
كانسجاما مع ما ٌه
 418كرقـ 489السالفتي الذكر أقرت دكلة اإلمارات العربية المتحدة عدة إجراءات تشريعية ككضعت مجمكعة
مف اآلليات لمقضاء عمى تشغيؿ األطفاؿ كمف ىذه اإلجراءات نذكر بالخصكص:

 منع القانكف االتحادم رقـ ( )8لسنة  4288في شأف تنظيـ عبلقات العمؿ ،التصريح بتشغيؿ األحداث،إذ ال يجيز تشغيؿ الطفؿ قبؿ بمكغ سف الخامسة عشرة .كقد أكجبت المادة ( )94مف قانكف العمؿ عمى

 ) 293حكؿ ظاىرة االستغبلؿ االقتصادم لؤلطفاؿ بمختمؼ مظاىرىا يمكف الرجكع لمخ تمؼ تقارير اليكنيسيؼ كخاصة تقرير
 9884ص  98- 12ك 94كيمكف الرجكع أيضا لػ :حميدة العريؼ .االستغبلؿ االقتصادم لؤلطفاؿ مجمة القضاء ك التشريع /
تكنس .ع .4جانفي  4222ص .92
) Ph. Bois, Rapport général sur la protection de l’enfant en droit social. la protection de
l’enfant, Travaux de l’association H. Capitant Terme XXX. 1979 p 373.
295
قدر عدد األطفاؿ المنخرطيف في العمؿ في الفئة العمرية  41- 9عاما 914
ألنو يي ٌ
) كفقا لتقديرات منظمة العمؿ الدكلية ٌ
294

مميكنا  %18منيـ أم  414مميكف يعممكف في أكضاع أك ظركؼ خطرة .تقرير اليكنيسيؼ  9884ص .14

 ) 296اعتمدت منظمة العمؿ الدكلية ىذه االتفاقية سنة  4211كقد تـ التصديؽ عمييا بمكجب مرسكـ اتحادم رقـ (  )19لسنة

.4224

 ) 297اعتمدت منظمة العمؿ الدكلية ىذه االتفاقية سنة  4222كقد تـ التصديؽ عمييا بمكجب مرسكـ اتحادم رقـ (  )99لسنة

. 9884
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صاحب العمؿ قبؿ تشغيؿ أم حدث أف يستحصؿ منو عمى :شيادة ميبلد ،كشيادة بالمياقة الصحية
لمعمؿ المطمكب ،كمكافقة كتابية ممف لو الكالية أك الكصاية عمى الحدث.

 تحديد الحد األقصى لساعات عمؿ الحدث ست ساعات يكميان كأف تتخمميا ساعة لمراحة ،بحيث ال يعمؿالحدث أكثر مف  1ساعات متكالية"( .المادة  )99مف قانكف العمؿ

 منع القانكف تشغيؿ األحداث ليبلن مف الساعة الثامنة كحتى السادسة صباحان كمنع تشغيؿ األحداث فياألعماؿ الخطرة أك المض ةر بالصحة ،عمما بأف ك از ةر العمؿ في اإلمارات ال تمنح تصاريح عمؿ لؤلحداث

كما أف قكانيف اليجرة ال تسمح أيضنا باستقداـ مف ىـ دكف الثامنة عشرة لمعمؿ في الميف التي ال ينطبؽ
عمييا قانكف العمؿ مثؿ خدـ المنازؿ كالمزارعيف كالسائقيف في المنازؿ.

الفقرة الثانية :الحماية الجزائية لمطفؿ مف االستغبلؿ االقتصادم
إف الجرائـ المتعمقة بحماية الطفؿ مف االستغبلؿ االقتصادم نجدىا مكزعة في العديد مف النصكص كيمكف
ٌ
التسكؿ كجرائـ
تقسيميا إلى ثبلثة أنكاع :جرائـ تتعٌمؽ بتشغيؿ األطفاؿ ،جرائـ تتعٌمؽ باستغبلؿ الطفؿ في
ٌ
المخدرة.
تتعٌمؽ باستخداـ الطفؿ في انتاج كاإلتجار بالمكاد
ٌ

 - 1الجرائـ التي تتعمؽ بتشغيؿ األطفاؿ في قانكف العمؿ
أكجبت المكاد  21ك  22ك  25ك 34مف قانكف تنظيـ عبلقات العمؿ االماراتي االتحادم رقـ  8لسنة

1980عمى أصحاب العمؿ أف يمتزمكا بتشغيؿ األطفاؿ كفؽ شركط محددة كرتبت المادة  (181كما عدلت
بالقانكف رقـ  12تاريخ  )1986/10/29مف ذات القانكف جزاءات لمف يخالؼ ذلؾ إذ جاء فييا " :مع عدـ

االخبلؿ بأية عقكبة اشد ينص عمييا قانكف اخر يعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز ستة اشير كبغرامة ال تقؿ
عف ثبلثة آالؼ درىـ كال تزيد عمى عش ةر آالؼ درىـ اك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف خالؼ أم نص آمر

مف نصكص القانكف اك المكائح اك الق اررات المنفذة لو...
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 - 2الجرائـ المتعمقة بتشغيؿ الطفؿ في التشرد كالتسكؿ
التسكؿ أك التك ٌفؼ(  )298ظاىرة مف الظكاىر االجتماعية المنتشرة في مختمؼ بمداف العالـ ،كىي ليست ح ٍكنار
ٌ
المتقدمة التي تشكك مف نقص أك خمؿ في
الغنية ك ٌ
البمداف الفقيرة أك النامية بؿ نجدىا ٌ
حتى في البمداف ٌ
عمى ي
سياساتيا االجتماعية.

التشرد كما تقترف اجتماعيا بالبطالة كالفقر ،كالتفكؾ
كت قترف مفردة
التسكؿ عادة بمفردات أخرل مثؿ التس ٌكع ك ٌ
ٌ
يتحكؿ لدل البعض
لكف
األسرم ،كالنزكح كاإلعاقةٌ .
التسكؿ ليس مرتبطا دائما بالفقر أك بانعداـ الدخؿ إذ قد ٌ
ٌ
سكؿ عرضي كآخر احترافي ،كصمب االحترافي
إلى احتراؼ كمكرد رزؽ سيؿ ،فيناؾ أنكاع مف
التسكؿ :ت ٌ
ٌ
تصدل ليا
التسكؿ المنظٌـ ،كىذه األنكاع األخيرة مف
نجد
التسكؿ ىي التي ٌ
ٌ
التسكؿ العشكائي أك غير المنظـ ك ٌ
ٌ
المشرعكف في مختمؼ البمداف خاصة إذا ٌتـ فييا استخداـ األطفاؿ لمتأثيرات السمبية عمى حقيـ في النماء.
ٌ

ككفقا ألحكاـ الفقرة األكلى مف المادة  13مف القانكف االتحادم رقـ ( )2لسنة 4214ـ في شأف األحداث

الجانحيف كالمشرديف فإف الحدث يعتبر مشردا إذا كجد متسكالن ،كيعد مف أعماؿ التسكؿ عرض سمع تافية أك

جديا لمعيش.
ممارسة أعماؿ ال تصمح ن
مكردا ن

كحسب المادة  42مف ذات القانكف االتحادم فإنو " يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أك بغرامة ال تقؿ

عف ألفي درىـ كال تجاكز خمسة آالؼ درىـ كؿ مف عرض حدثنا إلحدل حاالت التشرد بأف أعده ليا أك
قانكنا.
ساعده أك حرضو عمى سمككيا أك سيميا لو بأم كجو كلك لـ تتحقؽ حالة التشرد ن

كفي سياؽ مقارف عرفت المادة  94مف مجمة حماية الطفؿ التكنسية االستغبلؿ االقتصادم بأنو " تعريض
لمتسكؿ أك تشغيمو في ظركؼ مخالفة لمقانكف أك تكميفو بعمؿ مف شأنو أف يعكقو عف تعميمو أك يككف
الطفؿ
ٌ
بصحتو أك بسبلمت ػػو البدنية أك المعنكية.
ضا ار
ٌ
كالجدير بالتذكير أف قانكف دكلة االمارات يحظر جريمة التسكؿ بمكجب القانكف رقـ  49لسنة  4219الذم

يعاقب عمى كؿ شخص جاكز الثامنة عشرة مف عمره ،كلك كاف غير صحيح البنية أك غير قادر عمى العمؿ،
أف يتسكؿ في الطريؽ العاـ أك في األماكف كالمحبلت العامة أك عرض سمع تافية أك ألعاب بيمكانية ال

التسكؿ.
مد اإلنساف يده لبلستعطاء كاالستجداء كىذا ىك
 )298التك ٌفؼ ىك أخذ الشيء
أم ٌ
ٌ
بالكؼ ٌ
ٌ
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تصمح مكردنا جدينا لمعيش كاصط ناع اإلصابة بجركح أك عاىات أك استعماؿ أية كسيمة أخرل مف كسائؿ

الغش بقصد التأثير في الجميكر الستدرار عطفو ،بالحبس مدة ال تتجاكز الشيريف كبغرامة ال تجاكز 988
درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فضبل عف جكاز الحكـ بإبعاد األجنبي عف الببلد كينفذ اإلبعاد بعد تنفيذ

العقكبة المحككـ بيا أك االكتفاء بإبعاده دكف انقضاء العقكبة

 - 3الجرائـ المتعمقة باستخداـ األطفاؿ في إنتاج كاإلتجار بالمكاد المخدرة
المخدرات مف طرؼ األطفاؿ في أغمب بمداف العالـ أصبح يش ٌكؿ ظاىرة مفزعة
إف االرتفاع المتزايد الستيبلؾ
ٌ
تيدد ال فقط صحة اإلنساف كسبلمتو كاٌنما أيضا الرفاه االقتصادم كالنظاـ االجتماعي
ألف المكاد
المخد ةر ٌ
ٌ

لؤلمـ .كقد أصبح أمر ىذه الظاىرة يحتؿ مكانة كأكلكية في األجندات السياسية العالمية كالكطنية( ،)299

كحسبنا التذكير في ىذا المجاؿ بما جاء بالفقرة (ز) مف اإلعبلف العالمي لبقاء الطفؿ كحمايتو كنمائو( )300

الصحة العالمي مف أجؿ الطفؿ سنة  4228قد اتفقكا عمى بذؿ قصارل الجيد
أف المجتمعيف في مؤتمر
ٌ
مف ٌ
المادة  11ـ اتفاقية
نصت عميو ٌ
كجرىـ إلى ىاكية التعاطي بالمخدرات ،أك بما ٌ
لضماف عدـ استدراج األطفاؿ ٌ
األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ مف "اتخاذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة بما في ذلؾ التدابير التشريعية

المخد ةر كالمك ٌاد المؤثٌ ةر عمى
كاإلدارية كاالجتماعية كالتربكية لكقاية األطفاؿ مف االستخداـ غير المشركع لممكاد
ٌ
الصمة ،كلمنع استخداـ األطفاؿ في إنتاج مثؿ ىذه المكاد
العقؿ حسبما ٌ
تحددت في المعاىدات الدكلية ذات ٌ

كتجمعات دكلية
بطريقة غير مشركعة كاإلتجار فييا ،،،إلى غير ذلؾ مف اإلعبلنات المنبثقة مف مؤتمرات
ٌ

كبرل( .)301

299

) Manuel d'application de la convention relative aux droits de l'enfant. Op. cit. p523.
300
أقر ىذا اإلعبلف المجتمعكف في مؤتمر القمة العالمي مف أجؿ الطفؿ المنعقد في نيكيكرؾ في  18سبتمبر .4228
) ٌ
301
) Voir notamment: la déclaration politique de la session extraordinaire de l'Assemblée
Générale des Nations Unies consacrée à la lutte commune contre le problème mondial de la
drogue (1998).
- sur la situation mondiale en ce qui concerne l'abus de drogues, en particulier parmi les enfants
voir: document: E/CN. 7/2001/4.
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كالمخػدرات ىػي "مػك ٌاد تخػ ٌػدر الجسػـ كاإلحسػاس كتبعػث فػػي اإلنسػاف شػبو غفمػة ،كىػػي بالتػالي تعنػي المضػ ٌػعؼ

ػإف اإلدمػػاف عميػػو يػػنجـ عنػػو أبمػػغ
لمنػػاس ،فػ ٌ
"(  ،)302كىػي "نػػكع مػػف السػػمكـ إف صػ ٌػح أف قمػػيبل منػػو فيػػو شػػفاء ٌ
الضرر ليس فقط بالنسبة لمف يتعاطاىا كاٌنما أيضا لعائمتو كالمجتمع".

كمف بيف أكجو الحماية الجزائية التي يكفرىا التشػريع اإلمػاراتي مػف مخػاطر ىػذه اآلفػة مػا نصػت عميػو المػادة
 44مف القانكف رقـ ( )41لسنة 4229ـ بشأف مكافحة المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية كالتي نصت عمػى انػو
" يعاقب بالسجف مدة ال تقؿ عف خمس سػنكات كالغ ارمػة التػي ال تقػؿ عػف عشػريف ألػؼ درىػـ كػؿ مػف دعػا أك
شخصا عمى ارتكاب أم مف الجرائـ المبينػة فػي المػكاد ( )12ك( )18ك( )14أك سػيؿ لػو ارتكابيػا بػأم
حرض
ن
كجو.
مشددا كقكع جريم ة الدعكة أك التحريض أك التسييؿ في أماكف التجمعات العامة أك كقكعيا عمى
ظرفا
كيعتبر ن
ن
عقميا أك شخص في حالة سكر أك تخدير ظاىريف"
أنثى أك حدث أك مريض
مرضا ن
ن

كالمتأمؿ في القانكف رقـ  14المشار إليو نجده ال يتعرض إلى تجريـ استخداـ أك استغبلؿ األطفاؿ في جرائـ

التركيج أك اإلتجا ر في المكاد المخدرة إذ ىك ال يرتب تفريقا بيف المركج أك التاجر الذم يستخدـ طفبل أك ال
في عممياتيا ك الحاؿ أننا نجد في القانكف المقارف مثؿ ىذا التفريؽ مف ذلؾ ما ذىب فيو المشرع التكنسي في

ػؤرخ ف ػػي  18م ػػام  1992ال ػػذم نػػص عم ػػى معاقب ػػة ك ػ ٌػؿ مرتك ػػب إلح ػػدل جػ ػرائـ
المػػادة  11م ػػف الق ػػانكف الم ػ ٌ
التركيج أك االتجار إذا ارتكبػت ض ٌػد قاصػر لػـ يبمػغ  18عامػا كاممػة أك بكاسػطتو أك بتحػريض مػف أصػكلو أك
ممف لو سمطة عميو بداخؿ مؤسسة تعميمية أك تربكية أك اجتماعية أك رياضية أك ثقافية أك إصبلحية.

كأخي ار ال بد مف اإلشا ةر إلى أف المادة  38مف قانكف حقكؽ الطفؿ " كديمة" لـ تتعرض إلى ما أصبح يعرؼ

باالسػػتغبلؿ االجتم ػػاعي لؤلطف ػػاؿ كى ػػذه العب ػػا ةر ل ػػـ تك ػػف مألكفػػة قب ػػؿ اعتم ػػاد الجمعي ػػة العام ػػة لؤلم ػػـ المتح ػ ٌػددة

التفاقيػػة حق ػػكؽ الطف ػػؿ ،لكػػف ب ػػركز ى ػػذا الش ػػكؿ الجديػػد م ػػف االس ػػتغبلؿ ال ػػذم يككن ػكا ض ػػحاياه غالب ػػا األطف ػػاؿ

المكىكبكف في مجاالت مختمفة كالرياضة كالفنكف أك األطفاؿ ضحايا بعض األعماؿ اإلجرامية ىك الػذم دفػع

أف الػدكؿ األطػراؼ "تحمػي الطفػؿ مػف سػائر أشػكاؿ
بكاضعي االتفاقية إلى إدخاؿ ٌ
المادة  14لمتأكيد فييا عمػى ٌ
ػأم جان ػػب م ػػف جكانػػب رف ػػاه الطفػػؿ" كتش ػػير عب ػػارة سػػائر أش ػػكاؿ االسػػتغبلؿ الض ػػا ةر إل ػػى
االسػػتغبلؿ الض ػ ٌة
ػار بػ ٌ

 ) 302الطاىر المنتصر .جرائـ المخدرات .مجمة القضاء ك التشريع  /تكنس جانفي  4224ص .1
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االسػػتغبلؿ االجتمػػاعي(  ) 303الػػذم يػػتـ عب ػػر كسػػائؿ اإلعػػبلـ أك كسػػائطيا ف ػػي اسػػتخداـ األطفػػاؿ فػػي اإلش ػػيار
كاإلستشيار فضبل عف إمكانية استخداـ فئات أخرل منيـ لمقياـ بأبحاث كتجػارب عمميػة(  )304كبػالرغـ مػف أف

لحد اآلف إلى المضاميف الكاممة ليذا النكع الجديد مف االستغبلؿ.
تتعرض ٌ
لجنة حقكؽ الطفؿ لـ ٌ

) E/ CN. 4.1987/25. p16 à 25.
) Manuel d'application de la convention inutile des droits de l'enfant op. cit. p 561.
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303
304

القسـ الرابع
آليات الحماية
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يشتمؿ ىذا القسـ عمى فصؿ كحيد ىك الفصؿ التاسع ( المكاد مف  39إلى )45
كىك يتضمف المباحث التالية:

 نظاـ كحدات حماية الطفؿ في القانكف المقارف ( مبحث أكؿ) /المادة 39 اختصاصي حماية الطفؿ في الق انكف المقارف (مبحث ثاف) /المادة 39 -أية عبلقة بيف كحدات حماية الطفؿ كاختصاصي حماية الطفؿ (مبحث ثالث) /المادة 39

 المياـ العامة اختصاصي حماية الطفؿ (مبحث رابع)  /المادة 40 الصبلحيات المخكلة الختصاصي حماية الطفؿ (مبحث خامس) /المادة 41 اإلببلغ عف أم تيديد يتعرض لو طفؿ (مبحث سادس) /المادة 42 مساعدة الطفؿ عمى اإلببلغ ( مبحث سابع)  /المادة 43 -حماية القائميف باإلببلغ (مبحث ثامف)  /المادتاف  44ك 45
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الفصؿ التاسع
آليات الحماية
المادة ()39
-1

تعمؿ السمطات المختصة كالجيات المعنية بالتنسيؽ مع الكزارة عمى إنشاء كحدات لحماية

الطفؿ تيدؼ إلى كضع كتنفيذ آليات كتدابير حماية الطفؿ المنصكص عمييا في ىذا القانكف.
تحدد البلئحة التنفيذية ليذا القانكف ما يأتي:
-2
أ-

اختصاصات كحدات حماية الطفؿ كآليات عمميا.

ب  -الشركط البلزـ تكافرىا في اختصاصي حماية الطفؿ
بعد أف تعرض طالع ىذه المادة إلى كاجب السمطات المختصة كالجيات المعنية لمعمؿ بالتنسيؽ مع الك از ةر /
ك ازرة تنمية المجتمع عمى إنشاء كحدات لحماية الطفؿ تيدؼ إلى كضع كتنفيذ آليات كتدابير حماية الطفؿ
المنصكص عمييا في ىذا القانكف  ،تعرضت الفقرة الثانية مف ذات المادة إلى آلية أخرل لحماية الطفؿ ىي
اختصاصي حماية الطفؿ كجاء في الفق ةر  2مف ىذه المادة أف البلئحة التنفيذية ستحدد اختصاصات كحدات
حماية الطفؿ كآليات عمميا كالشركط البلزـ تكافرىا في اختصاصي حماية الطفؿ.
كسنتكقؼ في مرحمة أكلى الستكشاؼ نظاـ كحدات حماية الطفؿ في القانكف المقارف (مبحث أكؿ) ،ثـ
التعرؼ في مرحمة ثانية عمى مبلمح مسؤكلية اختصاصي حماية الطفكلة كالشركط الكاجب تكفرىا فيو كذلؾ
في بعض التشريعات المقارنة التي أسندت مياـ حماية الطفؿ الختصاصييف مماثميف لكف بتسميات مختمفة
(مبحث ثاف)  ،كأخي ار محاكلة التعرؼ عف العبلقة التي يتعيف أف تقكـ بيف آليتيف مختمفتيف لمحماية مف حيث
فمسفتيما العامة كىما كحدات حماية الطفؿ كاختصاصي حماية الطفؿ ،كمحاكلة تقديـ تصكر عاـ يسمح
بالتكفيؽ بينيما حتى تككنا آليتيف متكاممتيف ال متنافرتيف ككيؼ حسمت البلئحة ىذا المكضكع (مبحث ثالث)
.
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المبحث األكؿ :نظاـ كحدات حماية الطفؿ في القانكف المقارف
تعكد فكرة إنشاء كحدات لحماية الطفؿ إلى قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف األحداث
المعركفة بقكاعد قكاعد بكيف (  )305التي نصت قاعدتيا رقـ  49عمى أنو " يجب عمى ضباط الشرطة الذيف
يتعاممكف كثي انر مع األحداث أك الذيف يخصكف ل متعامؿ معيـ أك الذيف يتناكلكف بالدرجة االكلى ميمة منع
جرائـ األحداث ،أف يتمقكا تعميمان كتدريبان خاصيف لكي يتسنى ليـ أداء مياميـ عمى أفضؿ كجو .كينبغي
انشاء كحدات شرطة خاصة لذلؾ الغرض في المدف الكبيرة".
كلما كانت الشرطة تيمثؿ نقطة االتصاؿ االكلي بنظاـ قضاء االحداث ،فمف الميـ جدان اف يتصرؼ رجاؿ

الشرطة بطريقة مستني ةر كالئقة  ،كأف يككف عمميـ في إطار كحدات تراعي سف األطفاؿ كىشاشة أكضاعيـ

لكف كمع مركر الكقت تكسع مفيكـ كحدات الطفؿ أك كحدات حماية الطفكلة ليخرج مف دائ ةر الييكؿ المنظـ
التابع لمشرطة إلى فرؽ منظمة متعددة االختصاصات تعنى عمى كجو الخصكص بحماية األطفاؿ مف كافة
أشكاؿ مظاىر العنؼ.
كتمثؿ تجربة كحدات حماية الطفكلة التي تـ اعتمادىا في المغرب بتعاكف مع إسبانيا نمكذجا يمكف
االستمياـ منو لتحديد اخ تصاصات كحدات حماية الطفؿ كآليات عمميا .كسنتطرؽ بداية لمعرفة الخمفية
العامة ليذه الكحدات كسياقاتيا (فقرة اكلى) ،ثـ التعرؼ عمى ماىية ىذه الكحدات(فقرة ثانية) ،ك أنكاع

الحماية التي تكفرىا (فقرة ثالثة) ،كتركيبتيا(فقرة رابعة) ،كىيكميا التنظيمي(فقرة خامسة)،
الفقرة األكلى :خمفية إنشاء كحدات حماية الطفكلة

يندرج إحداث كحدات حماية الطفكلة في المغرب في سياؽ خطة العمؿ الكطني لمطفكلة بالمغرب ككذلؾ في
إطار التعاكف الحككمي المغربي االسباني.

 )305أكصى باعتماد قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف األحداث المعركفة بقكاعد بكيف مؤتمر األمـ المتحدة
السابع لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف المعقكد في ميبلنك مف  26آب /أغسطس إلى  6أيمكؿ  /سبتمبر  1985كاعتمدتيا

الجمعية العامة بقرارىا  22/40المؤرخ في  29تشريف الثاني  /نكفمبر .1985
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كت عتبر كحدة حماية الطفكلة بمثابة آلية مؤسساتية تشاركية تعمؿ بتعاكف مع العديد مف القطاعات
الحككمية كالترابية مف أجؿ حماية األطفاؿ ،مثؿ مصالح كزارة العدؿ كالحريات ،كزارة التضامف كالمرأة ك
األسرة كالتنمية االجتماعية ،كزارة التربية الكطنية كالتككيف الميني ،كزارة الصحة ،كزارة الشباب كالرياضة،

الجماعات الترابية ،التعاكف الكطني ،األمف الكطني ،الدرؾ الممكي ،باإلضافة إلى جمعيات المجتمع المدني.
كتعتبر كح دات حماية الطفكلة آليات جديدة لتجسيد سياسة القرب مف أجؿ التصدم لظاىرة العنؼ ضد

األطفاؿ ،سكاء العنؼ الجسدم أك االقتصادم أك االجتماعي.

كيبمغ عدد كحدات حماية الطفكلة التي يشرؼ عمييا التعاكف الكطني ،بتعاكف مع الككالة االسبانية

لمتعاكف الدكلي كالمنظمة االسبانية لمتنمية 12 ،كحدة( .)306
الفقرة الثانية :ما ىي كحدة حماية الطفكلة ؟

كفؽ دليؿ المينييف في مجاؿ حماية األطفاؿ ضد العنؼ ،ك از ةر التنمية االجتماعية كالتضامف بالمغرب فإف

كحدة حماية الطفكلة ىي آلية مكمفة بمجمكع العمميات كالتدابير البلزمة مف أجؿ:
• استقباؿ األطفاؿ ضحايا العنؼ كاال ستماع إلييـ،

• كشؼ جميع أشكاؿ العنؼ التي يتعرض إلييا األطفاؿ كالتبميغ عنيا كتشخيصيا،
• اإلعبلـ،

• التكجيو كاإلرشاد،

• االضطبلع بدكر الكسيط،

• مكاكبة األطفاؿ ضحايا العنؼ أثناء التكفؿ الطبي كالنفسي كاالجتماعي كالقضائي،
• ضماف المتابعة كالتقييـ،

• الكقاية مف العنؼ ضد األطفاؿ،
• تشجيع حقكؽ الطفؿ.

كتضطمع كحدة حماية الطفكلة بميمة الحد مف الخطر أك احتماالت الخطر مف خبلؿ اتخاذ التدابيرالبلزمة
لضماف الحماية البدنية كالنفسية كالعاطفية لمطفؿ.

كما أنيا تضطمع بميمة إعبلـ كتكعية األطفاؿ كالكبار بخصكص حقكؽ الطفؿ.
 )306دليؿ المينييف في مجاؿ حماية األطفاؿ ضد العنؼ ،ك ازرة التنمية االجتماعية كالتضامف بالمغرب أكتكبر .2010
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الفقرة الثالثة :ما ىي أنكاع الحماية التي تكفرىا كحدة حماية الطفكلة؟
إف الحماية التي تكفرىا كحدة حماية الطفكلة متعددة االختصاصات:

• حماية قانكنية

الجانب القانكني :التبميغ بالحاالت ،متابعة اإلجراءات ،المساعدة القانكنية ،تطبيؽ القكانيف.

• حماية طبية

• الجانب الطبي :إضفاء طابع الطكارئ عمى الحاالت ،تشخيص الطبيب الشرعي ،العبلج ،تحكيؿ الحاالت

إلى المستشفى ،التكفؿ كالمتابعة.
• حماية النفسية

• الجانب النفسي كالعقمي :االستماع ،تشخيص أشكاؿ العنؼ النفسي كالتأثير النفسي لمعنؼ الممارس،
المراف قة ،التكفؿ النفسي أك العقمي  ،المكاكبة
• حماية اجتماعية
• الجانب االجتماعي  :البحث ،تحميؿ البيئة ،اإلشكالية العائمية ،الكضع داخؿ مؤسسة إعادة اإلدماج،

الكساطة في حاالت العنؼ بيف الشباب،
• المتابعة.

• الكقاية

• جانب اإلعبلـ ،كالتكعية كالتربية.
• تشجيع الحقكؽ
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الفقرة الرابعة :تركيبة كحدة حماية الطفكلة
تتألؼ كحدة حماية الطفكلة مف:
أ-

فريؽ دائـ

يتككف مف نقاط االتصاؿ لمحماية التي يتـ تعيينيا رسميا مف قبؿ مختمؼ الك ازرات المعنية:
• الصحة
• العدؿ

• التربية

• الداخمية :الشرطة
• الشباب

• الدفاع الكطني

• التعاكف الكطني

كىي تعمؿ بتعاكف كثيؽ مع:
ب  -فريؽ مف العامميف المؤقتيف المتخصصيف،
ج -منظمات غير حككمية،
خ -السمطات المحمية.

يتـ التكفؿ باألطفاؿ ضحايا العنؼ ضمف فريؽ كفي إطار شبكة

يتحتـ عمى األطباء كاألطباء النفسانييف كالمحاميف كالمساعديف القانكنييف كالمربييف كالعامميف االجتماعييف،

العمؿ سكيا ،داخؿ ىذه الكحدة ،كما ينبغي ليـ تنسيؽ العمميات مع اليياكؿ التي تستقبؿ أك تتكمؼ باألطفاؿ

ضحايا العنؼ مف مستشفيات  ،كمراكز صحية ك مصالح الشرطة القضائية )الشرطة كالدرؾ(  ،كمحاكـ

كمدارس كمراكز حماية الطفكلة كمنظمات غير حككمية...

• إف تبادؿ كجيات النظر المختمفة ،كمقابمتيا كتحميميا كتمخيصيا ينبغي أف يمكف مف اتخاذ الق اررات البلزمة

بشكؿ أكثر مبلئمة.

ىذه المقاربة تسمح كذلؾ باآلتي:

• دعـ الثقة كالتعاكف بيف المؤسسات

• التعرؼ عمى بعضيـ البعض كترسيخ االحتراـ المتبادؿ
• مراعاة منطؽ ككاجبات كؿ مؤسسة

• إدراؾ أىمية كؿ عنصر في سمسمة الحماية
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• ربط عبلقات

• تنسيؽ العمميات
• نشر المعمكمات

• كبالتالي ،فإف ىذا التعاكف الجديد سيضفي مزيدا مف الفعالية عمى مختمؼ العمميات.
الفقرة الخامسة :الييكؿ التنظيمى لكحدة حماية الطفؿ كالمياـ المناطة
تتككف كحدة حماية الطفكلة في المغرب مف فريقيف :فريؽ المداكمة كفريؽ نقاط اإلرتكاز كيقكـ الفريقاف بأدكار
يكمؿ بعضيا اآلخر.
 - 1ماىي االدكار المنكطة بالفريؽ الدائـ د

تتمثؿ أدكار ىذا الفريؽ في:

• االستقباؿ  :استقباؿ الطفؿ الذم يعاني كالتحمي بالسمكؾ المبلئـ،
• االستماع  :جمع المعمكمات كالتحكـ في التقنيات الخاصة،
• تحميؿ المعطيات كتشخيص الحالة،

• إشعار الطفؿ أك األسرة أك كلي أمر الطفؿ أك المرافؽ بخصكص  :حقكؽ الطفؿ ،كالقكانيف الكطنية

المرتبطة بحماية الطفكلة ،كاإلجراءات.
• االضطبلع بدكر الكساطة،
• التبميغ كتشجيع التبميغ،
• التكجيو،

• إسداء النصيحة،

• الدفاع عف مصمحة الطفؿ،

• المكاكبة عمى الصعيد القانكني ،كالطبي ،كالنفسي كاالجتماعي،
• البحث كالتنقؿ،

• استعماؿ الككاالت،
• عقد اجتماعات،
• التنسيؽ،

• اتخاذ قرار أك ق اررات عديدة في حالة الطكارئ،
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• تحضير الممخصات،

• تأميف العبلقة بيف مختمؼ نقاط االتصاؿ الكطنية،
•التعيد بالمتابعة،
• تقييـ التكفؿ ،كاستعماؿ مؤشرات التقييـ،

• إعداد التقارير  :مؿء الممفات ك المكائح كالسجبلت كتحديثيا،
• الكقاية.

 - 2فريؽ نقاط اإلرتكاز
تتمثؿ أدكار ىذا الفريؽ في:

• تسييؿ عمؿ فرؽ كحدة حماية الطفكلة،
• تكجيو الفرؽ،

• تعجيؿ اإلجراءات،
• إخبار الفرؽ،

• المشاركة في اجتماعات الفرؽ،

• تحسيف اإلجراءات ك آليات التنسيؽ،
• ضماف التكاصؿ مع مصالحيا،
• ضماف المتابعة كالتقييـ.

المبحث الثاني :اختصاصي حماية الطفؿ في القانكف المقارف
تيعتبر كندا مف أكؿ الدكؿ التي أككمت أمر اإلشراؼ عمى حماية الشباب كالطفكلة إلى شخص أطمؽ عميو"

مدير حماية الشباب" كقد تعرض لو القانكف الكندم المتعمؽ بحماية الطفكلة كالشباب .كتتـ تسمية ىذا المدير
مف قبؿ مجمس إدا ةر مركز حماية الطفكلة كالشباب( )307

307

)1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
b) «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui
exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
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كعماف كاليمف
كلقد نسجت عمى منكاؿ التجربة الكندية عديد الدكؿ مثؿ تكنس كمصر كالجزائر كالبحريف ي
كفمسطيف كسنتكقؼ في مرحمة أكلى لمحاكلة رسـ مشيد عاـ عف قكانيف ىذه الدكؿ (فقرة أكلى) ثـ نتطرؽ في
مرحمة ثانية لمتعرؼ عمى تجربة "مندكب حماية الطفكلة" في تكنس باعتبارىا أكؿ تجربة تـ القياـ بيا في
الدكؿ العربية (فقرة ثانية).
الفقرة األكلى :األطراؼ المسؤكلة عف حماية الطفؿ في عدد مف قكانيف الدكؿ العربية
يتضح مف خبلؿ االطبلع عمى قكانيف عدد مف الدكؿ العربية المتعمقة بحماية الطفكلة أف ىناؾ اتجاىيف
اثنيف في خصكص إحداث خطط أك كظائؼ أك ىياكؿ لحماية الطفؿ.
اتجاه أكؿ أككؿ حماية الطفكلة بصفة عممية ،ألشخاص محدديف أحدث ليـ كظائؼ محددة كسماىـ
تسميات معينة كيعممكف تحت إشراؼ ىياكؿ كأجي ةز حككمية.
كاتجاه ثاف أككؿ حماية الطفكلة بصفة عممية ال إلى اشخاص محدديف كانما إلى ىياكؿ معينة مثؿ لجاف أك
مكاتب ،تعمؿ بدكرىا تحت إش ارؼ ىياكؿ إدارية كأجي ةز حككمية.
 - 1التشريعات التي أككمت حماية الطفكلة إلى أ شخاص محدديف
أحدثت" مجمة حماية الطفؿ التكنسية "الصادرة بالقانكف رقـ  92لسنة  1995المؤرخ في - 1995/11/09
كىي مف أكؿ القكانيف الحامية لمطفؿ التي صدرت في العالـ العربي – خطة مندكب لحماية الطفكلة .فقد جاء
بالمادة  28مف القانكف المذككر ":تيحدث خطة مندكب حماية الطفكلة بكؿ كالية كيمكف إذا اقتضت الضرك ةر
كالكثافة السكانية إحداث خطة أخرل أك أكثر بنفس الكالية .كيضبط النظاـ األساسي الخاص بيذا السمؾ

تدخمو كطرؽ تعاممو مع المصالح كالييئات االجتماعية المعنية".
يحدد مجاالت ٌ
بمقتضى أمر ٌ
ككما ىك كاضح مف أحكاـ المادة المذككر فإف المشرع التكنسي أككؿ ميمة حماية الطفؿ إلى شخص معيف
أطمقت عميو عبا ةر  ":مندكب حماية الطفكلة".
كعمى نفس ىذا النيج سار القانكف الفمسطيني رقـ  7لسنة  2004الذم أنشأ بمكجب المادة  50خطة "
مرشد حماية الطفكلة " فقد جاء بالمادة المذككرة " تنشأ بك ازرة الشؤكف االجتماعية دائرة تسمى دائرة حماية
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الطفكلة تضـ عددا مف مرشدم حماية الطفكلة  ،كيصدر كزير الشؤكف االجتماعية المكائح التي تحدد
مكاصفات مرشدم حماية الطفكلة كاختصاصيـ ك طرؽ تعامميـ مع الجيات كالييئات ذات العبلقة" .كفي
نفس االتجاه سار القانكف الجزائرم رقـ  12-15المؤرخ في  28رمضاف عاـ  1436المكافؽ ؿ/
15يكليك سنة  2015المتعمؽ بحماية الطفؿ كالذم جاء في مادتو  "11تحدث لدل الكزير األكؿ
ىيئة كطنية لحماية كترقية الطفكلة يرأسيا المفكض الكطني لحماية الطفكلة تكمؼ بالسير عمى
حماية كترقية حقكؽ الطفؿ تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي .كتضع الدكلة تحت تصرؼ
الييئة الكطنية لحماية كترقية الطفكلة كؿ الكسائؿ البشرية كالمادية البلزمة لمقياـ بمياميا تحدد
شركط ككيفيات تنظيـ الييئة الكطنية لحماية كترقية الطفكلة كسيرىا عف طريؽ التنظيـ"
 - 2التشريعات التي أككمت حماية الطفكلة إلى لجاف أك مكاتب أك مراكز
اقتضت المادة  97مف قانكف الطفؿ المصرم رقـ  12لسنة  1996كالمعدؿ بالقانكف  126لسنة  2008ما

يمي  " :ينشأ بكؿ محافظة لجنة عامة لحماية الطفكلة  ،برئاسة المحافظ كعضكية مديرم مديريات األمف

كالمختصة بالشئكف االجتماعية كالصحة كممثؿ عف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئكف الطفكلة كمف
يرم المحافظ االستعانة بو ،كيصدر بتشكيؿ المجنة قرار مف المحافظ.

كتختص ىذه المجنة برسـ السياسة العامة لحماية الطفكلة في المحافظة كمتابعة تنفيذ ىذه الساسة كتشكؿ في

دائرة كؿ قسـ أك مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفكلة  ،يصدر بتشكيميا قرار مف المجنة العامة ،كيراعي
في التشكيؿ أف تضـ عناصر أمنية كاجتماعية كنفسية كطبية كتعميمية  ،عمي أال يقؿ عدد أعضائيا عف
بل أك أكثر
خمسة كال يجاكز سبعة أعضاء بما فييـ الرئيس  ،كيجكز أف تضـ المجنة بيف أعضائيا ممث ن
لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئكف الطفكلة.

كتختص لجاف حماية الطفكلة الفرعية بميمة رصد جميع حاالت التعرض لمخطر كالتدخؿ الكقائي كالعبلجي
البلزـ لجميع ىذه الحاالت كمتابعة ما يتخذ مف إجراءات.

مع مراعاة حكـ المادة  144مف ىذا القانكف  ،ينشأ بالمجمس القكمي لمطفكلة كاألمكمة إدارة عامة لنجدة

الطفؿ  ،تختص بتمقي الشكاكل مف األطفاؿ كالبالغيف  ،كمعالجتيا بما يحقؽ سرعة إنقاذ الطفؿ مف كؿ عنؼ

أك خطر أك إىماؿ  .كتضـ اإلدارة في عضكيتيا ممثميف لك ازرات العدؿ كالداخمية كالتضامف االجتماعي

كالتنمية المحمية يختارىـ الكزراء المختصكف ،كممثميف لمؤسسات المجتمع المدني يختارىـ األميف العاـ
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لممجمس  ،كمف يرم األميف العاـ االستعانة بيـ .كإلدارة نجدة الطفؿ صبلحيات طمب التحقيؽ فيما يرد الييا

مف ببلغات  ،كمتابعة نتائج التحقيقات  ،كارساؿ تقارير بما يتكشؼ ليا إلي جيات االختصاص.

كذىب القانكف رقـ ( )45لسنة 2002ـ بشأف حقػكؽ الطفػؿ في اليمف في ذات اإلتجاه إذ نصت المادة

 146مف القانكف عمى ما يمي " :تعمؿ الدكلة مف خبلؿ ك از ةر الشؤكف اإلجتماعية كالمجمس األعمى لمطفكلة
عمى :
أ  -إنشاء مكاتب لحماية األطفاؿ مف التشرد كالتسكؿ كاعتماد كاقرار ميزانية سنكية ضمف ميزانيتيا

إلنشاء ىذه المكاتب كتشغيميا .

ب  -إنشاء مؤسسات كدكر الرعاية اإلجتماعية.

ج  -حماية األطفاؿ مف سكء المعاممة كتعرضيـ لمتعذيب البدني كالنفسي  ،كتقديـ مف يعرضكف الطفؿ
لمثؿ ىذه األعماؿ إلى القضاء  ،مع مراعاة الحؽ الشرعي كالقانكني لؤلبكيف في تأديب أبنائيـ .

د  -حمايتيـ مف التردم في بؤ ةر الرذيمة بكؿ الكسائؿ التربكية  ،بما في ذلؾ العقكبة الشرعية الجنائية.

كفي ذات اإلتجاه ايضا سار قانكف الطفؿ السكداني الصادر بتاريخ  2010/02/10الذم أحدث " لجانا
مجتمعية " كىي لجاف مشتركة بيف الشرطة كمجتمع الحي أك القرية أك الفريؽ ،كحسب المادة  2/ 68مف
القانكف ذرخز ششطح حَاٝح األسشج ٗاىطفو ّٗٞاتح اىطفو أٗ اىشعاٝح االجرَاعٞح أٗ اىيجاُ اىَجرَعٞح ـٜ
مكاجية األطفاؿ المعرضيف لمجنكح تدابير رعاية حددتيا تمؾ المادة مف ضمنيا تسميـ الطفؿ إلى كالديو أك
احدىما أك إلى كليو الشرعي أك مف يتعيد برعايتو أك تسميمو إلى جمعية خيرية لتربية االطفاؿ أك إلى أم
جية خيرية أخرل.
كحماية لمطفؿ مف سكء المعاممة أحدثت المادة  43مف القانكف رقـ ( )37لسنة  2012بإصدار قانكف

الطفؿ في البحريف مرك از لحماية الطفؿ إذ جاء فيو " :ينشأ بك از ةر حقكؽ اإلنساف كالتنمية االجتماعية مركز
يسمى "مركز حماية الطفؿ" يضـ بييكمو التنظيمي مكاتب فرعية عف ك ازرات العدؿ ،كالداخمية ،كالصحة،

كالتربية كالتعميـ/

أما قانكف الطفؿ العماني الصادر بمكجب المرسكـ السمطاني  2014/22فقد أحدثت المادة  60منو لجانا
لحماية الطفؿ  ،فقد جاء بالمادة المذككرة  " :تشكؿ بقرار مف الكزير لجاف لحماية الطفؿ مف العنؼ ،

كاالستغبلؿ ،كاإلساءة تسمى )لجاف حماية الطفؿ(  ،كيحدد القرار اختصاصات ك آلية عمؿ ىذه المجاف بما
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ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف .كيككف ألعضاء لجاف حماية الطفؿ صفة الضبطية القضائية في تطبيؽ
أحكاـ ىذا القانكف.

الفقرة الثانية :تجربة مندكب حماية الطفكلة
تيعتبر تجربة مندكب حماية الطفكلة في تكنس مف التجارب البلفتة لبلنتباه لما حققتو مف نتائج إيجابية لفائدة

األطفاؿ الميدديف الذيف يعيشكف أكضاعا صعبة كمنذ صدكر قانكف حماية الطفؿ تـ تعميـ سمؾ مندكبي

حماية الطفكلة بمختمؼ الكاليات كاقرار خطة مندكب عاـ لحماية الطفكلة كذلؾ لتطكير التدخبلت الكقائية
كالحمائية ،لمطفكلة الميددة كاكسابيا صبغة قانكنية كالزامية بالخصكص مف خبلؿ إقرار كاجب إشعار
المندكب بكضعيات التيديد كالتي يتخذ إزاءىا تدابير حمائية مختمفة بالتنسيؽ مع القضاء .
كضبط األمر عدد  1134لسنة  1996المؤرخ في  17جكاف  1996النظاـ األساسي الخاص بسمؾ
مندكبي حماية الطفكلة كمجاالت تدخمو كطرؽ تعاممو مع المصالح كالييئات االجتماعية المعنييف بشؤكف
الطفكلة (الشؤكف االجتماعية ،العدؿ كحقكؽ اإلنساف ،الصحة العمكمية ،التربية كالتككيف ،الداخمية كالتنمية
المحمية )...باإلضافة إلى الجمعيات كالمنظمات كذلؾ باالعتماد عمى مبدأ أكلكية حقكؽ الطفؿ كمصمحتو
الفضمى.كقد خكؿ القانكف لمندكب حماية الطفكلة تمقي اإلشعارات بخصكص األطفاؿ الميدديف كتقدير التيديد
مف عدمو كتحديد الحاجات الحقيقية لمطفؿ الميدد ،كرسـ األكلكيات لكضع خطة دقيقة لمتدخؿ أساسيا حسف
التصرؼ في المكارد الخاصة بكؿ متدخؿ كتكامؿ األدكار بيدؼ رفع التيديد.
كما أسند القانكف لمندكب حماية الطفكلة صفة مأمكر الضابطة العدلية بمقتضى المادة  36مف مجمة حماية
الطفؿ ،إضفاء لمصبغة الرسمية عمى أعمالو كاعطائو الحجة القانكنية البلزمة بيدؼ تكسيع ىامش تحركو
كعممو كتبلفيا لمصع كبات التي يمكف أف تعترضو عند قيامو بميامو في إطار كظيفتو حيث تمكنو مف
االستنجاد بالقكة العامة في حاالت الخطر الممـ حتى يتمكف مف الكصكؿ إلى اليدؼ الذم يصبك إليو
كالمتمثؿ في تحقيؽ خطة فعمية لمطفؿ .كعمى غرار الضابطة العدلية سمح لو المشرع صمب أحكاـ المادة 35
مف المجمة مف جمع األدلة الكافية كاجراء التحقيقات الخاصة بتقدير كضعية الطفؿ.
كتـ تنقيح النظاـ األساسي لسمؾ مندكبي حماية الطفكلة كمجاالت تدخمو كطرؽ تعاممو مع المصالح كالييئات
االجتماعية المعنية كذلؾ بمقتضى األمر عدد  3278المؤرخ في  19ديسمبر  2005حيث تـ بمقتضى ىذا
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التنقيح إحداث خطة مندكب حماية الطفكلة مساعد يكمؼ بالمياـ المكككلة إلى مندكب حماية الطفكلة
المنصكص عمييا بمجمة حماية الطفكلة.
كقد بمغ عدد مندكبي حماية الطفكلة خبلؿ سنة  37 :2016مندكبا 6 ،منيـ مندكبي حماية طفكلة رتبة 2
ك 31مندكب حماية طفكلة مساعد ،ليبمغ المعدؿ الكطني لعدد مندكبي حماية الطفكلة  1.7مندكبا عف كؿ
مكتب .كيرسـ التقرير السنكم اإلحصائي لسنة  2016كالمنشكر عمى النات مختمؼ أنشطة المندكب مف
تمقي إشعارات ،ك تدابير اتفاقية كعاجمة ك غيرىا( .)308

المبحث الثالث :أية عبلقة بيف كحدات حماية الطفؿ كاختصاصي حماية الطفؿ؟
في ضكء ما تـ استعراضو عف مختمؼ االختيارات كالحمكؿ التشريعية المقر ةر في القانكف المقارف  ،فإنو ال
بد مف التكقؼ في مرحمة أكلى لبحث أبرز الفركؽ بيف ىذه التجارب ،كخاصة بيف االتجاىيف المعتمديف فييا
(فقرة أكلى) ،ثـ رسـ تصكر عاـ عف العبلقة التي يتعيف أف تقكـ بيف كحدات حماية الطفؿ المقررة في
المادة  39مف ىذا القانكف كاختصاصيي حماية الطفؿ المقر ةر في ذات القانكف (فقرة ثانية).
الفقرة األكلى :الفركؽ بيف تكميؼ أشخاص لحماية الطفؿ كتكميؼ ىياكؿ لمحماية
إف الفمسفة العامة التي قامت عمييا التجربة التكنسية كالتجارب التي ماثمتيا كالقائمة عمى تكميؼ شخص
طبيعي تتمثؿ ميمتو في التد خؿ الكقائي لحماية الطفؿ مف كافة أشكاؿ األخطار التي قد تيدده ىي جعؿ ىذا
التدخؿ االجتماعي " مشخصنا" أم أف مسؤكلية حماية الطفؿ أككميا المشرع إلى شخص المندكب ذاتو ال إلى
غيره مف اليياكؿ أك المصالح مثؿ مندكبية أك كحدة أك مفكضية كلذلؾ أطمؽ عميو في القانكف التكنسي
اسـ مندكب كفي القانكف الفمسطيني اسـ مرشد كفي القانكف الجزائرم مفكض حماية الطفؿ حتى ال تضمحؿ
مسؤكليتو الشخصية في أم تنظيـ بيركقراطي أك إدارم مف شأنو أف يقمص نجاعة تدخبلتو التي تتطمب
السرعة كقمة التعقيد.

) www.delegue- enfance.nat.tn/
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.
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كال تيمثؿ ىذه الفمسفة استنقاصا مف األنظمة األخرل التي اعتمدت ىياكؿ فنية أك إدارية فالعبرة في كؿ

األحكاؿ ىي بسرعة التدخبلت كنجاحيا لفائدة الطفؿ ،إنما الفرؽ فقط في نظاـ المسؤكليات إذ أف المسؤكلية
عندما يككف المكمؼ بحماية الطفؿ شخصا يتحمميا ذلؾ الشخص نفسو بينما تككف المسؤكلية في نظاـ
اليياكؿ اإلدارية أك الفنية مشاعة مما يعسر معو تحديد المتقاعس أك المقصر في الحماية.
الفقرة الثانية  :تصكر لمعبلقة التي يمكف أف تقكـ بيف كحدات حماية الطفؿ كاختصاصي حماية الطفؿ
إف المتأمؿ في مختمؼ مكاد أحكاـ قانكف الطفؿ" كديمة" يبلحظ أف نية المشرع انصرفت لتككف آلية حماية
الطفؿ الميدد مكككلة بالدرجة األكلى إلى شخص أطمؽ عميو اسـ " اختصاصي حماية الطفؿ" ،كالذم عرفتو

المادة األكلى مف القانكف -كما رأينا  -بأنو الشخص المرخص كالمكمؼ مف السمطة المختصة أك الجيات

المعنية -حسب األحكاؿ  -بالمحافظة عمى حقكؽ الطفؿ كحمايتو في حدكد اختصاصاتو حسبما كرد في ىذا
القانكف .أما كحدات حماية الطفؿ الكاردة بالمادة  39فمـ يرد ليا أم تعريؼ بالمادة األكلى كلـ يرد ذكرىا إال
في مادتيف كحيدتيف مف القانكف ىما المادة  39ك المادة  42بما يفيـ منو أنيا آلية حماية إضافية تعاضد
الدكر الذم يقكـ بو االختصاصي كال تتعارض أك تتنافس معو  .كبإمكاف البلئحة التنفيذية أف تسير في ىذا

االتجاه دكف أف تينشأ أحكاما جديدة خبل منيا القانكف كتنسج عمى منكاؿ كحدات الحماية التي أقرىا المغرب،
كتحافظ عمى ذات المياـ المكككلة ليا في النظاـ المقرر في المغرب كالمتمثمة في حماية الطفؿ مف كافة

أ شكاؿ العنؼ كتضيؼ ليا مختمؼ أشكاؿ التيديد األخرل التي يتعرض ليا لمطفؿ ،كبفضؿ التركيبة المتعددة
االختصاصات ليذه الكحدات فإنو بإمكانيا أف تقدـ المشك ةر كالمعكنة الفنية الختصاصي حماية الطفؿ.

كيظير مف خبلؿ ما جاء في المادة  7مف البلئحة التنفيذية لمقانكف االتحادم رقـ ( )3لسنة  2016في شأف
حقكؽ الطفؿ "كديمة" الصادرة بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ ( )52لسنة  2018أنيا سارت في اتجاه أف
يككف اختصاصي حماية الطفؿ يعمؿ في إطار كحدة حماية الطفؿ التي تشرؼ عمييا الك ازرة المعنية فمقد

ضبطت المادة المذككرة اختصاصات ىذه الكحدات كىي تتكلى:

 - 1تمقي الببلغات عف أم انتياؾ لحقكؽ الطفؿ المقررة كفقنا لمتشريعات النافذة في الدكلة.
كفقا لمنمكذج المعتمد.
 - 2تقيـ الحالة المبمغ عنيا ن

كفقا ألحكاـ القانكف كىذا القرار.
 - 3اتخاذ التدابير الكقائية المبلئمة لحماية الطفؿ مكضكع الببلغ ،ن
 - 4كضع خطط الت دخؿ المناسبة ،كتقديـ االستشارات كالدعـ لؤلسر كاألطفاؿ المتعرضيف لئلساءة أك العنؼ
ضدىـ أك االستغبلؿ ،كتعريفيـ باألسس التربكية السميمة لمتعامؿ مع األطفاؿ.
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 - 5التنسيؽ مع الجيات ذات االختصاص بتقديـ العبلج النفسي كاالجتماعي كالصحي لؤلطفاؿ ضحايا
االنتياكات أك سكء المعاممة.

 - 6متابعة األسر كاألطفاؿ خبلؿ مسار الحماية ،كتكفير المتطمبات البلزمة ليـ ،كتقييـ أكضاعيـ لمكقكؼ
عمى تطكر حالتيـ ،كتقديـ التكصيات البلزمة بشأنيـ.

 - 7التنسيؽ مع السمطات المختصة كالجيات المعنية بالبحث كالتحرم عف األطفاؿ المتغيبيف كالياربيف

كالمفقكديف عف أسرىـ كأماكف إقامتيـ.

 - 8كضع خطط لتنظيـ رؤية الطفؿ لكالديو أك القائـ عمى رعايتو في حاؿ كضع الطفؿ في مؤسسات الرعاية
االجتماعية أك الصحية ،أك األسر الحاضنة.

 - 9نشر ثقافة حقكؽ الطفؿ لمحد مف االنتياكات التي يمكف أف تقع عميو بشتى الكسائؿ الممكنة.

 - 10الم ساىمة في اإلصبلح بيف الطفؿ ككالديو أك القائـ عمى رعايتو أك أم طرؼ آخر بما ال يتعارض مع
القانكف كىذا القرار.

 - 11متابعة سير أعماؿ التحقيؽ في الجرائـ الكاقعة عمى الطفؿ إذا اقتضى األمر ذلؾ.

 - 12تكجيو النصح كاإلرشاد إلى القائـ عمى رعاية الطفؿ بأساليب التنشئة االجتماعية السميمة كالصحيحة،
كتبياف المخاطر المحدقة بو ،كالسبؿ الكفيمة بتجنيبو المخاطر.

 - 13تكثيؽ الشكاكل المتعمقة باألطفاؿ ،كحفظ بيانات كؿ حالة في سجبلت سرية ال يطمع عمييا إال
المختصكف بحماية الطفؿ.

ككما ىك كاضح فإف العديد مف ىذه االختصاصات تشترؾ فييا كحدا ت حماية الطفؿ مع اختصاصات

تعدد الييكؿ
المختصيف بحماية الطفؿ كىذا أمر مرغكب فيو كال ييعتبر مف باب التضخـ التشريعي لما ييكفره ي
كاألجيزة التي خكؿ ليا القانكف الكشؼ عف أم اعتداءات أك انتياكات يمكف أف يستيدؼ ليا األطفاؿ مف

ضمانات تسمح بعد إفبلت أم شخص ينتيؾ حقكؽ الطفؿ مف المساءلة كالعقاب عند االقتضاء .

كال بد مف التنكيو لما جاء في البند  13مف المادة  7مف البلئحة مف أف األشخاص الكحيديف المخكؿ ليـ

االطبلع عمى الشكاكل المتعمقة باألطفاؿ ،كالسجبلت السرية المتعمقة بحفظ البينات ىـ المختصكف بحماية
الطفؿ ،كىذا يعني أف كحدات حماية الطفؿ تعمؿ بتنسيؽ كامؿ مع المختصيف بحماية الطفكلة ،كأف ىؤالء
المختصيف مطالبكف برفع تقارير إلى جية عمميـ كفؽ ما جاء بالمادة  12مف البلئحة.
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المادة ()40
يؤدل اختصاصي حماية الطفؿ قبؿ مباشرة ميامو اليميف القانكنية كيختص باآلتي:

 - 1التد خؿ الكقائي في جميع الحاالت التي يتبيف فييا أف صحة الطفؿ كسبلمتو البدنية أك النفسية
أك األخبلقية أك العقمية ميددة أك معرضة لمخطر.

 - 2التدخؿ العبلجي في جميع حاالت االعتداء ،كاالستغبلؿ ،كاإلىماؿ ككافة الحاالت المنصكص
عمييا بالمادة ( )33مف ىذا القانكف.

المبحث الرابع :ال مياـ العامة الختصاصي حماية الطفؿ
تناكلت ىذه المادة ثبلثة مسائؿ رئيسية  ،المسألة األكلى :اليميف القانكنية التي يتعيف عمى اختصاصي حماية
الطفؿ أداؤىا قبؿ مباشرتو لميامو( ،الفقرة األكلى)  ،كالمسألة الثانية تتعمؽ بأكلى المياـ الكبرل الختصاصي

حماية الطفؿ كىي التدخؿ الكقائي(الفقرة الثانية) ،كأخي ار المسألة الثالثة تتعمؽ بثاني أخطر مياـ
االختصاصي كىي التدخؿ العبلجي (الفقرة الثالثة)

الفقرة األكلى :يميف اختصاصي حماية الطفؿ
بالنظر ألىمية المياـ التي أككميا المشرع في ىذا القانكف الختصاصي حماية الطفؿ فقد أكجب طالع ىذه

المادة عمى ىذا األخير أداء اليميف القانكنية.

كالمتأمؿ في الصيغة التي كردت في طالع ىذه المادة يجد أنيا كردت عمى غاية مف االقتضاب  ،فيي لـ

تحدد نص اليميف كلـ تحدد الجية التي تؤدل أماميا اليميف ،كلعمو كاف مف األفضؿ لك تـ التعرض صمب

ىذه المادة أك في مادة منفردة ليذه الجزئيات ،لكف البلئحة التنفيذية التي صدرت سنة  2018تداركت ىذه
المسألة كتعرضت لنص اليميف كالجية التي تؤدل أماميا فمقد جاء بالمادة  11مف البلئحة أف اختصاصي
حماية الطفؿ يقكـ قبؿ مباشرة عممو بحمؼ اليميف القانكنية أماـ رئيس الجية التي يتبعيا أكمف يفكضو،

بالصيغة اآلتية" :أقسـ با﵀ العظيـ أف أؤدم عممي بدقة كأمانة كاخبلص ،كأف أتقيد بتشريعات دكلة اإلمارات
العربية المتحدة ،كأف أحافظ عمى أسرار العمؿ كما أطمع عميو كما يبمغ عممي مف معمكمات كأسرار".

كلك عدنا إلى القانكف المقارف لكجدنا أف المادة  29مف مجمة حماية الطفؿ التكنسية تعرضت إلى تفاصيؿ

يميف مندكب حماية الطفكلة إذ جاء فييا  ‹‹ :يجب عمى مندكب حماية الطفكلة قبؿ مباشرتو لميامو أداء
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اليميف التالية أماـ المحكمة االبتدائية المنتصب بدائرتيا الترابية « :أقسـ با﵀ العظيـ أف أقكـ بكظائفي بكؿ

السر الميني».
شرؼ كأمانة كأف أسير عمى احتراـ القانكف كأف أحافظ عمى ٌ

ككما ىك كاضح مف أحكاـ ىذه المادة فإف اليميف تفرض عمى ىذا االختصاصي القياـ بثبلثة كاجبات
أساسية:
األكلى  :القياـ بالكظائؼ بكؿ شرؼ ك أمانة حتى ال يصبح ىك نفسو مصدر تيديد لمطفؿ،
الثانية :أف يحترـ القانكف عند قيامو بميامو كال يتجاكزه ،كالجدير بالتذكير ىنا أف ىذا االختصاصي ينجز
ميامو في كنؼ مراقبة سمطة إشرافو لو كىي ك ازرة تنمية المجتمع  ،كمف ثـ فيك يخضع لممساءلة التأديبية
كالجزائية كالمدنية في حالة ارتكابو لتجاكزات يجرميا القانكف كتنسحب عميو أحكاـ المادة  5مف قانكف
العقكبات االتحادم باعتباره ييعد ٍِ ت ِٞاألشخاص اىزٝ ِٝشؽيُ٘ ٗظٞفح اذحادٝح أٗ ٍحيٞح س٘اء كانت
تشريعية أك تنفيذية أك إدارية أك قضائية ،سيما ك قد أسند لو المشرع بالمادة  52مف ىذا القانكف كما سنرل،

صفة مأمكر ضبط قضائي .كما دامت المادة  5مف قانكف العقكبات تنسحب عمى ىذا االختصاصي فإف كؿ
التجاكزات التي قد يقكـ بيا تصبح داخمة تحت طائمة القانكف كيصبح باإلمكاف تتبعو مف أجؿ الجرائـ التي
يرتكبيا المكظؼ العاـ .
الثالثة :المحافظة عمى السر الميني كذلؾ ألف اختصاصي حماية الطفؿ يتمكف عند القياـ بميامو مف
االطبلع عمى العديد مف األسرار الخاصة بالطفؿ اك بعائمتو مما يجعمو مؤتمنا عمييا  ،كفي صك ةر إفشائو أم
سر منيا فإنو يمكف تتبعو كمساءلتو جزائيا عمى معنى المادة  264مف قانكف العقكبات التي اقتضت فقراتيا
األكلى ما يمي " :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف أك بالغرامة ،كؿ مف نشر بإحدل طرؽ العبلنية:
 - 1أخبا ار في شأف تحقيؽ قائـ في جريمة أك كثيقة مف كثائؽ ىذا التحقيؽ ،إذا كانت سمطة التحقيؽ قد
حظرت إذاعة شيء منو.
 - 2إخبا ار بشأف التحقيقات أك اإلجراءات في دعاكل النسب أك الزكجية أك الحضانة أك الطبلؽ أك النفقة
أك التفريؽ أك الزنا أك القذؼ أك إفشاء األسرار.
 - 3أسماء أك صكر المتيميف األحداث.
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الفقرة الثانية  :التدخؿ الكقائي
تتمثػؿ أكلػػى الميػاـ الرئيسػػية إلختصاصػي حمايػػة الطفػؿ فػػي التػدخؿ الكقػػائي فػي جميػػع الحػاالت التػػي

معرضػػة لمخطػػر ،كذلػػؾ نتيجػػة لمكسػػط
يتب ٌػيف فييػػا ٌ
أف صػػحة الطفػػؿ أك سػػبلمتو البدنيػػة أك المعنكيػة ميػ ٌػددة أك ٌ
الذم يعيش فيو أك لؤلنشطة كاألعماؿ التي يقكـ بيا أك لشتى أنكاع اإلساءة التي تسمط عميو كخاصة الحاالت

المحددة بالمادة  33مف القانكف كالتي تتمثؿ في :
الصعبة
ٌ
 - 1فقداف الطفؿ لكالديو كبقائو دكف عائؿ أك كافؿ.
 - 2تعرض الطفؿ لمنبذ كاإلىماؿ كالتشرد.
 - 3التقصير البيف كالمتكاصؿ في التربية كالرعاية.
 - 4اعتياد سكء معاممة الطفؿ.
 - 5تعرض الطفؿ لبلستغبلؿ أك اإلساءة الجنسية.

 - 6تعرض الطفؿ لبلستغبلؿ مف قبؿ التنظيمات غير المشركعة كفي اإلجراـ المنظـ كزرع أفكار التعصب
كالكراىية أك تحريضو عمى القياـ بأعماؿ العنؼ كالتركيع.
اقتصاديا.
 - 7تعريض الطفؿ لمتسكؿ أك استغبللو
ن

 - 8عجز الكالديف أك القائـ عمى رعاية الطفؿ عف رعايتو أك تربيتو.
 - 9تعرض الطفؿ لمخطؼ أك البيع أك االتجار بو ألم غرض أك استغبللو بأم شكؿ مف األشكاؿ.
 - 10إصابة الطفؿ بإعاقة عقمية أك نفسية تؤثر في قدرتو عمى اإلدراؾ.
كتتمثؿ أبرز المياـ األخرل التي يقكـ بيا المندكب في إطار التدخؿ الكقائي في:

ميددة لمطفؿ كما سنرل بالمادة 42
 تمقي الببلغات مف سائر األشخاص بكجكد حاالت صعبة ٌ -تقييـ كدراسة ما يتمقاه مف الببلغات كتقدي هر لمحاالت المعركضة عميو أك التي يعاينيا بنفسو.

 -جمػػع االسػػتدالالت حػػكؿ الكقػػائع مكضػػكع الػػببلغ كحضػػكر جمسػػات التحقيػػؽ كالمحاكمػػة إف اقتض ػػى

األمر /المادة 41

مصطحبا مف يرل الحاجة إليو إلى أم مكاف يكجد فيو الطفػؿ كبػإذف صػاحبو مػع
 الدخكؿ بمفرده أكن
كجكب إظيار بطاقة تثبت صفتو /المادة .41
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 -اتخاذ التدابير الكقائية المبل ئمة في شأف الطفؿ كذلؾ عمى النحك الذم تحدده البلئحة التنفيذية ليذا

القانكف /المادة .41
.41

 -االستعانة باألبحاث االجتماعية مف أجؿ الكصكؿ إلى تقدير حقيقة الكضع الخػاص بالطفػؿ /المػادة

الفقرة الثالثة :التدخؿ العبلجي
يستيدؼ التدخؿ العبلجي الذم يقػكـ بػو اختصاصػي حمايػة الطفػؿ مػف حػاالت االعتػداء ،كاالسػتغبلؿ،

كاإلىماؿ ككافة الحاالت المنصكص عمييا بالمادة ( )33مف ىذا القانكف.

كيمكػف مػف خػبلؿ مقاربػة تحميميػة لمتكص ٌػيات الصػادرة عػف لجنػة حقػكؽ الطٌفػؿ مػف جيػة كألحكػاـ ىػذا القػانكف
يتعيف إخضاعيـ لمتدخؿ العبلجي كلمتأىيؿ البدني كالنفسي
أف األطفاؿ الضحايا الذيف ٌ
مف جية اخرل التأكيد ٌ
كاعادة اإلدماج االجتماعي ىـ الذيف ينتمكف ألبرز الفئات أك المجمكعات التالية:

* األطفاؿ ضحايا العنؼ كسكء المعاممة :كىـ أكلئؾ الذيف يككنكا ضحايا جرائـ االعتداء عمى الحرمة

الجسدية مثؿ جرائـ االعتداء بالعنؼ كسكء المعاممة ،كالتعذيب .كيدخؿ ضمف ىذه الفئة مف الضحايا األطفاؿ

يتعرضػكف العتيػػاد سػكء المعاممػة أك اعتيػػاد ضػرب الطٌفػؿ بشػػكؿ يخػرج عػف دائ ػرة التأديػب المألكفػة بمػػا
الػذيف ٌ
ينطػػكم عم ػػى قسػػاكة مثيػ ػرة ،كاحج ػػاـ تقػػديـ المس ػػاعدة الطبيػػة الض ػػركرية ل ػػو فػػي الح ػػاالت المتأ ٌكػػدة بم ػػا يع ػ ٌػرض

سبلمتو ال بدنية أك النفسية لمخطر إلخ.)309 (....

يتعرضػػكف لشػػتى الممارسػػات الجنسػ ٌػية المحظػػكرة
* األطفػػاؿ ضػػحايا االسػػتغبلؿ الجنسػػي :كىػػـ الػػذيف ٌ
ػتـ تعريض ػػيـ
كالمشػػكٌمة لجػ ػرائـ االعتػػداء كالتح ػػرش الجنسػػي كي ػػدخؿ ض ػػمف ىػػذه الفئ ػػة األطفػػاؿ أكلئ ػػؾ الػػذيف ي ػ ٌ

ألعمػػاؿ ال ػ ٌػدعا ةر سػ ػكاء بمقابػػؿ أك بدكن ػػو كبطريق ػػة مباشػ ػ ةر أك غيػػر مباشػ ػ ةر كك ػػذلؾ األطفػػاؿ ال ػػذيف أش ػػار إل ػػييـ
الفصؿ  8مف البركتكككؿ االختيػارم التفاقيػة حقػكؽ الطفػؿ بشػأف بيػع األطفػاؿ كاسػتغبلؿ األطفػاؿ فػي البغػاء
كف ػػي المػ ػكاد اإلباحيػ ػػة ،كأحك ػػاـ البركتككػ ػػكؿ الممح ػػؽ باتفاقيػ ػػة األم ػػـ المتحػ ػػدة لمكافح ػػة الجريمػ ػػة المنظم ػػة عبػ ػػر

الكطنية( .)310

سف مبكرة كفي ظركؼ ال
يتعرضكف لمتشغيؿ في ٌ
* األطفاؿ ضحايا االستغبلؿ االقتصادم :كىـ الذيف ٌ
ػؤدم إلػػى حرمػػانيـ م ػػف أبسػػط حق ػػكقيـ األساسػػية كػػالحؽ ف ػػي التربيػػة كالتعم ػػيـ
ت ارعػػي متطٌمبػػات نم ػ ٌػكىـ كالتػػي ت ػ ٌ

ػدخؿ ىياكػػؿ كأجي ػزة
عمػا يمحقػػو بيػػـ االسػتغبلؿ االقتصػػادم مػػف أذل بػدني كنفسػػي يسػػتكجب ت ٌ
كالترفيػو فضػػبل ٌ
 )309حاتـ قطراف كرضا خماخـ .مجمة حماية الطفؿ معمٌؽ عمييا طبع اليكنيسيؼ  ،تكنس  4221ص .91
310
) Manuel d'application de la convention relative aux droits de l'enfant. Op cit p 611.
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معينة لتأىيميـ كاعادة إدماجيـ .كيدخؿ ضمف ىذه الفئة مف الضحايا األطفاؿ الذيف يتـ تعريضيـ لمتس ٌػكؿ أك
ٌ
ػار
تش ػػغيميـ ف ػػي ظ ػػركؼ مخالف ػػة لمق ػػانكف أك تكم ػػيفيـ بعمػ ػػؿ م ػػف ش ػػأنيا أف تع ػػكقيـ ع ػػف تعم ػػيميـ أك يك ػػكف ضػ ػ ٌا
بصحتيـ أك سبلمتيـ البدنية أك المعنكية".

* كجميع ىذه الفئات مف األطفاؿ كغيرىا مف الذيف يككنكف ضحايا أعماؿ إجرامية مثؿ األطفاؿ الذيف

معنيػ ػػة
ي ػػزٌج بي ػػـ ف ػػي عصػ ػػابات اإلجػ ػراـ الم ػػنظـ كشػ ػػبكات المخ ػ ٌػدرات أك األطف ػػاؿ ضػ ػػحايا الن ازع ػػات المس ػػمحة ٌ
بالتأىيؿ كاعادة اإلدماج.
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المادة ()41
الختصاصي حماية الطفؿ عند القياـ بمياـ عممو الصبلحيات اآلتية:
 - 1جمع االستدالالت حكؿ الكقائع مكضكع الببلغ كحضكر جمسات التحقيؽ كالمحاكمة إف
اقتضى األمر.

مصطحبا مف يرل الحاجة إليو إلى أم مكاف يكجد فيو الطفؿ كبإذف
 - 2الدخكؿ بمفرده أك
ن
صاحبو مع كجكب إظيار بطاقة تثبت صفتو.
 - 3اتخاذ التدابير الكقائية المبلئمة في شأف الطفؿ كذلؾ عمى النحك الذم تحدده البلئحة
التنفيذية ليذا القانكف.

 - 4االستعانة باألبحاث االجتماعية مف أجؿ الكصكؿ إلى تقدير حقيقة الكضع الخاص بالطفؿ.

المبحث الخامس  :الصبلحيات المخكلة الختصاصي حماية الطفؿ
أسندت ىذه المادة لبلختصاصي حماية الطفؿ مجمكعة مف االختصاصات التي تـ ذكرىا عمى سبيؿ الحصر
كىي جمع االستدالالت حكؿ الكقائع مكضكع الببلغ (فقرة أكلى) ،كحضكر جمسات التحقيؽ كالمحاكمة إف
مصطحبا مف يرل الحاجة إليو إلى أم مكاف يكجد فيو الطفؿ
اقتضى األمر(فقرة ثانية) ،كالدخكؿ بمفرده أك
ن

ليعاينو بنفسو كيقؼ عمى حقيقة كضعو(فقرة ثالثة) ،كاتخاذ التدابير الكقائية المبلئمة في شأف الطفؿ كذلؾ
بعد دراسة الحالة(فقرة رابعة) ،كأخي ار االستعانة باألبحاث االجتماعية مف أجؿ الكصكؿ إلى تقدير حقيقة
الكضع الخاص بالطفؿ(فقرة خامسة).
الفقرة األكلى :صبلحية جمع االستدالالت حكؿ الببلغ
يي شكؿ اإلببلغ بكجكد طفؿ يعيش حالة صعبة أك كضع تيديد نقطة انطبلؽ لعمؿ اختصاصي حماية الطفؿ

الذم يتعيف عميو بداية أف يتثبت في صحة الببلغ المقدـ إليو ،كيدرس ما جاء فيو حتى يمارس سمطتو

التقديرية كيضمف النجاعة الكافية لتدخمو.
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كمف األعماؿ األكلية التي تقتضييا عممية جمع االستدالالت حكؿ الكقائع مكضكع الببلغ استدعاء الطفؿ ك

أبكيو أك كليو الشرعي كتمقي أقكاليـ حكؿ الخطر الذم يتيدد الطفؿ حسب الببلغ الكارد إليو.

كتككف جمسة االستماع التي يعقدىا االختصاصي بالطفؿ كأبكيو فرصة لمعاينة الطفؿ إف حضر كالتأكد مف.

كليس ىناؾ ما يمنع االختصاصي مف أف يستمع إلى أقكاؿ الطفؿ بمفرده كدكف حضكر أبكيو إذا رآل اف

مصمحتو الفضمى تقتضي ذلؾ ال سيما إذا تبيف لو أف سبب التيديد يعكد ألبكيو أك ألحدىما أك لكلي ام هر

بشكؿ عاـ ،ك أف صحة الطفؿ كسبلمتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية ميددة أك معرضة لمخطر،
ثـ يستمع إلى أبكيو بصفة منفصمة .

الفقرة الثانية :صبلحية حضكر جمسات التحقيؽ ك المحاكمة
ال بد مف التنكيو بداية إلى أف ما جاء في ىذه الصبلحية يحتاج إلى تكضيح كرفع لبس قد يتبادر إلى
األذىاف إذ لسائؿ أف يسأؿ ما ىي الصمة بيف ميمة االخ تصاصي في التدخؿ الكقائي لحماية الطفؿ الميدد
كبيف تخكيمو حؽ حضكر جمسات التحقيؽ كالمحاكمةد أليست جمسات التحقيؽ كالمحاكمة مخصصة
لؤلشخاص الذيف يرتكبكف جنحا أك جناياتد بينما يتعمؽ األمر ىنا كفي فمسفة ىذه المادة ال بالطفؿ الجانح

كانما بالطفؿ الميدد الذم يتطمب كضعو تدخبل كقائيا .كاني أرل رفعا ليذا المبس أف ربط المشرع في الفقرة
األكلى مف ىذه المادة  41بيف جمع االستدالالت حكؿ الكقائع مكضكع الببلغ كحضكر جمسات التحقيؽ

كالمحاكمة إف اقتضى األمر مرده كجكد حاالت قد يككف فييا الطفؿ جانحا كضحية عمؿ إجرامي أك ضحية
عمؿ إجرام ي فقط كتعمقت بمف تسبب لو في الضرر جناية أك جنحة احيؿ مف اجميا عمى القضاء لمقاضاتو
مف اجمو ىتؾ عرض الطفؿ مثبل أك تعريضو لئلىماؿ أك التعذيب.

قدـ لو ببلغه بكجكد قضية منشكرة لدل إحدل المحاكـ يككف المجني
فاختصاصي حماية الطفؿ ييمكف أف يي ن
عميو فييا طفبل فيصبح م ف حقو حضكر جمسات التحقيؽ كالمحاكمة .كلكف الصيغة التي كردت في المادة
تسمح في حقيقة األمر كالكاقع الختصاصي حماية الطفؿ حضكر تمؾ الجمسات حتى بدكف كجكد ببلغ مسبؽ

قد يككف تمقاه إف اقتضت المصمحة الفضمى لمطفؿ ذلؾ.

الفقرة الثالثة :صبلحية الدخكؿ إلى أم مكاف يكجد فيو الطفؿ لمعاينتو
مصطحبا مف
مف بيف المياـ التي أككميا ىذا القانكف الختصاصي حماية الطفؿ ،ميمة الدخكؿ بمفرده أك
ن
يرل الحاجة إليو إلى أم مكاف يكجد فيو الطفؿ كبإذف صاحبو مع كجكب إظيار بطاقة تثبت صفتو.
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كيستدعي تنفيذ ما جاء بيذا الحكـ الذم فرضو القانكف عمى ا لمندكب أف ينتقؿ بنفسو ليدخؿ إلى المكاف

الذم يكجد بو الطفؿ الذم كرد بشأنو ببلغ بأنو يعيش كضعا صعبا لمعاينتو كاالطبلع مباشرة عمى كضعو

لمتثبت في حقيقة ما جاء في الببلغ ك التأكد مف صحتو.

كغني عف البياف اف الدخكؿ لمحبلت الغير كخاصة إلى المساكف ليس أم ار سيبل فالمسكف أك المنزؿ ىك
المكاف الذم يأكم إليو اإلنساف كيحميو كىك الذم يشعر فيو بالطمأنينة كيستكدع فيو أس ار هر كأخبا هر كمف ثـ
فإنو مكاف لو يحرمة خاصة ال ييمكف أف يتـ النيؿ منيا مف حيث المبدأ إال بمكافقة أىميا ،كلذلؾ أقرت معظـ

دساتير الدنيا مبدأ حرمتو مثؿ المادة  36مف دستكر دكلة اإلمارات التي جاء فييا ما يمي ":لممساكف حرمة
فبل يجكز دخكليا بغير إذف أىميا إال كفؽ أحكاـ القانكف كفي األحكاؿ المحددة فيو"
كبحكـ ما لممسكف مف حرمة فقد كضع القانكف محاذير محددة أكجب عمى مأمكر الضبط القضائي احتراميا.
فمقد اقتضت المادة  53مف قانكف اإلجراءات الجزائية أنو " :ال يجكز لمأمكر الضبط القضائي تفتيش منزؿ
متمبسا بيا كتتكفر أمارات قكية عمى أف المتيـ
المتيـ بغير إذف كتابي مف النيابة العامة ما لـ تكف الجريمة
ن
يخفي في منزلو أشياء أك أكرناقا تفيد كشؼ الحقيقة كيتـ تفتيش منزؿ المتيـ كضبط األشياء كاألكراؽ عمى
النحك المبيف بيذا القانكف كما يتـ البحث عف األشياء كاألكراؽ المطمكب ضبطيا في جميع أجزاء المنزؿ
كممحقاتو كمحتكياتو.
كنصت المادة  54مف ذات القانكف أنو " :لمأمكر الضبط القضائي ،كلك في غير حالة التمبس بالجريمة أف
يفتش منازؿ األشخاص المكضكعيف بنص القانكف أك بحكـ القضاء تحت المراقبة إذا كجدت أمارات قكية
تدعك لبلشتباه في ارتكابيـ جناية أك جنحة.
كالمنازؿ المعنية بالمادتيف المذككرتيف ىي محبلت السكنى سكاء كاف الشخص يقيـ فييا أك مخصصا
لئلقامة ،كما أنو ال عب ةر بأف يككف الشاغؿ لممسكف مالكا أك مستأج ار لو فالعب ةر بالحيا ةز ككضع اليد.
ك يسرم في حكـ المنازؿ ممحقاتيا كاألماكف التي تتصؿ بيا سكاء كانت تجاكره أك تعمكه أك تقع أسفمو
كالسطكح كالمخازف كالحدائؽ كمرابض السيارات.
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أما األماكف العامة التي يرتادىا الجميكر كالمقاىي كالحدائؽ كالصحارم ككسائؿ النقؿ العمكمية كالحافبلت
كالطائرات كالمراكب بسائر أنكاعيا فيي ليست منازؿ كلذلؾ ال ينسحب عمييا ما ينسحب عمى المنازؿ مف
شركط .
كىناؾ أماكف تستدعي تدقيقا كىي التي تبقى مفتكحة لمجيكر في أكقات معينة كتغمؽ في أكقات أخرل مثؿ
المتاجر كعيادات األطباء كمكاتب المحاميف ،فيذه األماكف ينسحب عمييا ما ينسحب عمى األماكف العامة
عندما تككف أبكابيا مفتكحة لمعمكـ ،كينسحب عمييا ما ينسحب عمى المنازؿ عندما تغمؽ أبكابيا بعد مكاعيد
العمؿ.
كتفتيش المنازؿ يمثؿ إجراء مستقبل عف إجراء تفتيش الشخص ،كلذلؾ أفرد لو المشرع المادة  57التي جاء
فييا  " :إذا قامت أثناء تفتيش منزؿ المتيـ قرائف قكية ضده أك ضد شخص مكجكد فيو عمى أنو يخفي معو
شيئا يفيد في كشؼ الحقيقة جاز لمأمكر الضبط القضائي أف يفتشو".
ن
كبالنظر لمخطكرة الحافة بالدخكؿ لممنازؿ لمحماية الدستكرية كالقانكنية الضامنة لحرمة المساكف ،فقد أكجبت

الفقرة  2مف المادة  35مف ىذا القانكف عمى اختصاصي حماية الطفؿ كىك مف مأمكرم الضبط القضائي

حسب المادة  52مف ىذا القانكف كما سنرل:

 االستظيار ببطاقة تثبت صفتو .كىذا االستظيار كجكبي بالنسبة لجميع المحبلت التي يدخميااالختصاصي سكاء منفردا أك مصطحبا بأحد ،كسكاء كانت محبلت عامة أك مقرات عمؿ أك غيرىا.

 -االستئذاف مف صاحب المحؿ قبؿ الدخكؿ.

 -االستئذاف المسبؽ مف النيابة العامة إف كاف المحؿ الذم يريد دخكلو ىك محؿ سكنى.

 اصطحاب مف يرل فائدة في اصطحابو كال سيما إذا كاف اإلببلغ يتعمؽ بطفمة أك بمحؿ ال تكجد بو إالإناث فيتعيف عمى االختصاصي ف ي مثؿ ىذه الحاالت أف يصطحب معو أنثى أك تقكـ بيذا العمؿ

كيحيمنا ىذا المكضكع إلى ما نصت عميو المادة  52مف قانكف اإلجراءات
اختصاصية حماية الطفؿ .ي
الجزائية االتحادم الذم أكد عمى أنو " إذا كاف المتيـ أنثى يجب أف يككف التفتيش بمعرفة أنثى يندبيا
لذلؾ مأمكر الضبط القضائي بعد تحميفيا يمينا بأف تؤدم أعماليا باألمانة كالصدؽ كيتعيف كذلؾ أف
يككف شيكد التفتيش مف النساء".
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كالجدير بالتذكير أف المشرع لـ يضع في باب األحكاـ الجزائية أم جزاء يمكف أف يمحؽ االختصاصي إف

دخؿ لممسكف دكف إذف شاغميو أك دكف إذف مف النيابة العامة كمف ثـ فإنو بتعيف الرجكع لمقكاعد العامة

المقررة في القانكف الجزائي .كبالرجكع لمتشريعات النافذة في دكلة اإلمارات العربية المتحدة نجد أف المادة 31

مف قانكف اإلجراءات الجزائية االتحادم تنص عمى أف " يككف مأمكرك الضبط القضائي تابعيف لمنائب العاـ
كخاضعيف إلشرافو فيما يتعمؽ بأعماؿ كظائفيـ" .كما تنص المادة  32مف ذات القانكف عمى أنو " لمنائب
العاـ أف يطمب إلى الجية المختصة التي يتبعيا مأمكر الضبط القضائي النظر في أمره إذا كقعت منو

مخالفة لكاجباتو أك قصر في عممو كلػ ػػو أف يطمب رفع الدعكل التأديبية عميو  ،كذلؾ كمو بغير إخبلؿ في

رفع الدعكل الجزائية ".

يكيفيـ مف ىذيف النصيف أف سمطة إشراؼ مأمكر الضبط القضائي عند ممارستو لكظيفة الضبط القضائي ىي
النيابة العامة باعتبارىا ىي التي خكليا القانكف حؽ إعطاء التعميمات كاألذكف إلى مأمكرم الضبط .

كيضاؼ لسمطة اإلشراؼ الكظيفية سمطة إش ارؼ أخرل ىي الجية أك الييكؿ اإلدارم الذم يتبعو المكظؼ

كيمكف لمنيابة العامة أف تطمب مف الجية المختصة التي يتبعيا مأمكر الضبط القضائي ىيكميا تكقيع جزاء
عميو إذا كقعت منو مخالفة لكاجباتو أك قصر في عممو  ،كليا أف تطمب رفع الدعكل التأديبية عميو ،كىذا كمو

ال يمنع مف رفع الدعكل الجزائية عميو إذا كاف ما كقع منو يعتبر جريمة جنائية.

كعميو فإف مأمكر الضبط القضائي خاضع إلشرافيف :إشراؼ قضائي قني يتعمؽ بقكاعد ممارسة الكظيؼ ،

كاشراؼ إدارم يخضع فييا المأمكر لمجية التي ينتمي إلييا إداريا.

كالمتأمؿ في أحكاـ قانكف اإلجراءات ا لجزائية االتحادم يجد أف المشرع أكجب عمى مأمكر الضبط

القضائي عند مباشرتو لكظائفو قيامو بعدة أعماؿ إزاء سمطة إشرافو مثؿ ما نصت عميو المادة  36مف كجكب

إرساؿ المحاضر التي تتضمف إثبات جميع اإلجراءات التي تـ القياـ بيا كالمبيف بيا كقت اتخاذىا كمكاف
حصكليا ،مع تكاقيع المتيميف كالشيكد كالخبراء كالمترجميفإلى النيابة العامة مع األكراؽ كاألشياء
المضبكطة.

كلكف ىذه الكاجبات المحمكلة عمى مأمكر الضبط القضائي إزاء سمطة اإلشراؼ تبدك أبمغ في حالتي التمبس

كدخكؿ المنازؿ لتفتيشيا ،كىي كاجبات تندرج في إطار الحرص عمى تكفير ضمانا ت لؤلشخاص الذيف تتعمؽ
بيـ تيـ.
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الفقرة الرابعة :صبلحية اتخاذ تدابير كقائية في شأف الطفؿ
مف المياـ التي أككمتيا ىذه المادة الختصاصي الضبط القضائي اتخاذ التدابير الكقائية المبلئمة في شأف

الطفؿ كذلؾ عمى النحك الذم تحدده البلئحة التنفيذية ليذا القانكف.

كقد حددت المادة  11مف البلئحة ىذه التدابير الكقائية إذ جاء فييا :يقكـ اختصاصي حماية الطفؿ باتخاذ
التدابير الكقائية التالية بعد مكافقة الجية التابع ليا:

 - 1إدماج الطفؿ في البرامج كاألنشطة التي تدعـ شخصيتو تجاه ما يبلقيو مف مشكبلت أك يكاجيو مف
تحديات.

 - 2العمؿ عمى إكساب الطفؿ كاألسر الميارات البلزمة لمتعامؿ مع المشكبلت مف خبلؿ الدكرات
كالكرش التدريبية.

 - 3التنسيؽ مع الجيات ذات العبلقة التخاذ ما يمزـ بشأف سبلمة الطفؿ كحماية حقكقو.

 - 4تكجيو الطفؿ كتكعيتو بالمخاطر التي قد يتعرض ليا في حاؿ ارتياده بعض األماكف أك ممارستو
لبعض األنشطة.

كلكعدنا إلى القانكف المقارف لكجدنا أف المادة  45مف قانكف حماية الطفؿ في تكنس أككمت لمندكب حماية
يتخذ بصفة مؤقتة كفي حاالت التشرد
الطفكلة  -كىي خطة مماثمة لخطة اختصاصي حماية الطفؿ  -أف ٌ
كاالىماؿ التدابير الكقائية العاجمة الرامية إلى كضع الطفؿ بمؤسسة إعادة تأىيؿ أك بمركز استقباؿ أك
بمؤسسة استشفائية أك لدل عائمة أك ىيئة أك مؤسسة اجتماعية أك تعميمية مبلئمة كذلؾ طبقا لمقكاعد المعمكؿ
كيتخذ مندكب حماية الطفكلة ىذه اإلجراءات بعد إذف قضائي عاجؿ يسٌمـ طبقا ألحكاـ المادة  35مف
بياٌ .

القانكف" ( .)311

311
يقدر ما إذا كاف ىناؾ ما يؤكد فعبل
) اقتضت المادة  35مف قانكف حماية الطفؿ في تكنس أف مندكب حماية الطفكلة ٌ
تيدد صحة الطفؿ أك سبلمتو البدنية أك المعنكية عمى معنى الفصؿ  20مف ىذه المجمة .كيتمتٌع مندكب
كجكد حالة صعبة ٌ
حماية الطفكلة في ىذا الشأف بالصبلحيات التي تؤىمو:

أ  -الستدعاء الطفؿ كأبكيو لبلستماع إلى أقكاليـ كردكدىـ حكؿ الكقائع مكضكع األشعار.
ب  -لمدخكؿ بمفرده إلى أم مكاف يكجد فيو الطفؿ أك مصطحبا بمف يرل فيو فائدة في اصطحابو مع كجكب االستظيار بكثيقة
تثبت كظيفتو.
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كما أف ىذا الص نؼ مف التدابير العاجمة مماثؿ لمتدابير العاجمة التي أقرىا ىذا القانكف المذككر بالمادة 51
في حالة كقكع ضرر بميغ عمى الطفؿ أك كجكد خطر محدؽ بو كقبؿ الحصكؿ عمى إذف قضائي إلى إخراجو
مف المكاف المكجكد فيو ككضعو بمكاف آمف كتحت مسئكليتو الشخصية كلو في ذلؾ االستعانة بالسمطات
العامة .كالضرر البميغ أك الخطر المحدؽ حسب ذات المادة ىك كؿ فعؿ أك امتناع عف فعؿ ييدد حياة
الطفؿ أك سبلمتو أك صحتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية بشكؿ ال يمكف تبلقيو بمركر الكقت،
كألنو كذلؾ فبل بد مف اتخاذ تدابير كقائية أك عاجمة أك مؤقتة اليدؼ منيا إبعاد شبح الخطر المحدؽ بالطفؿ
بكضعو في مكاف آمف مثؿ :مؤسسة تأىيؿ ،مركز استقباؿ ،مؤسسة استشفائية ،عائمة بديمة ،أك كفيمة أك
حاضنة ،أم مؤسسة أخرل لمرعاية االجتماعية سكاء كانت تابعة لمدكلة أك إلحدل المنظمات األىمية
المعترؼ بيا قانكنا.
الفقرة الخامسة :صبلحية االستعانة باألبحاث االجتماعية
خكلت المادة  41إلختصاصي حماية الطفؿ االستعانة باألبحاث االجتماعية مف أجؿ الكصكؿ إلى تقدير
حقيقة الكضع الخاص بالطفؿ.

كاألبحاث االجتماعية ىي تمؾ التي ينجزىا مختصكف في عمـ االجتماع كعمـ النفس كالذيف مف المفركض أف

ي ككنكا مف ضمف تركيبة كحدات حماية الطفكلة أك مف ضمف العامميف في ك از ةر تنمية المجتمع كىي تشمؿ
مختمؼ الجكانب الذاتية كالمكضكعية لمطفؿ أم صحتو النفسية كالعقمية كالبدنية  ،كظركفو العائمية كالبيئة التي
نشأ فييا ،ك مستكاه التعميمي كالدراسي ،كانحداره االجتماعي ،كعبلقتو بكالديو  ،كعبلقة كالديو ببعضيما كما
إذا كانا بحالة انسجاـ كىناء ،أك بحالة تفكؾ كانفصاؿ  ،كمستكل عائمتو المعيشي إلخ..

غير أنو ال يجكز لو دخكؿ البيكت المسككنة إالٌ بإذف مف شاغمييا.
ج  -لمقياـ بالتحقيقات كأخذ التدابير الكقائية المبلئمة في شأف الطفؿ.
د  -االستعانة باألبحاث االجتماعية مف أجؿ الكصكؿ إلى تقدير حقيقة الكضع الخاص بالطفؿ.
ضد األطفاؿ كرفعو إلى قاضي األسرة.
ىػ  -لتحرير تقرير فيما يعاينو مف أفعاؿ ٌ
كيقتضي القيػاـ باإلجراءات المشار إلييا بالفقرات أ  -ب -ج  -الحصكؿ عمى إذف عاجؿ يصدره قا ضي األسرة بناء عمى مطمب
يقدمو مندكب حماية الطفكلة عمى كرؽ عادم.
ٌ
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كمف شأف ىذه األبحاث االجتماعية التي يستعيف بيا اختصاصي حماية الطفؿ أف تمكنو مف فيـ شخصية

الطفؿ كاالطبلع عف كثب عف حقيقة كضعو بما يجعمو يتخذ القرار المبلئـ لكضعو في إطار ما يمكف تسميتو
بالتفريد االجتماعي لمتدبير الكقائي.

المادة ()42
 . 1لكؿ شخص إببلغ اختصاصي حماية الطفؿ أك كحدات حماية الطفؿ إذا كاف ىناؾ ما ييدد سبلمتو
أك صحتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية.

كجكبيا عمى المربيف كاألطباء كاالختصاصييف االجتماعييف أك غيرىـ ممف تعيد إلييـ
 .2يككف اإلببلغ
ن
حماية األطفاؿ أك العناية بيـ أك تعميميـ.

المبحث السادس :اإلببلغ عف أم تيديد يتعرض لو طفؿ
حثت المادة  42مف ىذا القانكف كؿ شخص إببلغ اختصاصي حماية الطفؿ أك كحدات حماية الطفؿ إذا كاف
ىناؾ ما ييدد سبلمتو أك صحتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية.
ك إذا كاف اإلببلغ الكارد في صيغة الفقرة األكلى مف ىذه المادة ال يحمؿ معنى الكجكب بؿ جعؿ منو
المشرع مجرد التزاـ أخبلقي محمكؿ عمى كؿ شخص ،فإف اإلببلغ المقرر بالفقرة الثانية مف ذات المادة
كجكبي ألصناؼ محددة مف األشخاص كىـ  :المربكف كاألطباء كاالختصاصيكف االجتماعيكف أك غيرىـ ممف
تعيد إلييـ حماية األطفاؿ أك العناية بيـ أك تعميميـ .
كحتػػى نقػػؼ عم ػػى فمسػػفة ىػػذا ال ػػنص بفقرتيػػو األكلػػى كالثاني ػػة نتكقػػؼ فػػي مرحم ػػة أكلػػى لتحميػػؿ مفي ػػكـ
اإلببلغ ( فقرة أكلى)  ،ثـ نتطرؽ لمعرفة األشخاص المطمكب منيـ اإلببلغ ( فقرة ثانية)،
الفقرة األكلى :مفيكـ اإلببلغ
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سمي في قانكف الطفؿ البحريني(  ،)312أك اإلشعار كما
سمي في ىذا القانكف أك التبميغ كما ي
اإلببلغ كما ي

سمي في قانكف حماية الطفؿ
سمي في قانكف حماية الطفؿ في تكنس(  ،)313أك اإلخطار كما ي
ي
الجزائرم(  ،)314ىك إعبلـ بكجكد حالة صعبة تيدد الطفؿ ،كىك التزاـ ككاجب أخبلقي كقانكني محمكؿ عمى
كؿ األشخاص يستمد مرجعيتو كخمفيتو الفكرية كالفمسفية مف الديف اإلسبلمي الحنيؼ الذم يدعك إلى األمر

ت لً َّمن ً
كف
بالمعركؼ ك النيي عف المنكر .قاؿ ا﵀ تعالى في يمحكـ تنزيمو ﴿ :يكنتيٍـ ىخ ٍيىر أ َّيم وة أ ٍ
يخ ًرىج ٍ
اس ىتأٍ يم ير ى
بًالٍمعر ً
كف بًالمٌ ًو﴾( .)315
كؼ ىكىت ٍن ىي ٍك ىف ىع ًف الٍ يم ى
نك ًر ىكتي ٍؤًم ين ى
ى ٍي
كما يستمد اإلببلغ فمسفتو مف المبادئ ك المثؿ السامية لحقكؽ اإلنساف التي تدعك إلى التبلزـ بيف الكعي
بالحقكؽ كااللتزاـ بال كاجبات كرسكخ الكعي بالمسؤكلية تجاه الطفؿ مف قبؿ أبكيو كعائمتو كالمجتمع بأسره
كيعتبػر التشػريع الكنػدم مػف أكؿ التشػريعات فػي العػالـ الػذم أقػر نظػاـ اإلبػبلغ عػف كػؿ حالػة تيديػد يتعػرض ليػػا
طفؿ (  ،)316ثـ نسجت عمى منكالو تشريعات أخرل.

 )312المادة  11مف قانكف الطفؿ البحريني ،جاء في طالعيا  :يككف التبميغ عف حاالت سكء معاممة الطفؿ إلى أم مف الجيات
التالية...

 )313المادة  14مف مجمة حماية الطفؿ في تكنس .تضمف طالعيا " :عمى كؿ شخص بمف في ذلؾ الخاضع لمسر الميني

كاجب إشعار مندكب حماية الطفكلة كمما تبيف لو أف ىناؾ ما ييدد صحة الطفؿ أك سبلمتو البدنية أك المعنكية....

 )314المادة  49مف قانكف حماية الطفؿ في الجزائر " :يخطر المفكض الكطني لحماية الطفكلة مف كؿ طفؿ أك ممثمو

الشرعي أك كؿ شخص طبيعي أك معنكم حكؿ المساس بحقكؽ الطفؿ .
 )315سكرة آؿ عمراف ،اآلية .448

316

) L’article 39 de la loi Canadienne sur la protection de la jeunesse et de l’enfance dispose
: « Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute
autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif
raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré
comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans
délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à
tout enseignant, à toute personne œuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans
l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement
d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de
croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens
des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la
» situation au directeur.
.
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كانطبلقا مف ىذه الخمفية  ،فإف اإلببلغ ال ينبغي أف ييفيـ منو أنو ضرب مف ضركب التشكي أك التشفي أك ىك
تدخؿ في شؤكف الغير ،كانما ىك إسياـ في رفع مضرة عف شخص ال يستطيع اف يرفعيا لكحػده ك البػد لتحقيػؽ

رفعيا مف تظافر جيكد غيره مف الناس المحيطيف بو كمف ثػـ فيػك سػمكؾ إنسػاني ك متحضػر يمارسػو الشػخص

بكؿ طكاعية ك تمقائية .كلقد أثبتت التجربة في البمداف الذم اعتمدت نظاـ اإلشعار أك التبميغ كيؼ أنو ساىـ في

إنقاذ عديد األطفاؿ األبرياء الذيف كادكا أف يصبحكا ضحايا أعماؿ إجرامية خطيرة.
الفقرة الثانية :األشخاص المحمكؿ عمييـ اإلببلغ

ف نػرؽ المشػػرع اإلمػػاراتي فػي المػػادة  42بػػيف صػػنفيف مػف األشػػخاص المحمػػكؿ عمػييـ اإلبػػبلغ  ،يخػػص الصػػنؼ
األكؿ كؿ شخص عادم .ك يتعمؽ الثاني باألشخاص الذيف يتكٌلكف بحكـ مينتيـ العناية باألطفاؿ.
أ  -اإلببلغ المحمكؿ عمى الشخص العادم.

أف أم شخص عػادم لػو أف يبمػغ اختصاصػي حمايػة الطفػؿ
يؤخذ مف أحكاـ الفقرة األكلى مف المادة ٌ 42

أك كحدات حماية الطفؿ إذا كاف ىناؾ ما ييدد سبلمتو أك صحتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقميػة.

كمعنى ىذه الفقرة أف المكاطف العادم مطالب باإلببلغ في الصكر التالية:
 فقداف الطفؿ لكالديو كبقائو دكف عائؿ أك كافؿ. -تعرض الطفؿ لمنبذ كاإلىماؿ كالتشرد.

 التقصير البيف كالمتكاصؿ في التربية كالرعاية. -اعتياد سكء معاممة الطفؿ.

 -تعرض الطفؿ لبلستغبلؿ أك اإلساءة الجنسية.

 تعرض الطفؿ لبلستغبلؿ مف قبؿ التنظيمات غير المشركعة كفي اإلجراـ المنظـ كزرع أفكار التعصبكالكراىية أك تحريضو عمى القياـ بأعماؿ العنؼ كالتركيع.

اقتصاديا.
 تعريض الطفؿ لمتسكؿ أك استغبللون

 -عجز الكالديف أك القائـ عمى رعاية الطفؿ عف رعايتو أك تربيتو.

 تعرض الطفؿ لمخطؼ أك البيع أك االتجار بو ألم غرض أك استغبللو بأم شكؿ مف األشكاؿ. -إصابة الطفؿ بإعاقة عقمية أك نفسية تؤثر في قدرتو عمى اإلدراؾ.

ك المتأمػػؿ فػػي الفقػ ػرة األكلػػى م ػػف المػػادة  41يج ػػد أف أحكاميػػا مكجيػػة لممػ ػكاطف العػػادم كى ػػي ال تتضػػمف ص ػػيغة
كجكب فالفقرة تبدأ بعبارة " لكؿ شخص" بما يفيـ منو أف اإلببلغ بالنسبة إليو ىك مطمب تشريعي متركؾ تحقيقو

حسػػو المػدني كىػك إبػػبلغ مقصػكر عم ػى بعػض الحػػاالت دكف
إلرادة المػكاطف بحسػب درجػػة كعيػو الفػػردم كنضػج ٌ
غيرىػػا إلمكانيػػة إطػػبلع الم ػكاطف عمييػػا كمعاينتػػو ليػػا ،كىػػذا مظيػػر مػػف المظػػاىر التػػي تتجمػػى مػػف خبلليػػا البعػػد
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المشرع كتعكيمو عمى سمكؾ المكاطف التمقػائي بػدليؿ عػدـ ترتيػب أم عقػاب ج ازئػي عمػى
التربكم لمقانكف لحرص
ٌ

المكاطف العادم إذا لـ يقـ باإلببلغ ( .)317

ب -األشخاص الذيف يتكلكف بحكـ مينتيـ العناية باألطفاؿ

كجكبيػا عمػى المػػربيف كاألطبػاء كاالختصاصػػييف
جػاء فػي الفق ػرة الثانيػة مػػف المػادة  42مػا يمػػي " :يكػكف اإلبػػبلغ
ن
االجتماعييف أك غيرىـ ممف تعيد إلييـ حماية األطفاؿ أك العناية بيـ أك تعميميـ.".
أىميػة اإلبػػبلغ بالنسػبة لؤلشػػخاص المنتمػػيف ليػذه الفئػػات المينيػة نػػابع مػف طبيعػػة كخصكصػػية
إف التأكيػد عمػػى ٌ

ميػنيـ كقػػربيـ لمطفػؿ كاحتكػػاكيـ بػو فػػي الحيػاة اليكميػػة كلػذلؾ فػػإف صػمتيـ كاحجػػاميـ عػف اإلبػػبلغ يتعػارض مػػع
المبادئ التي تقكـ عمييا أخبلقيات مينيـ.

كقد رتب المشرع اإلماراتي المحمكؿ عمييـ كاجب اإلببلغ جزائيا جزائيا في صكرة عدـ اإلببلغ كما سنتعرض لو

في معرض تحميمنا لممادة . 60

المادة ()43

عمى كؿ شخص بمغ سف الرشد ،مساعدة أم طفؿ يطمب منو إببلغ السمطات المختصة أك الجيات

المعنية بمعاناتو أك معاناة أم مف إخكتو أك أم طفؿ آخر في إحدل الحاالت المبينة بالمادة ( )33مف

ىذا القانكف.

المبحث السابع :مساعدة الطفؿ عمى اإلببلغ
األكؿ كىك
إلى جانب كاجب اإلببلغ الذم ٌه
أقر
أقر كاجبا ثانيا ال ٌ
يقؿ ٌ
أىمية عف ٌ
المشرع بالمادة  42فقد ٌ
ٌ

متصؿ كثيؽ االتصاؿ بكاجب اإلببلغ .فقد أكجبت
كاجب مساعدة الطفؿ عمى اإلببلغ ،كىذا الكاجب الجديد ٌ
المادة عمى كؿ شخص بمغ سف الرشد ،مساعدة أم طفؿ يطمب منو إببلغ السمطات المختصة أك الجيات
المعنية بمعاناتو أك معاناة أم مف إخكتو أك أم طفؿ آخر في إحدل الحاالت المبينة بالمادة ( )33مف ىذا
القانكف .كما قررتو ىذه المادة يجعمنا نقكـ بمراكحة بينيا كبيف ما جاء في المادتيف  342ك 343مف قانكف
العقكبات االتحادم (فقرة أكلى)  ،ك إبراز أىـ االختبلفات كااللتقاءات بيف كاجب مساعدة الطفؿ ،كاالمتناع
عف المساعدة(فقرة ثانية) .ك نتطرؽ في األخير لمحماية الجزائية لمف يتخمى عف مساعدة أم طفؿ قصد
اإلببلغ ( فقرة ثالثة).
 )317رضا خماخـ" .مجمة حماية الطفؿ أداة لمبيداغكجيا الجماعية" .ص  441ك.441
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الفقرة األكلى :كاجب مساعدة طفؿ عمى اإلببلغ كاالمتناع عف مساعدة شخص :أية عبلقة؟

ييذ ٌكرنا كاجب اإلببلغ بكاجب المساعدة الذم جاء بو المادة  342مف قػانكف العقكبػات اإلتحػادم المتعمقػة

بالقتؿ خطأ ك الذم جاء فيو " :يعاقب بالحبس ك بالغرامة أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف مف تسبب بخطئو في مكت

شخص .كتككف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنة كالغرامة إذا كقعت الجريمة نتيجة إخبلؿ الجاني بما تفرضو
عميو أصكؿ كظيفتو أك مينتو أك حرفتو أك كاف تحت تأثير سكر أك تخدير عند كقكع الحادث أك امتنع حينئذ عف

مساعدة المجني عميو أك عف طمب المساعدة لو مع استطاعتو ذلؾ.

كتككف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف كال تزيد عمى خمس سنكات كالغرامة إذا نشأ عف الفعؿ كفاة
أكثر مف ثبلثة أشخاص ،فإذا تكفر ظرؼ آخر مف الظركؼ الكاردة في الفقرة السابقة تككف العقكبة الحبس مدة ال
تقؿ عف ثبلث سنكات كال تزيد عمى سبع سنكات ك الغرامة.
كما يذكرنا ك اجب اإلببلغ أيضا بكاجب المساعدة الذم جاء بو المادتاف  343مف قانكف العقكبات
اإلتحادم المتعمقة باإلصابة خطأ كالذم جاء فيو ":يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبالغرامة التي ال تجاكز
عشرة آالؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف  ،مف تسبب بخطئو في المساس بسبلمة جسـ غيره  ،كتككف العقكبة
الحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف كالغرامة أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف إذا نشأ عف الجريمة عاىة مستديمة أك إذا
كقعت الجريمة نتيجة إخبلؿ الجاني بما تفرضو عميو أصكؿ كظيفتو أك مينتو أك حرفتو أك كاف الجاني تحت
تأثير سكر أك تخدير عند كقكع الحادث أك امتنع عف مساعدة المجني عميو أك عف طمب المساعدة لو مع
استطاعتو ذلؾ  .كتككف العقكبة الحبس كالغرامة إذا نشأ عف الجريمة المساس بسبلمة أكثر مف ثبلثة أشخاص
فإذا تكافر ظرؼ آخر مف الظركؼ الكاردة في الفقرة السابقة تككف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كال
تزيد عمى خمس سنيف كالغرامة.
الفقرة الثانية :االختبلفات كااللتقاءات بيف كاجب مساعدة الطفؿ ،كاإلمتناع عف المساعدة
كلكػف كاجػػب مسػاعدة الطفػػؿ يختمػؼ بعػػض الشػيء عػػف كاجػب االمتنػػاع عػف المسػػاعدة المقػرر بالمػػادتيف

المػذككرتيف مػف حيػث أف المسػاعدة التػػي يتع ٌػيف تقػديميا لمطفػؿ ،حسػب  43تقتصػػر عمػى تحقيػؽ غايػة اإلعػػبلـ

تيدد الطفؿ الذم طمب المساعدة أك أحد إخكتو أك أم طفؿ
كاببلغ اختصاصي حماية الطفؿ بكجكد حالة صعبة ٌ
آخر عمى معنى المادة  33مف القػانكف .فػإذا تحققػت المسػاعدة كحصػؿ اإلبػبلغ يتػكلٌى اإلختصاصػي القيػاـ بمػا
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يمزـ لرفع حالة التيديد عف الطفؿ أك إخكتو كبالتالي تتحقؽ المساعدة القانكنيةٌ .أمػا إذا لػـ تتحقػؽ تمػؾ المسػاعدة

فإنو ال شيء يمنع ممثؿ النيابة العمكمية مف تتبع ذلؾ الشخص الراشد الذم رفض مساعدة الطفؿ عمى اإلببلغ
ٌ

فإنػو مػف العبلمػات الفارقػة بػيف كاجػب اإلبػبلغ ككاجػب
مف أجؿ جريمة اإلمتناع عف المساعدة .كمػف جيػة أخػرل ٌ

أف المشػرع رتػب عػف عػدـ القيػاـ بيمػػا جػريمتيف منفصػمتيف تتعمٌػؽ عمػى التػكالي بجريمػة المػػادة 61
المسػاعدة ىػك ٌ
بالنسبة لكاجب اإلببلغ ،كبجريمة المادتيف  342ك 343مف قانكف العقكبات .كىذه العبلمة الفارقة تجعمنا نذىب

حد ذاتو ضربا مف ضركب عدـ المساعدة القانكنية.
أف اإلببلغ ييعتبر في ٌ
في اعتبار ٌ
الفقرة الثالثة الحماية الجزائية لمف يتخمى عف مساعدة أم طفؿ قصد اإلببلغ

كردت ىذه الجريمة بالمادة  44مف ىذا القانكف التي جاء فييا ":يعاقب بالغرامة التي ال تقؿ عف ( )5.000خمسة
آالؼ درىـ كال تزيد عمى ( )50.000خمسيف ألؼ درىـ كؿ مف :خالؼ حكـ المادة ( )43مف ىذا القانكف.

كىذه الجريمة تختمػؼ عػف جػرائـ عػـ المسػاعدة المقػررة فػي قػانكف العقكبػات فػاألمر ىنػا يتعٌمػؽ باإلحجػاـ عػف مسػاعدة الطفػؿ
إلببلغ اختصاصي حماية الطفؿ بكجكد حالة صعبة ال باإلحجاـ عف تقديـ المساعدة لمطفؿ.
كبػػالنظر لمػػا يمك ػػف أف يسػ ٌػببو القيػػاـ ب ػػاإلببلغ أك التخمٌػػؼ عنػػو م ػػف مشػػاكؿ إذ ق ػػد يتبػ ٌػيف بعػػد القي ػػاـ بػػو مػػثبل ٌأن ػػو إشػػعار غي ػػر
حقيقي أك ىك مبنػي عمػى تقػدير خػاطئ فإنػو ال بػد لمنيابػة ك لممحػاكـ أف يكػكف ليػا ىػامش تقػدير لمػف قػاـ باإلشػعار عػف حسػف

خاصػػة بعػػدـ إمكانيػػة تتب ػػع أك
نيػػة حتػػى يػػتمكف المػػكاطف مػػف ممارس ػػة ىػػذا الكاجػػب دكف خشػػية كفػػي كنػػؼ الطمأنين ػػة كذلػػؾ ٌ
مؤاخذة أم شخص قضائيا مف أجؿ قيامو عف حسف ٌنية باإلببلغ أك مساعدتو لطفؿ عمى اإلببلغ بكجكد حالة صعبة.

المادة ()44
ال يجكز اإلفصاح عف ىكية مف قاـ باإلببلغ إال برضاه كيحظر الكشؼ عف ىكية كافة أطراؼ الكاقعة

كالشيكد في قضايا االعتداء عمى الطفؿ أك سكء معاممتو كذلؾ عند استخداـ المعمكمات في التحميبلت

أك التقارير اإلعبلمية أك نشر كؿ ما يمكف مف التعرؼ عمى شخصيتو.
المادة ()45

عمى الجيات المعنية كالمختصة تكفير الحماية لمشيكد في جميع مراحؿ الدعكل الجزائية.
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المبحث الثامف :حماية القائميف باإلببلغ
حرصا مف المشرع اإلماراتي عمى كقاية مف يقكـ باإلببلغ مف كؿ ما مف شانو أف يتعرض لو مف حرج أك
تيديد أك إذاية ،فقد فرض بالمادتيف  44ك 45مف القانكف إبقاء ىكيتو طي الكتماف كعدـ اإلفصاح عنيا (
فقرة أكلى) ،ككفر حماية لمشيكد ( فقرة ثانية) ،كقرر حماية جزائية لئلببلغ ( فقرة ثالثة).
الفقرة األكلى :عدـ جكاز اإلفصاح عف ىكية مف قاـ باإلببلغ كالشيكد
كفقا ألحكاـ المادة  44مف القانكف فإنو ال يجكز اإلفصاح عف ىكية مف قاـ باإلببلغ إال برضاه كيحظر
الكشؼ عف ىكية كافة أطراؼ الكاقعة كالشيكد في قضايا االعتداء عمى الطفؿ أك سكء معاممتو كذلؾ عند
استخداـ المعمكمات في التحميبلت أك التقارير اإلعبلمية أك نشر كؿ ما يمكف مف التعرؼ عمى شخصيتو.
ككما ىك كاضح مف عبارات ىذه المادة فإف تحجير اإلفصاح عف ىكية مف قاـ باإلببلغ ىك مبدأ عاـ ال
يجد استثناء لو إال إذا رضي مف قاـ باإلببلغ باإلفصاح عف ىكيتو فيتحمؿ في ىذه الحالة مسؤكلية أم
حادث يمكف اف يتعرض لو  .كالغاية األساسية مف ىذا التحجير ىك حماية المبمغ مف خشية تعريضو إلى أم
خطر ألف قيامو بالتبميغ عف الكضع الصعب الذم يتعرض لو طفؿ قد يؤدم إلى إجراء تتبعات ج ازئية ضد
مف تسبب لمطفؿ في الضرر فيتـ رد الفعؿ عمى المبمغ.
كقد ذىب المشرع التكنسي بالمادة  34مف مجمة حماية الطفؿ في ذات السياؽ إذ قرر أنو "يمنع عمى أم
يقرىا القانكف".
شخص اإلفصاح عف ىكية مف قاـ بكاجب اإلشعار إال برضاه أك في الصكر التي ٌ
كلكف المشرع اإلماراتي ذ ىب إلى أبعد مف ذلؾ إذ سحب حظر الكشؼ عف ىكية ال فقط عمى المبمغ ك إنما
أيضا عمى كافة أطراؼ الكاقعة كالشيكد في قضايا االعتداء عمى الطفؿ أك سكء معاممتو كذلؾ عند استخداـ
المعمكمات في التحميبلت أك التقارير اإلعبلمية أك نشر كؿ ما يمكف مف التعرؼ عمى شخصيتو.
كمما ال شؾ فيو أف تكسيع دائرة المشمكليف بحضر الكشؼ عف ىكياتيـ قد ال تككف الغاية منو حماية ىذه
األطراؼ مما قد يمحقيا مف إذاية لك تـ الكشؼ عف أسمائيا كانما أيضا المحافظة عمى سرية التحقيقات إذ قد
يؤدم الكشؼ عف أسماء الشيكد إلى التأثير عمى مجريات التحقيؽ.
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الفقرة الثانية :حماية الشيكد
لـ يكتؼ المشرع بالحماية التي كفرىا لمشيكد بالمادة السابقة بؿ نجده يخصص ىذه المادة إلى نفس المكضكع

مع التأكيد عمى أنو " عمى الجيات المعنية كالمختصة تكفير الحماية لمشيكد في جميع مراحؿ الدعكل
الجزائية".

كالرأم عندم أف ىناؾ شيئا مف المبالغ ة في حماية الشيكد الذيف يشيدكف في قضايا األطفاؿ الميدديف ذلؾ
أف حماية الشيكد في أغمب التشريعات المقارنة جاءت في سياقات أخرل ،غير سياؽ حماية الطفؿ الميدد.

كمف يعكد لتاريخ نشأة نظاـ الحماية لمشيكد يجد أنو مرتبط بجرائـ المافيا إذ برز مفيكـ حماية الشيكد ألكؿ

مرة في الكاليات المتحدة األمريكية في السبعينيات كإجراء لو أصؿ ثابت في القانكف الستخدامو مقترنا
ببرنامج بشأف تفكيؾ التنظيمات اإلجرامية الشبيية في أسمكبيا بالمافيا ،كقد كاف"جكزيؼ فاالتشي "أكؿ

شخص تهقدـ لو الحماية لئلدالء بشيادتو أماـ لجنة الككنغرس ،حيث كاف محاطا بحراسة شديدة مف قبؿ 200
مرافؽ مف كبار رجاؿ الشرطة  ،إذ أنو كاف في حالة رعب شديد نتيجة الخكؼ مف انتقاـ المافيا كتعرضو
لمقتؿ عمى يد زعيـ إحدل عكائؿ المافيا( )318

كأصدرت الكاليات المتحدة األمريكية عاـ  1984قانكف إصبلح الحماية األمنية لمشيكد معدال القانكف الصادر
ىاـ  1970كقد حدد القانكف معايير قبكؿ جديدة كأكثر شدة  ،بما في ذلؾ إجراء تقدير لممخاطر التي قد

يتعرض ليا الشاىد  ،ككذلؾ إنشاء صندكؽ لتعكيض ضحايا الجرائـ التي يرتكبيا المشترككف في البرنامج ،

فضبل عف تكقيع مف يرغب في الدخكؿ ببرنامج حماية الشيكد عمى مذك ةر تفاىـ تبيف إلتزاماتو عند قبكلو

الدخكؿ في البرنامج .كلكي يككف الشاىد مؤىبل لقبكلو في برنامج حماية الشيكد األمريكي  ،يجب أف تككف

القضية خطيرة لمغاية  ،كأف تككف شيادتو حاسمة في نجاح إثبات االدعاء  ،كأال يككف ىناؾ أم طريقة بديمة

لتأميف سبلمة الشاىد.

كاستئناسا بالتجربة األمريكية اتجيت الكثير مف الدكؿ إلى إقرار نصكص قانكنية تكفر الحماية القانكنية ألمف
الشاىد مثؿ القانكف الفرنسي(  ،)319كاإليطالي(  ،)320كالكندم(  )321كاألسترالي(  )322كاأللماني( .)323

 )318د ٍ.ا ْ٘ٝجٞالى ،ٜاىحَاٝح اىقاّّ٘ٞح ألٍِ اىشٖ٘د ـ ٜاىرششٝعاخ اىَؽاستٞح ،دساسح ـ ٜاىرششٝع اىجضائشٗ ٛاىَؽشتٜ
ٗاىرّ٘س ، ٜدـاذش اىسٞاسح ٗ اىقاُّ٘ اىعذد اىشاتع عشش ،جاّف 9844 ٜص .941
 )319القانكف الصادر سنة.2011

 )320القانكف المؤرخ في  1991/03/15الخاص بحماية الشيكد ك المتعاكنيف.
 )321قانكف برنامج حماية الشيكد .1996
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ثـ تكسعت التشريعات في نطاؽ حماية الشيكد لتمتد إلى حماية الشيكد في جرائـ مقاكمة الفساد ك جرائـ

مكافحة اإلرىاب ك المخدرات .كلكني لـ أعثر عمى حماية الشيكد في قكانيف حماية الطفكلة إال في الحدكد

المقررة بالمادة .44

الفقرة الثالثة :الحماية الجزائية لمف يقـ باإلببلغ كلمشيكد؟
مف األمكر البلفتة لبلنتباه ىك أف المشرع اإلماراتي لـ يرتب أم جزاء جزائي عمف يقكـ بمخالفة أحكاـ

المادتيف  44ك  45كيفصح عف ىكية مف قاـ باإلببلغ رغـ عدـ التعبير عف رضاه إذ بالعكدة لممكاد مف 60

إلى  71المخصصة ألحكاـ العقكبات ال نجد فييا أم إحالة لمخالفة أحكاـ المادتيف المذككرتيف  ،في حيف
نجد المشرع التكنسي يقر جريمة خاصة بمف يقكـ باإلفصاح عف ىكية مف يقكـ باإلببلغ دكف رضاه.

كلكعدنا إلى القانكف المقارف لكجدنا المشرع التكنسي يقر بالمادة  119مف قانكف حماية الطفؿ جريمة لمف

يفصح عمدا عف ىكية مف قاـ باإلببلغ عف طفؿ يعيش كضع تيديد كرتب ليا عقابا بالغرامة تتركاح بيف 98
ك  488دينارا تكنسيا.
كمف جيتيا اقتضت المادة  134مف قانكف حماية الطفؿ الجزائرم ":يعاقب بالحبس مف شير إلى ستة أشير كبغرامة
مف  50.000دج إلى  150.000دج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط كؿ مف يكشؼ عمدا ىكية القائـ باإلخطار
المنصكص عميو في المادتيف  15ك  22مف ىذا القانكف دكف رضاه".

 )322قانكف حماية الشيكد أكتكبر .1994
 )323قانكف التنسيؽ في حماية الشيكد المعرضيف لممخاطر لسنة  /.2011نقبل عف المرجع السابؽ د ٍا ْ٘ٝجٞالى ،ٜاىحَاٝح

اىقاّّ٘ٞح ألٍِ اىشٖ٘د ـ ٜاىرششٝعاخ اىَؽاستٞح.
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يمثؿ ىذا القسـ إضافة ىامة مف إضافات ىذا القانكف كىك مكضكع الفصؿ العاشر الذم احتكل عمى المكاد
مف  46إلى  59كالتي خصصت لتدابير الحماية التي يتعيف اتخاذىا لفائدة الطفؿ الميدد  ،كىي تدابير –
كما سنرل  -متدرجة بحسب نكعية التيديد ككزف األخطار التي تيدد سبلمة الطفؿ البدنية ك العقمية  .كيمكف
تقسيـ التدابير المقررة في ىذا الفصؿ مف حيث مكضكعيا إلى:

أكال :التدابير اإلتفاقية
المفيكـ /األنكاع/اإلجراءات/المتابعة المكاد مف  46إلى  50كستكزع ىذه المكاضيع عمى المباحث التالية:

 ماىية التدابير االتفاقية ( مبحث أكؿ) /المادتاف  46ك 47 إجراءات اتخاذ التدابير االتفاقية (مبحث ثاف) /المادة 48 -إمكانية رفض التدابير المقترحة أك نقضيا كتداعياتو (مبحث ثالث)  /المادتاف  49ك50

ثانيا :التدابير العاجمة
المفيكـ /الحاالت /الضرر البميغ  /الخطر المحدؽ  /الرجكع لمقضاء
-

التدابير العاجمة في حالة الضرر البميغ أك الخطر المحدؽ ( مبحث رابع) /المادة 51

ثالثا :تدابير يتـ اتخاذىا تحت إشراؼ مأمكر لمضبط القضائي
 منح صفة مأمكر الضبط القضائي الختصاصي حماية الطفؿ (مبحث خامس)/المادة 52 -استعانة أجيزة العدالة باختصاصي حماية الطفؿ (مبحث سادس)  /المادة 53

رابعا :التدابير اإلحترازية
 الجزاءات كالتدابير التي يتعرض ليا مرتكبك جرائـ االعتداء الجنسي (مبحث سابع)  /المادة 54 سجؿ حاالت سكء معاممة األطفاؿ(مبحث ثامف)  /المادة 55 تحديد معايير كمكاصفات الفضاءات التي يرتادىا الطفؿ(مبحث تاسع)/المادة 56 تدابير سبلمة المنتجات المكجية لمطفؿ( مبحث عاشر)  /المادة 57 ضماف حماية الطفؿ مف أخطار الحكادث المركرية(مبحث حادم عشر)  /المادة 58351

 -كجكب تقديـ تقرير مفصؿ عف حالة طالب حضانة طفؿ(مبحث ثاني عشر) /المادة 59

الفصؿ العاشر
تدابير الحماية
أكال :التدابير اإلتفاقية
المادة ()46
مع مراعاة أحكاـ المادتيف ( )47ك( ) 51مف ىذا القانكف ،عمى اختصاصي حماية الطفؿ باالتفاؽ مع
القائـ عمى رعاية الطفؿ ،اتخاذ التدابير البلزمة إذا كجد ما ييدد سبلمتو أك صحتو البدنية أك النفسية

أك األخبلقية أك العقمية ،كذلؾ عمى النحك الذم تحدده البلئحة التنفيذية ليذا القانكف.
المادة ()47

مع مراعاة حكـ المادة ( ) 51مف ىذا القانكف ،يقكـ اختصاصي حماية الطفؿ بتقديـ المقترحات التالية
إلى كالدم الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو ،كذلؾ إذا ثبت لو كج كد ما ييدد سبلمة الطفؿ أك صحتو

البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية:
 - 1إبقاء الطفؿ لدل عائمتو شريطة:

أ  -التزاـ كالدم الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو كتابة باتخاذ اإلجراءات البلزمة لرفع الخطر
المحدؽ بالطفؿ كابقائو تحت رقابة دكرية مف اختصاصي حماية الطفؿ.

ب  -تنظ يـ طرؽ التدخؿ االجتماعي مف الجيات المعنية كالسمطات المختصة -بحسب األحكاؿ -
بتقديـ الخدمات كالمساعدة االجتماعية البلزمة لمطفؿ كعائمتو.

ج  -اتخاذ االحتياطات البلزمة لمنع أم اتصاؿ بيف الطفؿ كما ييدد سبلمتو أك صحتو البدنية أك

النفسية أك األخبلقية أك العقمية.

مؤقتا لدل أسرة بديمة أك ىيئة أك مؤسسة اجتماعية أك تربكية أك صحية
 - 2إيداع الطفؿ
ن
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مبلئمة عامة كانت أك خاصة كفؽ الضكابط التي تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانكف.

المبحث األكؿ :ماىية التدابير االتفاقية
بالرغـ مف أف المادة  46التي تـ بيا استيبلؿ تدابير الحماية لـ تكرد ضمف أحكاميا عبارة "التدابير

االتفاقية" ،فإنيا استعممت عبارة "التدابير البلزمة" التي يمكف الختصاصي حماية الطفؿ أف يتخذىا باالتفاؽ
مع القائـ عمى رعاية الطفؿ .كفي حقيقة األمر كالكاقع فإف السياؽ الكارد في نفس المادة كفي بقية المكاد إلى

غاية المادة  50مف القانكف ،تشير إلى أف التدابير البلزمة ماىي إال تدابير اتفاقية يتـ اتخاذىا باتفاؽ مع
القائـ عمى رعاية الطفؿ حسب عبارة النص ( فقرة أكلى) .كتتعرض المادة  47إلى أنكاع ىذه التدابير

االتفاقية التي يمكف الختصاصي حماية الطفؿ أف يقترحيا عمى كالدم الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو ( فقرة

ثانية) .كأخي ار التعرض لما نصت عميو البلئحة التنفيذية لمقانكف الصادرة سنة  2018في خصكص تدابير
الحماية كااللتزامات التي فرضتيا عمى العائبلت الحاضنة لمطفؿ ( فقرة ثالثة)

الفقرة األكلى :التدابير البلزمة ىي تدابير اتفاقية
كردت في طالع المادة  46عبارة " مع مراعاة أحكاـ المادتيف ( )47ك( )51مف ىذا القانكف"  ،عمى
اختصاصي حماية الطفؿ باالتفاؽ مع القائـ عمى رعاية الطفؿ ،اتخاذ التدابير البلزمة إذا كجد ما ييدد
سبلمتو أك صحتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية.

ك يعني إيراد تمؾ العبارة أف اختصاصي حماية الطفؿ بإمكانو إف اقتضت الظركؼ كالكقائع أف يمجأ إلى

استبعاد اتخاذ التدابير االتفاقية كالمجكء إلى اتخاذ إحدل التدابير العاجمة المقررة خاصة بالمادة  51مف

القانكف كما سنرل كذلؾ في حالتي الضرر البميغ أك الخطر المحدؽ بالطفؿ.

تدؿ عمييا تسميتيا يتـ التكصؿ إلييا باتفاؽ جماعي بيف كالدم الطفؿ أك مف ىك
كالتدابير االتفاقية ىي كما ٌ
قائـ عميو كاختصاصي حماية الطفؿ ،كتبدأ بثبكت خطر ييدد سبلمتو أك صحتو البدنية أك النفسية أك
األخبلقية أك العقمية  .كبمجرد أف يتعيد االختصاصي بالمكضكع يبدأ في دراسة التدبير المبلئـ الذم يتعيف
عميو اتخاذه مف بيف التدابير المقررة بالمادة  ، 47كذلؾ في إطار قكاعد تفريد المعاممة حسب نكع التيديد
كطبيعتو ،كالكضع العائمي كاالجتماعي لمطفؿ .كغني عف البياف أف حسف اختيار التدبير المبلئـ يستدعي فيـ

الحالة كدراستيا جيدا حتى يتحقؽ الغرض مف التدبير بإ بعاد شبح التيديد عف الطفؿ.
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كال بد مف التذكير أف تحديد التدبير المبلئـ لحماية الطفؿ مف التيديد ال يعني تنفيذه مباشرة بؿ إف دكر

اختصاصي حماية الطفؿ يقتصر في البداية عمى اقتراح التدبير عمى كالدم الطفؿ أكمف يقكـ عمى رعايتيـ

تأتي في مرحمة الحقة – كما سنرل  -تنفيذ التدبير.
الفقرة الثانية  :تنكع التدابير االتفاقية

لـ يترؾ المشرع حرية الختصاصي حماية الطفؿ في تصكر أنكاع التدابير التي يمكف أف يقترحيا عمى كالدم
الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعاية الطفؿ بؿ إنو حدد ىذه التدابير بشكؿ كاضح كمف ثـ فإنو ليس عميو أف يحيد

عنيا كانم ا ىك عميو أف يجتيد في دراسة نكعية التدبير المبلئـ منيا لمطفؿ القتراحو عمى المعنييف باألمر.
ك التدابير اإلتفاقية المقر ةر بالمادة  47ما ىما في حقيقة األمر كالكاقع سكل تدبيراف ال ثالث ليما:
 - 1التدبير االتفاقي األكؿ :إبقاء الطفؿ لدل عائمتو
اشترط المشرع العتماد ىذا التدبير االتفاقي ثبلثة شركط ىي :

أ  -التزاـ كالدم الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو كتابة باتخاذ اإلجراءات البلزمة لرفع الخطر المحدؽ
بالطفؿ كابقائو تحت رقابة دكرية مف اختصاصي حماية الطفؿ .كيتـ اتخاذ ىذا اإلجراء عند كجكد

حالة صعبة تيدد الطفؿ صحيا أك بدنيا اك معنكيا أم مثبل عند تعريض الطفؿ لئلىماؿ كالتشرد

كالتقصير في التربية كالرعاية كسكء المعاممة.

كما تتميز بو أحكاـ ىذا الشرط ىك أف يتـ االلتزاـ كتابيا كىذا ما خمت منو المادة  43مف مجمة
حماية الطفؿ التكنسية التي لـ تتعرض إلى صيغة االلتزاـ .كال شؾ أف الكتابة ليا حجية أقكل في

اإلثبات مف االلتزاـ الشفاىي.

كمف جية ثانية فقد أردؼ المشرع شرط االلتزاـ الكتابي بشرط آخر ىك فرض رقابة دكرية مف
اختصاصي حماية الطفؿ لمراقبة حسف تنفيذ االلتزاـ الكتابي الذم تعيد بو مف أمضاه مف كالديف أك

ممف ىك قائـ عمى رعاية الطفؿ .كلئف لـ تحدد ا لمادة دكرية الرقابة فإف البلئحة التنفيذية يمكف أف
تحددىا بيكميف أك ثبلثة أياـ أك تتركيا الجتياد االختصاصي ما داـ ىك المسؤكؿ عمى الرقابة.
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ب  -تنظيـ طرؽ التدخؿ االجتماعي مف الجيات المعنية كالسمطات المختصة -بحسب األحكاؿ  -بتقديـ
الخدمات كالمساعدة االجتماعية البلزمة لمطفؿ كعائمتو .كىذا يعني أف يتـ إبقاء الطفؿ لدل عائمتو
مع كضع برنامج مفصؿ بتنسيؽ مع الجيات كالسمط المختصة لتقديـ المساعدة إلى الطفؿ ك عائمتو
بمدىـ مثبل بإعانة مالية أسبكعية أك شيرية لتجاكز الكضع المالي الصعب الذم تعيشو العائمي ك

الذم ارتد عمى الطفؿ.

ج  -اتخاذ االحتياطات البلزمة لمنع أم اتصاؿ بيف الطفؿ كما ييدد سبلمتو أك صحتو البدنية أك النفسية
أك األخبلقية أك العقمية .كىذا يعني إبقاء الطفؿ لدل عائمتو مع منع االتصاؿ مع األشخاص الذيف
ييددكف سبلمتو كالعـ أك الخاؿ أك الربيب الذم يتحرش جنسيا بالطفؿ م ثبل أك زكجة األب التي
تعتدم بالعنؼ عمى أكالد زكجيا أك األشخاص الذيف يحاكلكف استغبلؿ الطفؿ في اإلجراـ المنظـ أك

التعبئة اإليديكلكجية كاالستيبلب الفكرم ،أك الذيف يحاكلكف استغبللو في التسكؿ أك اإلتجار في

المخدرات إلى غير ذلؾ مف صكر االحتياطات التي يتعيف اتخاذىا كالتي ال تدخؿ تحت حصر بحكـ

ما قد يفرضو الكاقع مف صكر ك مشاىد.

 - 2التدبير االتفاقي الثاني :إخراج الطفؿ مف عائمتو
مؤقتا لدل أسرة بديمة أك ىيئة أك مؤسسة اجتماعية
يتمثؿ ىذا التدبير في إخراج الطفؿ مف عائمتو كايداعو ن
أك تربكية أك صحية مبلئمة عامة كانت أك خاصة كفؽ الضكابط التي تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانكف.

كيتـ المجكء القتراح ىذا التدبير في صكرة ما إذا كاف التيديد الذم ييكاجيو الطفؿ متأتيا مف أحد افراد عائمتو
كخاصة مف أحد أبكيو أكمنيما معا كأف يككف الطفؿ عرضة لسكء المعاممة كالتعذيب بسبب اختبلؿ المدارؾ
العقمية ألحد الكالديف أك كقكع أحدىما تحت طائمة التبعية آلفة مف اآلفات المغيبة لمعقؿ كالمسكرات

كتكرط أحد الكالديف في أنشطة إجرامية تيدد الطفؿ مثؿ الخناء كالدعارة ك التسكؿ كاإلرىاب.
كالمخدرات أك ُّ
الفقرة الثالثة :تدابير الحماية كااللتزامات المحمكلة عمى األ سر الحاضنة لمطفؿ

حددت البلئحة التنفيذية لمقانكف بإسياب مف المكاد  12إلى  15دكر اختصاصي حماية الطفؿ في اتخاذ

تدابير الحماية البلزمة إذا كجد ما ييدد سبلمة الطفؿ أك صحتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية،

كتحديد األسرة الحاضنة المناسبة الستقباؿ الطفؿ كشركط االستقباؿ ،كالتزامات األسرة الحاضنة أك الجية
التي يكدع الطفؿ لدييا ،كضكابط إيداع الطفؿ أس ةر حاضنة أك جية أخرل.
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أ  -تدابير الحماية التي يتخذىا اختصاصي حماية الطفؿ
كفقا لممادة  12مف البلئحة فإنو عمى اختصاصي حماية الطفؿ ،اتخاذ تدابير الحماية البلزمة إذا كجد ما

ييدد سبلمة الطفؿ أك صحتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

كفقا لتقديره لمستكل الخطر
 - 1إخراج الطفؿ مف مكقع الخطر ككضعو في مكاف آمف يضمف حمايتو ،ن
المحدؽ بالطفؿ.

 - 2إجراء بحث اجتماعي شامؿ يكضح فيو الظركؼ كالمبلبسات المحيطة بالطفؿ ،كرفع تقرير إلى الجية
مشفكعا بالتكصيات التخاذ ما يمزـ بشأنو.
اإلدارية التي يتبعيا
ن
كجسديا مف قبؿ المختصيف.
نفسيا
ن
 - 3إعادة تأىيؿ الطفؿ ن

 - 4إلحاؽ القائـ عمى رعاية الطفؿ ببرامج تدريبية لضماف حسف معاممة الطفؿ كنمكه الطبيعي.

 - 5القياـ بزيارات ميد انية لمطفؿ إذا اقتضى األمر ذلؾ ،بغرض االطمئناف عمى أحكالو كحؿ ما يمكف أف
يتعرض لو مف مشكبلت.

 - 6منع الطفؿ مف ممارسة أعماؿ مف شأنيا إيقاع الضرر بو أك منع ارتياده ألماكف تيدد سبلمتو الجسدية

كالنفسية كاألخبلقية.

 - 7رفع تكصية لمجيات المعنية لدعـ أس ةر الطفؿ في حاؿ تبيف الختصاصي حماية الطفؿ أف السبب في
تقصير القائـ عمى رعايتو يعكد إلى سكء األحكاؿ االجتماعية لؤلسرة.

 - 8رفع تقرير لجية عممو لمخاطبة النيابة العامة إذا اقتضى األمر تكجيو إنذار لمقائـ عمى رعاية الطفؿ في
حاؿ إص ار هر عمى عدـ االلتزاـ بتنفيذ التكصيات المتفؽ عمييا.

 - 9رفع تقرير لكحدة الحماية التي يعمؿ بيا ،يكضح فيو الظركؼ كالمبلبسات المحيطة بالطفؿ في حاؿ

الحاجة لمخاطبة النيابة المختصة التخاذ اإلجراء المناسب لحماية الطفؿ ،كفقنا لما نص عميو القانكف ،كذلؾ
أربعا كعشريف ساعة مف كقت تمقي الببلغ.
خبلؿ مدة ال تجاكز ( )24ن

 - 10تحديد األسرة الحاضنة المناسبة الستقباؿ الطفؿ ،كالتأكد مف حصكلو عمى جميع حقكقو في نطاقيا.
ب  -شركط األسرة الحاضنة
يشترط في األس ةر الحاضنة حسب المادة  13مف البلئحة ما يأتي:

 - 1أف تتككف مف زكجيف ال يقؿ عمر كؿ منيما عف ( )25خمس كعشريف سنة ميبلدية.
 - 2أف يككف الزكجاف حسني السمعة كالسمكؾ.
 - 3أف يتكافؽ ديف الزكجيف مع ديف الطفؿ.
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 - 4أال يككف قد سبؽ الحكـ عمى أم مف الزكجيف في جريمة مخمة بالشرؼ أك األمانة ،كلك رد إليو اعتباره.
 - 5أف يثبت خمكىا مف األمراض المعدية كالنفسية كاالضطرابات العقمية التي تؤثر في صحة الطفؿ
كسبلمتو ،كذلؾ مف خبلؿ تقرير صادر مف جية طبية رسمية.

ماديا.
 - 6أف تككف قادرة عمى إعالة أفرادىا كالطفؿ ن

 - 7أف تتعيد بحسف معاممة الطفؿ كتربيتو تربية صالحة ،كاالىتماـ بصحتو كتعميمو كحمايتو كتنميتو كفؽ
نمكذج التعيد المعتمد.

 - 8أية شركط أخرل يقررىا الكزير بنا نء عمى تكصية كحدة حماية الطفؿ بما ال يتعارض مع أحكاـ القانكف
كىذا القرار.
ت -التزامات األسرة الحاضنة أك الجية التي يكدع الطفؿ لدييا
اقتضت المادة  14مف البلئحة التنفيذية أف األسرة الحاضنة أك الجية التي يكدع الطفؿ لدييا تمتزـ بما يأتي:

 - 1االعتناء بالطفؿ ،كتكفير كافة الحاجات األساسية البلزمة لو ،مف مأكؿ كممبس كمشرب كمأكم.

أخبلقيا.
كنفسيا
كصحيا
تربكيا
 - 2حسف معاممة الطفؿ ،كرعايتو
كجسديا ك ن
ن
ن
ن
ن
 - 3عدـ التخمي عف رعاية الطفؿ أك تسميمو ألس ةر حاضنة أخرل أك كالديو أك أحدىما كلك لفت ةر مؤقتة إال
بعد مكافقة الجية القائمة عمى متابعة الطفؿ.

 - 4إببلغ الك ازرة عف أم تغيير يط أر عمى حالة األسرة ،كطبلؽ أك كفاة أحد الزكجيف أك زكاج أحد أبناء
األسرة ،أك تغيير محؿ إقامتيا.

 - 5إببلغ الك ازرة عند إلحاؽ الطفؿ بالمدرسة ،أك تغيبو عف المنزؿ ،أك ىركبو ،أك كفاتو ،أك انقطاعو عف
الدراسة.

 - 6استشا ةر الجية القائمة عمى متابعة الطفؿ عند الرغبة في السفر لمخارج بصحبة الطفؿ أك بدكنو.
 - 7تككف كاجبات الرعاية لمطفؿ مف األسرة الحاضنة بدكف مقابؿ.
ث  -ضكابط إيداع الطفؿ أسرة حاضنة أك جية أخرل

ج -حددت المادة  15مف البلئحة ضكابط إيداع الطفؿ أس ةر حاضنة أك جية أخرل عمى النحك التالي:

 - 1في حاؿ عدـ تكفر شركط إبقاء الطفؿ لدل عائمتو الكاردة في المادة ( )47مف القانكف ،يتـ إيداع الطفؿ
كفقا
لدل أسرة حاضنة أك ىيئة أك مؤسسة اجتماعية أك تربكية أك صحية مبلئمة عامة كانت أك خاصة ن
لمضكابط اآلتية:
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أ  -الحصكؿ عمى إذف مف النيابة العامة.

ب  -أف تتكفر لدل األس ةر الحاضنة االشتراطات الكاردة في القانكف كىذا القرار لرعاية الطفؿ.

ج  -أف تمتزـ األسرة الحاضنة أك الجية التي يكدع الطفؿ لدييا بااللتزامات الكاردة في القانكف كفي ىذا القرار.

د  -أف تككف األسرة الحاضنة أك الجيات التي تكدع الطفؿ لدييا معتمدة لدل الك ازرة.

 - 2يجب إببلغ األسرة الطبيعية لمطفؿ بأم مف الجيات المحددة في البند ( )1مف ىذه المادة كالتي أكدع
لدييا الطفؿ ،إال إذا اقتضت المصمحة الفضمى لمطفؿ عدـ اإلببلغ.
المادة ()48
في حاؿ تكصؿ اختصاصي حماية الطفؿ لمتدابير المبلئمة ذات الصبغة االتفاقية فإنو يتـ تدكيف ذلؾ

عاما.
االتفاؽ كتبلكتو كتكقيعو مف مختمؼ األطراؼ بما في ذلؾ الطفؿ الذم بمغ عمره الثبلثة عشر ن

كيقكـ االختصاصي بصفة دكرية بمتابعة نتائج التدابير االتفاقية المتخذة كيقرر عند االقتضاء تعديميا

بما يضمف  -قدر اإلمكاف  -إبقاء الطفؿ في محيطو العائمي.

المبحث الثاني :إجراءات اتخاذ التدابير االتفاقية
تعرضت أحكاـ ىذه المادة إلى إجراءات اتخاذ التدابير االتفاقية كىي تقتضي بداىة قبؿ التكصؿ إلى أم

اتفاؽ القياـ بإجراءات سابقة لو ( فقرة أكلى) ،كما تقتضي القياـ بإجراءات الحقة لو( فقرة ثانية).
الفقرة األكلى  :اإلجراءات السابقة لحصكؿ االتفاؽ

لئف لـ تتعرض المادة  48مف القانكف إلى أم إجراء قبؿ حصكؿ أم اتفاؽ يبرمو اختصاصي حماية الطفؿ
مع الطفؿ ككالديو أك مف يقكـ عمى رعاية الطفؿ فقد تعرضت المادة  40مف مجمة حماية الطفؿ في تكنس
إلى اإلجراءات السابقة عف حصكؿ االتفاؽ كىي تتمث ؿ في ضرك ةر إجراء اتصاؿ بالطفؿ ك أبكيو أكمف يقكـ
مقاميما عمى رعايتو كضركرة البحث عف التدبير المبلئـ لمطفؿ ،فقد جاء بطالع المادة المذككرة " :إذا اتجو
مندكب حماية الطفكلة إلى اتخاذ التدابير المبلئمة ذات الصبغة االتفاقية يقكـ باالتصاؿ بالطفؿ كبأبكيو أك

بمف لو النظر قصد الكصكؿ إلى اتفاؽ جماعي بخصكص التدبير األكثر تبلؤما مع كضعية الطفؿ

كحاجياتو".
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ككفؽ ىذه المادة فإف أكؿ إجراء يسبؽ اتخاذ التدبير ىك إجراء االتصاؿ ،ك الثاني ىك البحث عف االتفاؽ

األنسب.

 - 1إجراء االتصاؿ
مف األمكر البدييية أف الكصكؿ إلى أم اتفاؽ حكؿ كض ع الطفؿ الميدد يقتضي إجراء اتصاالت ك

مشاكرات مع الطفؿ ككالديو أك مف يقكـ مقاميما في الرعاية إذ ال يتسنى الختصاصي حماية الطفؿ أف يقترح
عمى األطراؼ المذككرة أم تدبير إذا تعذر عميو االتصاؿ بالمعنييف باألمر فاالتصاؿ بالطفؿ كاالطبلع عميو

كسماع أقكالو يمثؿ أفضؿ طريقة لفيـ حالتو  ،كما أف االتصاؿ بكالديو أكمف يقكـ مقاميما كسماع مقكالتيما
يسمح لممندكب بأخذ فكرة شاممة عف مصدر التيديد كسببو كالشركع في التفكير في إيجاد الحمكؿ المبلئمة

لتجنيب الطفؿ آثار التيديد( .)324

 - 2البحث عف اتفاؽ جماعي يراعي مصمحة الطفؿ الفضمى
تتمثؿ المرحمة الثانية بعد االتصاؿ مع كافة األطراؼ المعنية بالبحث عف اتفاؽ حكؿ كضع الطفؿ في البحث
بصفة جماعية كتشاركية يتـ بمكجبو اتخاذ التدبير المناسب لفائدة الطفؿ الذم يراعي مصمحتو الفضمى .كال

شؾ أف ما اعتمده المشرع اإلماراتي في ىذه المادة يقيـ الدليؿ عمى ما يكليو مف أىمية لدكر الحكار
كالتفاكض في فض المشاكؿ كىذا مظير مف مظاىر المسؤكلية الجماعية لحماية الطفؿ.

الفقرة الثانية  :اإلجراءات البلحقة لحصكؿ االتفاؽ
في حاؿ تكصؿ اختصاصي حماية الطفؿ لمتدابير المبلئمة ذات الصبغة االتفاقية فإنو يتـ تدكيف ذلؾ االتفاؽ

عاما .كيقكـ
كتبلكتو كتكقيعو مف مختمؼ األطراؼ بما في ذلؾ الطفؿ الذم بمغ عمره الثبلثة عشر ن
االختصاصي بصفة دكرية بمتابعة نتائج التدابير االتفاقية المتخذة كيقرر عند االقتضاء تعديميا بما يضمف
 -قدر اإلمكاف  -إبقاء الطفؿ في محيطو العائمي.

 )324محمد الحبيب الشريؼ شرح مجمة حماية الطفؿ  ،مركز الدراسات القانكنية كالقضائية بك ازرة العدؿ  ،تكنس  1997ص
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 - 1تدكيف االتفاؽ
يمثؿ تدكيف االتفاؽ الذم يتكصؿ اختصاصي حماية الطفؿ إلى إبرامو مع كالدم الطفؿ أك مف يقكـ مقاميما
كالطفؿ نفسو إحدل الشكميات األساسية التي تضفي طابعا رسميا عميو إذ يصبح بعد التكقيع عميو حجة

ككثيقة ممزمة لكؿ مف كاف طرفا فيو ككقع عميو.

كغني عف البياف أف اختصاصي حماية الطفؿ البد أف يتكفر فيو حد أدنى مف التككيف القانكني الذم يسمح

لو بتحرير ىذا النكع مف االتفاقات.

ك لكعدنا إلى التجربة التكنسية في ىذا المجاؿ لكجدنا أف سمطة إشراؼ مندكبي حماية الطفكلة مكنتيـ مف

مطبكعات ك نماذج لتعميرىا حتى تتحقؽ غاية التشريع كىي حماية الطفؿ مف التيديد ،ك ال بأس مف
االستئناس بيذه التجربة كتمكيف اختصاصي حماية الطفكلة مف دكرات تدريبية بأكاديمية أبكظبي القضائية

قبؿ الشركع في أداء مياميـ .
 - 2تبلكة االتفاؽ

تمثؿ تبلكة االتفاؽ شكمية ثانية مف شكميات االتفاؽ الذم يتكصؿ اختصاصي حماية الطفؿ إلى إبرامو مع

كالد م الطفؿ أك مف يقكـ مقاميما كالطفؿ ،كالغاية مف التبلكة إعبلـ جميع األطراؼ بمضمكف االتفاؽ حتي
يستعدكا لتطبيقو  .ك البد مف اإلشارة ىنا أف مشاركة الطفؿ في إبراـ ىذا االتفاؽ تقتضي أف يككف الطفؿ

قاد ار عمى فيـ المضمكف كمف ثـ فإف األطفاؿ غير المميزيف ال يمكف ليـ أف يككنكا طرفا في االتفاؽ .كما
أف المتأمؿ في دكر االختصاصي في إبراـ االتفاؽ يجد انو دكر كسيط إيجابي بتقريب كجيات األطراؼ إلى

بعضيا ك يقدـ ليـ الحمكؿ التي قررىا المشرع حتى يختاركا بإرادة ح ةر ما يتبلءـ ك يتناسب مع كضع الطفؿ.
 - 3تكقيع االتفاؽ

هيعتبر تكقيع االتفاؽ أفضؿ شيادة عمى كالدة كثيقة رسمية ممزمة لجميع األطراؼ المكقعيف عمييا .كىي
مدخؿ أساسي لتحميؿ المسؤكليات حتى يتمكف اختصاصي حماية الطفؿ عند تطبيؽ االتفاؽ مف الكقكؼ

عمى الطرؼ الذم أخؿ بالتزاماتو فينبيو إلى ذلؾ في الكقت المناسب.
 - 4متابعة نتائج التدابير االتفاقية كامكانية تعديميا
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كفقا لمفقرة الثانية مف المادة  48يقكـ االختصاصي بصفة دكرية بمتابعة نتائج التدابير االتفاقية المتخذة
كيقرر عند االقتضاء تعديميا بما يضمف  -قدر اإلمكاف  -إبقاء الطفؿ في محيطو العائمي.

كما جاء في ىذه الفقرة يحيمنا إلى صبلحيتيف ىامتيف أككميما المشرع الختصاصي حماية الطفكلة ،األكلى

متابعة نتائج التدابير االتفاقية المتخذة  ،كالثانية إمكانية مراجعة التدابير االتفاقية.
أ  -متابعة نتائج التدابير االتفاقية.

ليس مف قبيؿ الصدفة أف يككؿ المشرع أمر متابعة تنفيذ التدابير االتفاقية إلى اختصاصي حماية الطفكلة

ألف ىذا األخير ىك المؤىؿ أكثر مف غيره لمعرفتو المسبقة بحالة الطفؿ كخصائص شخصيتو ك اسباب
اختيار التدبير المتخذ لفائدتو  .كال شؾ أف متابعة تنفيذ ما تـ التكصؿ إليو مف تدابير اتفاقية تقتضي أف

يضع اختصاصي حماية الطفكلة جدكال زمنيا يضمف دكرية المتابعة ك نتا ئجيا ك تسجيؿ مبلحظاتو عند كؿ

عممية.

ب -مراجعة التدابير االتفاقية.
لئف كانت عممية متابعة اختصاصي حماية الطفؿ لتنفيذ التدابير االتفاقية المتخذة تبدك مف صميـ مياـ ىذا

االختصاصي ،فإنو يحؽ لممرء أف يتساءؿ عف مشركعية الصبلحية التي أسندىا المشرع لبلختصاصي

المذك كر في مراجعة التدبير المتخذ خاصة كأنو تدبير تـ اتخاذه بصفة جماعية ك تكافقية.

يكمف في أف المشرع أراد بيذه المراجعة تغميب مصمحة الطفؿ الفضمى عمى
ك الجكاب عمى ىذا االستفياـ ي
كؿ المصالح األخرل إذ في صكرة ما إذا تبيف لبلختصاصي أف التدبير االتفاقي المتخذ لـ يكف مبلئما كأف

مكاصمة تنفيذه قد تضر بالطفؿ كتعكر حالتو فإنو بإمكاف االختصاصي مراجعة التدبير بسرعة دكف المجكء
إلى شكميات إعادة جمع األطراؼ كتحرير اتفاؽ ثاف  ،ثـ إخطار كالدم الطفؿ أك مف ىك قائـ عمى رعايتو

باألسباب التي حدت بو اتخاذ قرار المراجعة.
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المادة ()49
يجب عمى اختصاصي حماية الطفؿ أف يخطر كالدم الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو كالطفؿ الذم بمغ

عاما بحقيـ في رفض التدبير المقترح عمييـ.
عمره ثبلثة عشر ن
المادة ()50

 - 1عمى اختصاصي حماية الطفؿ رفع األمر إلى الجية التي يتبع ليا التخاذ اإلجراء المناسب في
الحالتيف اآلتيتيف:

يكما مف تاريخ اتصاؿ عممو بالحالة.
أ -عدـ الكصكؿ إلى اتفاؽ خبلؿ خمسة عشر ن
ب -نقض االتفاؽ مف قبؿ كالدم الطفؿ أكمف يقكـ عمى رعاية الطفؿ أك مف قبؿ الطفؿ الذم بمغ

عاما.
عمره ثبلثة عشر ن

- 2عمى الجية التي يتبع ليا اختصاصي حماية الطفؿ اتخاذ ما يمزـ لرفع األمر إلى النيابة
العامة.

المبحث الثالث :إ مكانية رفض التدبير االتفاقي أك نقضو كتداعياتو
إف المساعي التي يقكـ بيا اختصاصي حماية الطفؿ بتقديمو مقترحات محددة عمى كالدم الطفؿ أك مف يقكـ

حممت
عمى رعايتو كتدابير اتفاقية ،تبقى في نياية المطاؼ قابمة لمقبكؿ أك الرفض ذلؾ أف المادة  49ن

االختصاصي المذككر كاجب إخطار الطفؿ المميز ككالديو بحقيـ في رفض التدبير المقترح ( الفقرة األكلى).

حممت المادة  50اختصاصي حماية الطفؿ كاجب رفع األمر إلى سمطة إشرافو (فقرة ثانية)
في حيف ن
الفقرة األكلى :كاجب إخطار الطفؿ المميز ك أبكيو بحقيـ في رفض التدبير المقترح

أكجبت المادة  49عمى اختصاصي حماية الطفؿ أف يخطر كالدم الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو كالطفؿ
عاما بحقيـ في رفض التدبير المقترح عمييـ.
الذم بمغ عمره ثبلثة عشر ن
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كما أكجبتو ىذه المادة يتطابؽ مع أقرتو المادة  42مف مجمة حماية الطفؿ التكنسية التي جاء في طالعيا" :

يعمـ مندكب حماية الطفكلة كجكبا األبكيف كالطفؿ الذم بمغ عمره ثبلثة عشر عاما بح ٌقيـ في رفض التدبير
المقترح عمييـ".
كيعتبر كاجب االختصاصي إخطار كالدم الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو كالطفؿ الذم بمغ عم هر ثبلثة عشر
ي
عاما بحقيـ في رفض التدبير المقترح عمييـ تأكيدا عمى حرية الطفؿ ككالديو في رفض التدبير المقترح
ن
باعتبا هر تدبي ار رضائيا( .)325

الفقرة الثانية :كاجب رفع أمر عدـ الكصكؿ إلى اتفاؽ أك نقضو إلى سمطة اإلشراؼ
أكجبت المادة  50عمى اختصاصي حماية الطفؿ رفع األمر إلى الجية التي يتبع ليا التخاذ اإلج ارء المناسب
في الحالتيف اآلتيتيف:

يكما مف تاريخ اتصاؿ عممو بالحالة.
أ -عدـ الكصكؿ إلى اتفاؽ خبلؿ خمسة عشر ن
ب -نقض االتفاؽ مف قبؿ كالدم الطفؿ أكمف يقكـ عمى رعاية الطفؿ أك مف قبؿ الطفؿ الذم بمغ عم هر

عاما .كعمى الجية التي يتبع ليا اختصاصي حماية الطفؿ اتخاذ ما يمزـ لرفع األمر إلى النيابة
ثبلثة عشر ن
العامة.
كما قرره المشرع بالمادة  50يعني أف محاكالت اختصاصي حماية الطفكلة التكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ التدبير

المقترح ال يمكف أف يتكاصؿ إلى ما النياية لو ألف مف شاف ذلؾ اإلضرار بمصمحة الطفؿ كلذلؾ عمى

االختصاصي رفع األمر إلى جية إشرافو في الحالتيف المذككرتيف.

كلكف رفع االختصاصي األمر إلى الجية التي يتبع ليا التخاذ اإلجراء المناسب ال تخمك مف غمكض ك
استفياـ إذ ما عسى أف تتخذه الجية التي يتبعيا االختصاصي فالنص لـ يحدد أم إجراء ،ك إضافة إلى ذلؾ

فإف رفع االختصاصي األمر إلى الجية التي يتبع ليا التخاذ اإلجراء المناسب ثـ قياـ ىذه الجية برفع األمر
إلى النيابة العامة مف شأنو إطالة الكقت بما يمكف أف يرتد سمبا عمى مصمحة الطفؿ ،فضبل أف اعتماد ىذا

اإلجراء يقمؿ مف أىمية اختصاصي حماية الطفؿ كمأمكر لمضبط القضائي كالذم بإمكانو أف يرفع بنفسو
األمر إلى النيابة العامة دكف المركر بجية إشرافو كما عميو إال إخطارىا الحقا باألمر .ك الرأم عندم أف
 )325محمد الحبيب الشريؼ المرجع السابؽ ص .174
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اختصاصي حماية ليس في حاجة لمرجكع إلى سمطة إشرافو فيذه الجية عينتو في منصبو ليحؿ مشاكؿ

الطفكلة الميددة بنفسو ال أف ييرجع ليا المشاكؿ لحميا .كلمخركج مف ىذا اإلشكاؿ فإف المقترح ىك أنو يمكف
يكما
الختصاصي حماية الطفؿ بتنسيؽ مع النيابة العامة عند عدـ الكصكؿ إلى اتفاؽ خبلؿ خمسة عشر ن

مف تاريخ اتصاؿ عممو بالحالة ،أك نقض االتفاؽ مف قبؿ كالدم الطفؿ أكمف يقكـ عمى رعاية الطفؿ أك مف
عاما ،تعييد القضاء اإلستعجالي لمبت في المكضكع.
قبؿ الطفؿ الذم بمغ عمره ثبلثة عشر ن

ثانيا :التدابير العاجمة
المادة ()51
خطر
بميغا أك نا
نا
 .1بمراعاة أحكاـ المكاد ( )33ك( )34ك( )35ك( )36ك( )37ك( )38يعتبر
ضرر ن
محدقا كؿ فعؿ أك امتناع عف فعؿ ييدد حياة الطفؿ أك سبلمتو أك صحتو البدنية أك النفسية أك
ن
األخبلقية أك العقمية بشكؿ ال يمكف تبلقيو بمركر الكقت.

 .2مع مراعاة حرمة أماكف السكنى يبادر اختصاصي حماية الطفؿ في حالة كقكع ضرر بميغ
عمى الطفؿ أك كجكد خطر محدؽ بو كقبؿ الحصكؿ عمى إذف قضائي إلى إخراجو مف المكاف
المكجكد فيو ككضعو بمكاف آمف كتحت مسئكليتو الشخصية كلو في ذلؾ االستعانة بالسمطات

العامة.

 .3عمى اختصاصي حماية الطفؿ استصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ التدابير المنصكص عمييا
في البند ( )2مف ىذه المادة ،كذلؾ خبلؿ ( )24ساعة مف كقت إخراج الطفؿ ،كيصدر القاضي

المختص ق ارره خبلؿ ( )24ساعة مف عرض الطمب.

المبحث الرابع :التدابير العاجمة في حالة الضرر البميغ أك الخطر المحدؽ
قدـ المشرع اإلماراتي في بداية المادة  51تعريفا لمضرر البميغ أك الخطر المحدؽ نتكقؼ عنده بالتحميؿ في
مرحمة أكلى( فقرة أكلى) ،ثـ نراه قد حدد نكعية التدابير العاجمة التي يتعيف عمى اختصاصي حماية الطفكلة
اتخاذى ا في حالة الضرر البميغ أك الخطر المحدؽ كاإلجراءات التي يتعيف عميو القياـ بيا إثر ذلؾ ( فقرة

ثانية).
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الفقرة األكلى :تعريؼ حالة الضرر البميغ أك الخطر المحدؽ
عرفت المادة  51الضرر البميغ أك الخطر المحدؽ بأنو كؿ فعؿ أك امتناع عف فعؿ ييدد حياة الطفؿ أك

سبلمتو أك صحتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية بشكؿ ال يمكف تبلقيو بمركر الكقت .ك تـ تقديـ
ىذا التعريؼ بعد ذكر عبارة " بمراعاة أحكاـ المكاد ( )33ك( )34ك( )35ك( )36ك( )37ك( ،")38كىي
أحكاـ تتعمؽ بحاالت التيديد التي يتعرض ليا الطفؿ ك التي ال تشمؿ الضرر البمي غ أك الخطر المحدؽ أم

أنيا حاالت تيديد أقؿ خطكرة.

كيذكرنا التعريؼ المقرر بطالع المادة  51بالتعريؼ الذم جاء بالفق ةر الثانية مف المادة  46مف مجمة حماية

الطفؿ التكنسية لمخطر الممـ ،كىك كؿ عمؿ إيجابي أك سمبي ييدد حياة الطفؿ اك سبلمتو البدنية أك المعنكية

بشكؿ ال يمكف تبلفيو بمركر الكقت.

كبالنظر لمتقارب في صياغة المادتيف فإنو يمكف القكؿ ،بأف االمتناع عف فعؿ ييدد الطفؿ يمكف أف يشمؿ

منع الطعاـ عنو ،أك منع تكفير الرعاية الطبية كالصحية لو ،أك منع متابعتو لدراستو ،...أما الفعؿ اإليجابي

الذم ييدد حياة الطفؿ فيمكف أف ي شمؿ ضرب الطفؿ أك تعذيبو أك إساءة معاممتو أك االعتداء عميو جنسيا..

أما عبارة " أف الضرر البميغ أك الخطر المحدؽ ىك الذم ال يمكف تبلفيو بمركر الكقت" فإنيا تستدعي

التكقؼ .ذلؾ أف اختصاصي حماية الطفكلة عميو أف يتثبت قبؿ اتخاذ أم تدبير عاجؿ في تقدير ما إذا كانت

ح الة الضرر البميغ أك الخطر المحدؽ قابمة لمتبلفي بسرعة أـ ال ،إذ في حالة أف الخطر أك الضرر قابؿ

لمتبلفي بسرعة ،فإف االتجاه – حسب سياؽ النص  -ىك في عدـ اتخاذ تدبير عاجؿ كانما تدبير اتفاقي عمى
قدر االختصاصي أف الضرر البمي غ أك الخطر المحدؽ غير قابؿ
النحك الذم سبؽ أف تعرضنا إليو ،أما إذا ن
لمتبلفي بمركر الكقت كقد يترؾ آثا ار سمبية عمى بقاء الطفؿ كنمكه عمى المدل الطكيؿ فإنو يتعيف عميو في
ىذه الحالة اتخاذ التدابير العاجمة التي أقرتيا ىذه المادة في الفقرات المكالية.

كال شؾ أف اختصاصي حماية الطفكلة ىك صاحب التقدير في ىذه المرحمة ألنو سيمجأ إلى اتخاذ تدابير

عاجمة خطيرة لكف استمرار تطبيؽ ىذه التدابير في الزمف يبقى رىينا – كما سنرل  -بمكقؼ قاضي األمكر
المستعجمة الذم يتعيف عمى االختصاصي مراجعتو حتى يأمره إما بمكاصمة العمؿ بالتدبير أك التكقؼ عنو،

كىنا يتحكؿ تقدير مدل خطكرة الحالة ككجكد الضرر البميغ مف عدمو إلى القضاء.
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الفقرة الثانية :التدابير كاإلجراءات التي يتعيف اتخاذىا في حالة الضرر البميغ أك الخطر المحدؽ
أعطى المشرع الختصاصي حماية الطفؿ في حالة كقكع ضرر بميغ عمى الطفؿ أك كجكد خطر محدؽ بو
كقبؿ الحصكؿ عمى إذف قضائي صبلحية مزدكجة تتمثؿ األكلى في إخراج الطفؿ مف المكاف المكجكد فيو مع

مراعاة حرمة أماكف السكنى ،كالثانية في كضعو بمكاف آمف كتحت مسئكليتو الشخصية كلو في ذلؾ
االستعانة بالسمطات العامة ،ثـ أكجب عميو استصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ التدابير مف عدمو.
 - 1إخراج الطفؿ مف المكاف المكجكد فيو
قد يحصؿ في بعض الحاالت أف يحدث الضرر البميغ لمطفؿ أك أف يككف الخطر المحدؽ بو في مكاف لو
حرمة خاصة كمحبلت السكنى ،ففي ىذه الحالة خكؿ القانكف الختصاصي حماية الطفؿ كقبؿ الحصكؿ عمى

إذف قضائي إخراجو مف المكاف المكجكد فيو ككضعو بمكاف آمف كتح ت مسئكليتو الشخصية .كىذه الصبلحية
المخكلة لممندكب خطيرة جدا ألف النص لـ يحدد إف كاف المقصكد باإلذف القضائي إذف النيابة العامة أك إذف

جية قضائية أخرل .كيفيـ مف سياؽ المادة أف األمر يتعمؽ بإذف النيابة العامة ،كتذكرنا ىذه الحالة بما جاء

في المادتيف  )326 (53ك )327 (54مف قانكف اإلجراءات الجزائية المتاف خكلتا لمأمكر الضبط القضائي تفتيش

منزؿ المتيـ في حالة الجريمة المتمبس بيا أك تكفر أمارات قكية عمى أف المتيـ يخفي في منزلو أشياء أك
أكراقنا تفيد كشؼ الحقيقة كيتـ تفتيش منزؿ المتيـ كضبط األشياء كاألكراؽ عمى النحك المبيف بيذا القانكف.

لكف كرغـ أف عبارات النص جاءت مطمقة كتؤخذ مف ثـ عمى إطبلقيا حسب المبادئ العامة لمقانكف ،كخكلت

لبلختصاصي كقبؿ الحصكؿ عمى إذف قضائي إخراج الطفؿ مف المكاف المكجكد فيو ككضعو بمكاف آمف

كتحت مسئكليتو الشخصية ،فإنو عمى االختصاصي أف يككف حذ ار في تقديره لمحالة كفي دخكلو لمحبلت

 )326جاء في المادة ( )53مف قانكف اإلجراءات الجزائية االتحادم " :ال يجكز لمأمكر الضبط القضائي تفتيش منزؿ المتيـ

متمبسا بيا كتتكفر أمارات قكية عمى أف المتيـ يخفي في منزلو أشياء أك
بغير إذف كتابي مف النيابة العامة ما لـ تكف الجريمة
ن
أك ارنقا تفيد كشؼ الحقيقة كيتـ تفتيش منزؿ المتيـ كضبط األشياء كاألكراؽ عمى النحك المبيف بيذا القانكف .كم ا يتـ البحث عف
األشياء كاألكراؽ المطمكب ضبطيا في جميع أجزاء المنزؿ كممحقاتو كمحتكياتو".
 )327جاء في المادة ( )54مف قانكف اإلجراءات الجزائية اإلتحادم " :لمأمكر الضبط القضائي ،كلك في غير حالة التمبس
بالجريمة أف يفتش منازؿ األشخاص المكضكعيف بنص القانكف أك بحكـ القضاء تحت المراقبة إذا كجدت أمارات قكية تدعك

لبلشتباه في ارتكابيـ جناية أك جنحة"..
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الناس كاالستئذاف منيا مسبقا ،فإف كجد مف ساكنييا صدا كمعارضة فقد خكلو النص حؽ طمب مساعدة

السمطات العامة ك المقصكد بيا ىنا أساسا الشرطة.
 - 2كضع الطفؿ في مكاف آمف

المقصكد بالمكاف اآلمف ىك المكاف الذم يككف فيو الطفؿ بعيدا عف الخطر الذم يتيدده ،كالذم يشعر فيو
بالطمأنينة ،كقد اشترط القانكف أف يضع اختصاصي الحماية الطفؿ في مكاف تحت مسؤكليتو الشخصية دكف

اف يحدد طبيعة المكاف ،ك ال الجية التي يتبعيا.

كمف األماكف اآلمنة التي حددتيا البلئحة التنفيذية إيداع الطفؿ لدل أسر حاضنة
 - 3استصدار أمر قضائي
أكجبت الفقرة األخيرة مف المادة  51عمى اختصاصي حماية الطفؿ استصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ
التدابير المنصكص عمييا في البند ( )2مف ىذه المادة أم إخراج الطفؿ مف المكاف المكجكد بو ككضعو في

مكاف آمف ،كذلؾ خبلؿ ( )24ساعة مف كقت إخراج الطفؿ ،كيصدر القاضي المختص ق ارره خبلؿ ()24
ساعة مف عرض الطمب.

كالغاية مف ىذا اإلذف البلحؽ لمتدابير العاجمة التي أخذىا االختصاصي إضفاء شرعية قانكنية عمييا بتزكية

القضاء ليا أك رفضيا .كقد حددت المادة أجؿ  24ساعة لبلختصاصي كي يرفع األمر إلى القاضي

المختص دكف أف تذكره باالسـ كىك ال يمكف اف يككف غير قاضي األمكر المستعجمة الذم ينظر دائما في

المكاضيع التي تتسـ بالخطكرة ك الػتأكد ،كقد أكجب عميو القانكف أف ينظر في المكضكع خبلؿ أجؿ 24

ساعة مف تاريخ العرض عميو كيصدر ق ار ار في الغرض.

كلئف لـ تيشر المادة إلى نكعية القرار الذم ييصدره القاضي أك إلى إمكانية الطعف فيو لدل محكمة درجة
أعمى فإنو مف البدييي أف يككف القرار إما مزكيا كمصادقا عمى التدبير الذم اتخذه المندكب ،اك رافضا

لتزكيتو .ك يتعيف حينئذ عمى المندكب االمتثاؿ لقرار القاضي االستعجالي ك إرجاع الطفؿ إلى المكاف الذم

أخرجو منو مف دكف اف يمنع ذلؾ مف ممارسة حقو في الطعف لدل محكمة درجة أعمى إلقناعيا بسداد كجية

نظ هر .
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ثالثا :تدابير يتـ اتخاذىا تحت إشراؼ مأمكر لمضبط القضائي
المادة ()52
يككف الختصاصي حماية الطفؿ الذيف يصدر بتحديدىـ قرار مف كزير العدؿ باالتفاؽ مع الكزير أك
الجيات المعنية صفة مأمكرم الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانكف كالمكائح

كالق اررات الصادرة تنفي نذا لو.

المبحث الخامس :منح صفة مأمكر الضبط القضائي الختصاصي حماية الطفؿ
منحت ىذه المادة الختصاصي حماية الطفؿ صفة مأمكر الضبط القضائي ،فما ىك مفيكـ الضبط
القضائي(فقرة أكلى) ككيؼ أف منح المشرع صفة الضبط القضائي لذلؾ االختصاصي يعطيو حؽ االستعانة
بالقكة العامة (فقرة ثانية)  ،ككيؼ أف منحو تمؾ الصفة يجعمو تحت إشراؼ مزدكج إدارم كقضائي ( فقرة

ثالثة).

الفقرة األكلى :مفيكـ الضبط القضائي
يمكف تعريؼ الضبط القضائي بأنو مجمكعة اإلجشاءاخ ٗاألٗاٍش التي تصدر مف السمطات القضائية بيدؼ

التحرم عف الجرائـ بعد كقكعيا ،كالبحث عف مرتكبيا تمييدنا لمقبض عميو كجمع األدلة البلزمة لمتحقيؽ معو

كمحاكمتو كانزاؿ العقكبة بو ،كتشمؿ طالحٞاخ الضبط القضائي بالخصكص التحرم ،القبض الذم يجريو
مأمكرك الضبط القضائي تحت إشراؼ النيابة العامة ،جمع األدلة كالتحقيؽ كاإلحالة عمى المحاكمة.

كيجكز لمأمكر الضبط القضائي االستعانة بكافة الطرؽ المشركعة لمقياـ بالتحريات؛ كالتخفي كانتحاؿ
الصفات كاصطناع المرشديف السرييف ،بشرط عدـ خمؽ جريمة أك التحريض عمييا.

ككفقا لقانكف اإلجراءات الجزائية االتحادم المعدلة بالقانكف االتحادم رقـ  29لسنة  2005فقد منح المشرع
صفة الضبطية القضائية ذات االختصاص العاـ لفئة محددة مف مأمكرم الضبط القضائي كذلؾ ألف
اختصاصيـ عاـ كيشمؿ جميع الجرائـ الكاقعة في دكائر اختصاصيا دكف تحديد جرائـ معينة

كقد حددت ىذه الفئة المادة  33مف القانكف المذككر كالتي جاء فييا:
" يككف مف مأمكرم الضبط القضائي في دكائر اختصاصيـ :
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 - 1أعضاء النيابة العامة

 - 2ضباط الشرطة كصؼ ضباطيا كأفرادىا.

 - 3ضباط كصؼ كأفراد حرس الحدكد كالسكاحؿ.
 - 4ضباط الجكازات

 - 5ضباط المكانئ البحرية الجكية مف رجاؿ الشرطة أك القكات المسمحة.
 - 6ضباط كصؼ ضباط الدفاع المدني
 - 7مفتشك البمديات

 - 8مفتشك ك ازرة العمؿ كالشؤكف االجتماعية
 - 9مفتشك ك ازرة الصحة

 -10المكظ فكف المخكلكف صفة مأمكرم الضبط القضائي بمقتضى القانكف كالمراسيـ كالق اررات المعمؿ بيا

كتعرضت المادة  34مف قانكف اإلجراءات الجزائية االتحادم لفئة ثانية مف مأمكرم الضبط القضائي تمت
تسميتيـ بمأمكرم الضبط ذكم االختصاص الخاص جاء فييا" يجكز بقرار مف كزير العدؿ باالتفاؽ مع
الكزير المختص أك السمطة المختصة تخكيؿ بعض المكظفيف صفة مأمكرم الضبط القضائي بالنسبة إلى

الجرائـ التي تقع في دائرة اختصاصيـ كتككف متعمقة بأعماؿ كظائفيـ" كتنطبؽ ىذه الفق ةر عمى اختصاصي

حماية الطفؿ.

الفقرة الثانية :حؽ اختصاصي حماية الطفؿ االستعانة بالقكة العامة
نصت المادة  41مف قانكف اإلجراءات الجزائية أنو " :لمأمكرم الضبط القضائي أثناء قياميـ بكاجباتيـ ،أف
يستعينكا مباش نرة بالقكة العامة" .كتنسحب ىذه المادة دكف شؾ عمى اختصاصي حماية الطفؿ ،كتشكؿ حالة
الفقرة الثانية مف المادة  51مف قانكف حماية الطفؿ مثاال بميغا الستعانة اختصاصي حماية الطفؿ بالقكة
العامة فمقد سبؽ أف رأينا في المادة المتقدمة كيؼ أنو "مع مراعاة حرمة أماكف السكنى يبادر اختصاصي
حماية الطفؿ في حالة كقكع ضرر بميغ عمى الطفؿ أك كجكد خطر محدؽ بو كقبؿ الحصكؿ عمى إذف

قضائي إلى إخراجو مف المكاف المكجكد فيو ككضعو بمكاف آمف كتحت مسئكليتو الشخصية كلو في ذلؾ

االستعانة بالسمطات العامة".

كغني عف البياف أف استعانة االختصاصي بالقكة العامة ال تككف إال في ظركؼ خاصة يتعذر فييا عميو

إخراج الطفؿ الذم يكجد في حالة خطر محدؽ مف المكاف المكجكد فيو نتيجة حصكؿ ممانعة كصد مف
القائميف عمى الطفؿ فيتحتـ في ىذه الحالة االستعانة بالقكة العامة حتى ال يتفاقـ الخطر كتصبح مصمحة
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الطفؿ الفضمى معرضة لمخاطر قد يستحيؿ تداركيا .كيمثؿ المجكء إلى القكة العامة مظي ار مف مظاىر

مسؤكلية الدكلة عف أمف كسبلمة مكاطنييا كاألفراد الذيف يعيشكف عمى ترابيا.

الفقرة الثالثة :منح اختصاصي الحماية صفة مأمكر الضبط القضائي يجعمو تحت إشراؼ مزدكج
اقتضت المادة  31مف قانكف اإلجراءات الجزائية االتحادم أنو " يككف مأمكرك الضبط القضائي تابعيف
لمنائب العاـ كخاضعيف إلشرافو فيما يتعمؽ بأعماؿ كظائفيـ" .كما نصت المادة  32مف ذات القانكف عمى
أنو " لمنائب العاـ أف يطمب إلى الجية المختصة التي يتبعيا مأمكر الضبط القضائي النظر في أمره إذا

كقعت م نو مخالفة لكاجباتو أك قصر في عممو كلػ ػػو أف يطمب رفع الدعكل التأديبية عميو  ،كذلؾ كمو بغير
إخبلؿ في رفع الدعكل الجزائية ".

يكيفيـ مف ىذيف النصيف أف سمطة إشراؼ مأمكر الضبط القضائي عند ممارستو لكظيفة الضبط القضائي ىي
النيابة العامة باعتبارىا ىي التي خكليا القانكف حؽ إعطاء التعميمات كاألذكف إلى مأمكرم الضبط .

كيضاؼ لسمطة اإلشراؼ الكظيفية سمطة إشراؼ أخرل ىي الجية أك الييكؿ اإلدارم الذم يتبعو المكظؼ

كيمكف لمنيابة العامة أف تطمب مف الجية المختصة التي يتبعيا مأمكر الضبط القضائي ىيكميا تكقيع جزاء
عميو إذا كقعت منو مخالفة لكاجباتو أك قصر في عممو  ،كليا أف تطمب رفع الدعكل التأديبية عميو ،كىذا كمو

ال يمنع مف رفع الدعكل الجزائية عميو إذا كاف ما كقع منو يعتبر جريمة جنائية.

كعميو فإف مأمكر الضبط القضائي خاضع إلشرافيف :إشراؼ قضائي ف ني يتعمؽ بقكاعد ممارسة الكظيؼ ،

كاشراؼ إدارم يخضع فييا المأمكر لمجية التي ينتمي إلييا إداريا ،كىذا ما ينسحب عمى اختصاصي حماية

الطفؿ.

370

المادة ()53
عمى النيابة العامة كال جيات القضائية االستعانة باختصاصي حماية الطفؿ في التحقيقات كالمحاكمات
التي يتكاجد فييا الطفؿ.

المبحث السادس :استعانة أجيزة العدالة باختصاصي حماية الطفؿ
تيعتبر ىذه المادة مف المكاد ذات األىمية البالغة ألنيا تبيف العبلقة التي ينبغي أف تقكـ بيف اختصاصي
حماية الطفؿ مف جية كبقية الجيات القضائية مف نيابة عامة كقضاء مف جية أخرل ،كقد أكدت أحكاميا
بجبلء كبصيغة الكجكب كيؼ أنو " عمى النيابة العامة كالجيات القضائية االستعانة باختصاصي حماية

الطفؿ في التحقيقات كالمحاكمات التي يتكاجد فييا الطفؿ".

كتتكامؿ ىذه المادة مع طالع المادة  41مف ىذا القانكف التي أكدت عمى أنو الختصاصي حماية الطفؿ عند

القياـ بمياـ عممو جمع االستدالالت حكؿ الكقائع مكضكع الببلغ كحضكر جمسات التحقيؽ كالمحاكمة إف

اقتضى األمر .كالفرؽ بيف المادتيف ىك أف المادة  41خكلت لممندكب حؽ حضكر جمسات التحقيؽ ك

المحاكمة في حيف أف المادة  53أكجبت عمى النيابة العامة كالجيات القضائية االستعانة باختصاصي حماية
الطفؿ في التحقيقات كالمحاكمات التي يتكاجد فييا الطفؿ.

بيد أف المتأمؿ في أحكاـ المادة  53يجد أنيا جاءت عمى غاية مف االقتضاب كاإلجماؿ إذ ىي اكتفت بدعكة

النيابة كالجيات القضائية لبلستعانة باالختصاصي المذككر دكف بياف كيفية حصكؿ االستعانة كعمى أم

مستكل ،كدكف بياف لمجيات القضائية التي عمييا االستعانة بو.

كلفيـ مختمؼ أبعاد العبلقات بيف اختصاصي حماية الطفؿ كالنيابة العامة مف جية ،كبيف اختصاصي

حماية الطفؿ كالجيات القضائية سنح اكؿ في مرحمة أكلى استجبلء أىـ أكجو استعانة النيابة العامة
باختصاصي حماية الطفؿ( فقرة أكلى) ،ثـ التعرؼ عمى الجيات القضائية التي يمكف أف تستعيف بخدمات
اختصاصي حماية الطفؿ كاستكشاؼ أىـ أكجو استعانتيا باالختصاصي المذككر (فقرة ثانية).
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الفقرة األكلى :استعانة النيابة العامة باختصاصي حماية الطفؿ
خكؿ قانكف اإلجراءات الجزائية بالمادة  5لمنيابة العامة بكصفيا جزءا مف السمطة القضائية حؽ مباش ةر

التحقيؽ كاالتياـ في الجرائـ كفقنا ألحكاـ القانكف .ككفقا ألحكاـ المادة  40مف ذات القانكف فإنو
لمأمكرم الضبط القضائي أثناء جمع ا ألدلة أف يسمعكا أقكاؿ مف تككف لدييـ معمكمات عف الكقائع الجنائية
كمرتكبييا كأف يسألكا المتيـ عف ذلؾ ،كليـ أف يستعينكا باألطباء كغيرىـ مف أىؿ الخب ةر كال يجكز ليـ تحميؼ
الشيكد أك الخبراء اليميف إال إذا خيؼ أال يستطاع فيما بعد سماع الشيادة .كما نصت المادة  68مف قانكف

اإلجراءات الجزائية أنو لعضك النيابة العامة أف يكمؼ أحد مأمكرم الضبط القضائي القياـ بعمؿ معيف أك
أكثر مف أعماؿ التحقيؽ عدا استجكاب المتيـ كلو إذا دعت الحاؿ التخاذ إجراء مف اإلجراءات في جية تقع

خارج دائرة اختصاصو أف يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أك أحد مأمكرم الضبط القضائي لتمؾ
الجية كفي جميع األحكاؿ يككف لممنتدب لمتحقيؽ في حدكد ندبو كؿ سمطة مخكلة لمف ندبو.

كجميع ىذه النصكص المقررة في قانكف اإلجراءات الجزائية االتحادم تتناغـ مع طالع المادة  53مف ىذا

القانكف التي أكجبت عمى النيابة العامة االستعانة باختصاصي حماية الطفؿ في التحقيقات.

كاعتبا ار إلى أنو مف مياـ النيابة العامة تمقي الببلغات كالشكاكم ،فإف جميع الحاالت المقر ةر في ىذا القانكف

كالمتعمقة بالببلغات التي تقدـ الختصاصي حماية الطفؿ في خصكص كجكد حاالت صعبة أك حاالت خطر

محدؽ بالطفؿ ،يمكف لمني ابة العامة أف تتمقاىا بدكرىا ىي األخرل ،كفي حاالت كيذه تستعيف النيابة العامة
عند إجراء تحقيقاتيا باختصاصي حماية الطفؿ فتكمفو بالتنقؿ لمعاينة كضع الطفؿ كاتخاذ ما يمزـ لرفع حالة

التيديد عنو.

كما يمكف لمنيابة أثناء إجرائيا لتحقيؽ في جناية أك جنحة أف تتفطف مف خبلؿ سماع أقكاؿ المتيميف أك

الشيكد لكجكد طفؿ أك أطفاؿ يعيشكف أكضاعا صعبة فتندب اختصاصي حماية الطفؿ لمقياـ بما يتكجب

القياـ بو مف تدابير اتفاقية أك عاجمة .كاذا كاف الكضع يشير إلى ارتكاب جريمة في حؽ طفؿ فإنو عمى
النيابة العامة كاختصاصي حماية الطفؿ االلتزاـ بمقتضيات المادة  69مف قانكف اإلجراءات الجزائية

االتحادم التي اقتضت أنو " عمى عضك النيابة العامة في جميع األحكاؿ التي يندب فييا غي هر إلجراء بعض
التحقيقات أف يبيف المسائؿ المطمكب تحقيقيا كاإلجراءات المطمكب اتخاذىا كلممنتدب أف يجرم أم عمؿ آخر

مف أعماؿ التحقيؽ كأف يستجكب المتيـ في األحكاؿ التي يخشى فييا مف فكات الكقت متى كاف ىذا العمؿ
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الزما لكشؼ الحقيقة" .كاعماال ألحكاـ ىذه المادة تتكلى النيابة العامة بياف ما يتعيف عمى االختصاصي القياـ
ن
بو كشفا لمحقيقة.
كال بد ىنا مف التذكير بمقتضيات المادة  67مف قانكف اإلجراءا ت الجزائية ك التي جاء فييا أف إجراءات

التحقيؽ كالنتائج التي تسفر عنيا تيعتبر مف األسرار كيجب عمى أعضاء النيابة العامة كأعكانيـ مف الكتاب
كالخبراء كغيرىـ ممف يتصمكف بالتحقيؽ أك يحضركنو بسبب كظيفتيـ أك مينتيـ عدـ إفشائيا كيعاقب مف
يخالؼ ذلؾ بالعقكبة المقر ةر لجريمة إفشاء األسرار.

الفقرة الثانية :استعانة الجيات القضائية باختصاصي حماية الطفؿ
اكتفت المادة  53مف القانكف بالتأكيد في عبارات مطمقة عمى أنو " :عمى الجيات القضائية االستعانة
باختصاصي حماية الطفؿ في المحاكمات التي يتكاجد فييا الطفؿ" .كاعماال لقاعدة أنو إذا جاءت عبارات
النص مطمقة تؤخذ عمى إطبلقيا ،فإف المقصكد بالجيات القضائية ىي لجنة التكجيو األسرم ككؿ المحاكـ

كالدكائر القضائية سكاء كانت بتشكيمة فردية أك جماعية كسكاء كانت مدنية أك جزائية بشرط أف يتكاجد في

القضايا التي تيعرض عمييا أطفاؿ .كيمكف استقصاء استعا نة الجيات القضائية باختصاصي حماية الطفؿ
عمى كجو الخصكص لدل لجنة التكجيو األسرم كقضاة دكائر األحكاؿ الشخصية ،كقضاة الدكائر المدنية،

كقضاة الدكائر الجزائية.

 - 1استعانة لجنة التكجيو األسرم كقضاة دكائر األحكاؿ الشخصية باختصاصي حماية الطفؿ
اقتضت المادة  16مف قانكف األحكاؿ الشخصية أنو  ":ال تقبؿ الدعكل أماـ المحكمة في مسائؿ األحكاؿ
الشخصية ،إال بعد عرضيا عمى لجنة التكجيو األسرم ،كيستثنى مف ذلؾ ،مسائؿ الكصية كاإلرث كما في

حكميا ،كالدعاكل المستعجمة كالكقتية ،كاألكامر المستعجمة كالكقتية في النفقة كالحضانة كالكصاية كالدعاكل

التي ال يتصكر الصمح بشأنيا كدعاكل إثبات الزكاج كالطبلؽ.

إذا تـ الصمح بيف األطراؼ أماـ لجنة التكجيو األسرم ،أثبت ىذا الصمح في محضر ،يكقع عميو األطراؼ،

كعضك المجنة المختص ،كيعتمد ىذا المحضر مف القاضي المختص ،كيككف لو قكة السند التنفيذم ،كال يجكز

الطعف

فيو

بأم

طريؽ

مف

طرؽ

الطعف

إال

إذا

خالؼ

أحكاـ

ىذا

القانكف.

كتطبيقا ألحكاـ المادة المذككرة أصدر كزير العدؿ القرار رقـ  563لسنة  2013في شأف تعديؿ الئحة
التكجيو األسرم الصاد ةر بالقرار الكزارم رقـ  1لسنة .2011
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كبحسب قرار كزير العدؿ ،تختص المجنة في نظر الدعاكل المحالة إلييا أثناء سير الدعكل بناء عمى قرار
المحكمة ،كبعد مكافقة أطرافيا ،كما تنظر في منازعات أك دعاكل تتعمؽ بقضايا األسرة بناء عمى قرار

المحكمة المختصة ،كما تقدـ الرأم كالمشكرة عف حالة أطراؼ دعاكل األحكاؿ الشخصية أك حالة بعينيا بناء

عمى طمب المحكمة المختصة بنظر الدعكل.

ك يستمع المكجو األسرم إلى أقكاؿ أطراؼ النزاع بغير يميف كيثبت أقكاليـ في محضر يعد ليذا الغرض،
كيكقع عميو المكجو األسرم كالطرؼ الذم استمع ألقكالو كيثبت ما تـ أمامو مف إجراءات ،كعمى المكجو

األسرم أثناء نظر الطمب أف يذكر األطراؼ بحقكقيـ ككاجباتيـ الشرعية كالقانكنية تجاه كؿ منيـ لآلخر
ككاجباتيـ تجاه األفراد المرتبطيف بيـ ،كعمى لجنة التكجيو األسرم أف تتخير افضؿ األساليب التي مف شأنيا

إقناع الطرفيف بإتماـ الصمح.

كبحكـ ىذه المياـ المكككلة لمجنة فإنو عمييا االستعانة باختصاصي حماية الطفؿ إذا تبيف لممكجو األسرم
عند مباشرة عممو كأثناء سماعو ألقكالو أف ىناؾ أطفاال يعيشكف أكضاعا صعبة ففي حالة كيذه عميو أف

ييعيد االختصاصي التخاذ ما يمزـ مف تدابير اتفاقية أك عاجمة كفؽ ما نص عمييا القانكف.
كيتعيف عمى قضاة دكائر األحكاؿ الشخصية سكاء في قضايا الطبلؽ أك التطميؽ أك التفريؽ أك في قضايا

النفقة كالحضانة كالرضاعة كاثبات النسب أك نفيو أك غيرىا مف القضايا التي يتكاجد فييا أطفاؿ أف يستعينكا
باختصاصي حماية الطفؿ إذا تبيف ليـ مف خبلؿ سماعيـ ألطراؼ الدعكل كجكد أطفاؿ يعيشكف أكضاعا

صعبة نتيجة الخبلفات الحادة بيف الكالديف أك نتيجة تدىكر أكضاعيـ الصحية أك االجتماعية .كفي حاالت
كيذه يتـ االتصاؿ باالختصاصي الذم يقكـ بالتنسيؽ مع القاضي الذم كمفو باتخاذ ما يمزـ مف تدابير اتفاقية

أك عاجمة.

 - 2استعانة قضاة الدكائر المدنية باختصاصي حماية الطفؿ
يمكف أف تيعرض عمى قضاة الدكائر المدنية قضا يا بيا قصر عديمي أىمية كيتفطف القضاة عند معالجتيـ
لتمؾ القضايا إلى كجكد حاالت تيديد لسبلمة أكلئؾ القصر البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية عمى

معنى المادة  33مف قانكف حقكؽ الطفؿ مثؿ إصابة الطفؿ بإعاقة عقمية أك نفسية تؤثر في قدرتو عمى
اإلدراؾ أك كجكد حالة مف حاالت سكء المعاممة أك تعرض الطفؿ لبلستغبلؿ كاإلساءة الجنسية ففي حاالت
كيذه يتكجب عمى قضاة الدكائر المدنية االستعانة باختصاصي حماية الطفؿ لتعييده بتمؾ الحاالت كفؽ ما
ينص عميو القانكف.
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كالجدير بالتذكير أف ىذا النكع مف الحماية الذم كفره المشرع لؤلطفاؿ القصر يضاؼ إلى الضمانة المقر ةر
بالمادة  61مف قانكف اإلجراءات المدنية التي أك جبت عمى النيابة العامة التدخؿ في الدعاكل التي يجكز
ليا أف ترفع فييا الدعاكل بنفسيا ،ك الدعاكل الخاصة بعديمي األىمية كناقصييا كالغائبيف كالمفقكديف.
 - 3استعانة قضاة الدكائر الجزائية باختصاصي حماية الطفؿ
جرت العادة كفقا لمنصكص المعمكؿ بيا في قضايا األحداث الجانحيف كالمشرديف أف يستعيف قضاة الدكائر
الجزائية قبؿ الحكـ في القضايا المعركضة عمييـ بتقارير اجتماعية تعدىا لجنة خاصة مكجكدة بكؿ معيد
مخصص لرعاية األحداث  ،كقد أكجبت المادة  18مف القانكف االتحادم رقـ ( )2لسنة 4214ـ في شأف
األحداث الجانحيف كالمشرديف ،قبؿ الحكـ عمى الحدث التحقؽ مف حالتو المادية كاالجتماعية كدرجة إدراكو
كالبيئة التي نشأ فييا كاألسباب التي دفعتو إلى ارتكاب الجريمة أك إلى التشرد كالتدابير الناجمة في إصبلحو.
فإذا رأت ا لمحكمة أف حالة الحدث الجسمية أك العقمية أك النفسية أك االجتماعية تستمزـ قبؿ الفصؿ في
الدعكل مبلحظتو كدراستو قررت كضعو في مركز لممبلحظة أك في أم مكاف آخر تعينو المحكمة كذلؾ لممدة
التي تراىا كيكقؼ السير في الدعكل إلى أف تتـ المبلحظة كالدراسة.
كيتمثؿ جديد المادة  53مف ىذا القانكف في تكسيع دائرة استعانة قضاة الدكائر الجزائية بالخبراء المختصيف
في شؤكف األطفاؿ كتحديدا باختصاصي حماية الطفؿ في كؿ المحاكمات التي يتكاجد فييا الطفؿ سكاء كاف
الطفؿ جانحا أك ضحية أك شاىدا فالعبرة ىنا ليست بصفة الطفؿ كمكقعو في القضية ك إنما بالكضع
الصحي كاالجتماعي الذم يعيش فيو .كالصيغة الكاردة بالمادة  53تكجب عمى جميع قضاة الدكائر الجزائية
االستعانة باختصاصي حماية الطفؿ في جميع القضايا التي يتكاجد فييا اطفاؿ ألخذ رأييـ في المكضكع
كيمكف ليذه االستعانة أف تأخذ شكؿ دعكة لمحضكر بالجمسة كطمب معمكمات كمعطيات عف الطفؿ أك ندب
االختصاصي المذككر لرفع تقرير لممحكمة عف كضعو العائمي كالصحي ك االجتماعي إلى غير ذلؾ مف
األشكاؿ التي يمكف أف يستنبطيا قضاة الدكائر الجزائية في نطاؽ اجتياداتيـ لتطبيؽ أحكاـ ىذا الفصؿ
ككضع مصمحة الطفؿ الفضمى فكؽ كؿ اعتبار عند فصؿ الممفات.
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رابعا :التدابير اإلحترازية
المادة ()54
 - 1يحظر عمى كؿ مف أديف في جريمة مف جرائـ االعتداء الجنسي أك جريمة مف جرائـ إباحية
مباشر مع األطفاؿ أك يخالطيـ
نا
اتصاال
األطفاؿ أف يعمؿ في كظيفة أك عمؿ يجعمو يتصؿ فيو
ن
بسببو كاف رد إليو اعتباره.

 - 2يحكـ ا لقاضي عمى كؿ مف أديف بجريمة اعتداء جنسي عمى طفؿ بأف يمنع المداف مف
اإلقامة في المنطقة التي يسكف فييا الطفؿ المعتدل عميو بحدكد خمسة كيمكمترات مربعة

محيطة بمقر إقامة الطفؿ.

 - 3كفي جميع األحكاؿ ال يتـ اإلفراج عف الشخص المحككـ عميو بالحبس أك بالسجف في جريمة
مف جرائـ االعتداء الجنسي عمى طفؿ إال بعد أف يتـ إخضاعو قبؿ انتياء مدة حبسو أك سجنو
لفحكصات كاختبارات نفسية لمتأكد مف عدـ تشكيمو خطكرة اجتماعية ،كفي حالة ثبكت ذلؾ تأمر

عبلجيا بعد انتياء مدة حبسو أك سجنو ،كتحدد البلئحة التنفيذية ليذا
المحكمة بإيداعو مأكل
ن
القانكف تنظيـ إيداع المحككـ عميو في مأكل عبلجي كاجراءات النظر في طمبات اإلفراج.

بعد أف خصص المشرع المكاد مف  46إلى  53إلى التدابير التي يتخذىا اختصاصي حماية الطفؿ لحماية
الطفؿ مف التيديدات التي قد يتعرض ليا كمف األخطار التي قد تحدؽ بو ،ىا ىك يتعرض بداية مف المادة
 54إلى نكعية جديدة مف التدابير ذات الطبيعة االحترازية كأككؿ أمر تنفيذىا لمقضاء كلك از ةر تنمية المجتمع
كالسمطات المختصة كالجيات المعنية.
كبالنظر لمطبيعة الخاصة ليذه التدابير فإنو كاف باإلمكاف إفرادىا بفصؿ مستقؿ الختبلؼ طبيعتيا عف
طبيعة التدابير التي يتخ ذىا اختصاصي حماية الطفؿ رغـ تكامؿ ىذه التدابير مع بعضيا البعض ،كما أنو
كاف باإلمكاف إشراؾ اختصاصي حماية الطفؿ في متابعة تطبيؽ البعض مف ىذه التدابير اإلحترازية ذات
الطبيعة الخاصة.
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المبحث السابع :التدابير التي يتعرض ليا مرتكبك جرائـ االعتداء الجنسي أك جريمة مف
جرائـ إباحية األطفاؿ
الفقرة األكلى :حظر العمؿ في كظيفة ليا اتصاؿ باألطفاؿ عمى منتيكي حقكؽ األطفاؿ
حظرت الفقرة األكلى مف المادة  54عمى كؿ مف أديف في جريمة مف جرائـ االعتداء الجنسي أك جريمة مف

مباشر مع األطفاؿ أك يخالطيـ
نا
تصاال
جرائـ إباحية األطفاؿ أف يعمؿ في كظيفة أك عمؿ يجعمو يتصؿ فيو ا ن
بسببو كاف رد إليو اعتباره.
كيعتبر ىذا الحظر جزاء منطقيا لمف ثبت ارتكابو جرائـ جنسية في حؽ طفؿ إذ ال ييعقؿ مثبل أف يككف
ي
اختصاصي حماية طفؿ أك مف يشرؼ عمى ركضة أطفاؿ أك مربي أطفاؿ ممف لو أسبقيات في مجاؿ

االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ أك ارتكاب جرائـ إباحية ضد األطفاؿ ،فيذا ما ال يقبمو العقؿ السميـ إلمكانية
سقكط مرتبؾ تمؾ األفعاؿ في براثف العكد كاإلساءة مجددا لؤلطفاؿ مما يتعيف مف باب الكقاية كسد الذرائع

حرمانو مف االحتكاؾ باألطفاؿ اتقاء لشره ،بؿ أكثر مف ذلؾ ،كمف باب التكقي كالحذر الشديديف فإنو كحتى

مف رد إليو اعتباره في جرائـ استغبلؿ جنسي أك ارتكاب جرائـ إباحية ضد األطفاؿ فإنو ال يحؽ لو أف يطمح

مباشر مع األطفاؿ أك يخالطيـ بسببو.
نا
اتصاال
في أف يشغؿ خطة كظيفة أك عمؿ يجعمو يتصؿ فيو
ن

كرد االعتبار كفقا لمقانكف اإلتحادم رقـ  36لسنة  1992كما ىك معمكـ ىك إزالة اآلثار الجنائية مف
الصحيفة الجنائية لممحككـ عميو حاؿ تكافر شركط معينو نص عمييا القانكف ،كالغاية منو تخفيؼ اآلثار
االجتماعية لؤلحكاـ الجنائية الكاردة بالصحيفة الجنائية كالتي قد تحكؿ دكف تمكف المحككـ عميو مف العكدة

إلى المجتمع ك االنخراط بو .كسكاء تعمؽ األمر برد االعتبار بمكجب القانكف(  )328أك بحكـ القضاء(  )329فإنو

 )328رد االعتبار بمكجب القانكف ىك الذم يتقرر بمكجبو محك الحكـ الصادر باإلدانة بقكة القانكف كدكف أم تدخؿ قضائي ك

دكف طمب مف المحككـ عميو إذا لـ يصدر عميو خبلؿ اآلجاؿ التالية حكـ بعقكبة جنائية أك بعقكبة جنحة مما يحفظ بصحيفتو

الجنائية عمى الشكؿ التالي :إذا كاف الحكـ بعقكبة جنائية ك مضت خمس سنكات عمى تنفيذ العقكبة أك العفك عنيا أك سقكطيا
بمضي المدة  ،أك إذا كاف الحكـ بعقكبة جنحة ك مضى ثبلثة سنكات عمى تنفيذ العقكبة أك العفك عنيا إال إذا كاف الحكـ قد
اعتبر المحككـ عميو عائدا أك كانت العقكبة قد سقطت بمضي المدة فتككف المدة خمس سنكات.
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مباشر مع األطفاؿ أك
نا
اتصاال
ال ينفع مف يرغب في أف يشغؿ خطة كظيفة أك عمؿ يجعمو يتصؿ فيو
ن
يخالطيـ بسببو أف يعكؿ عميو كال أف يحمـ بالحصكؿ عمى ذلؾ الكظيؼ أك ذاؾ العمؿ كىذا استثناء تشريعي
أمبله حرص المشرع اإلماراتي عمى مراعاة المصالح الفضمى لمطفؿ تطبيقا ألحكاـ ىذا القانكف كالتفاقية األمـ

المتحدة لحقكؽ الطفؿ ك البركتكككالت الممحقة بيا

كالجدير بالتذكير أف ىذا الحكـ المقرر بالمادة  53ينسجـ مع المادتيف  122ك 123مف قانكف العقكبات

اال تحادم التيف أقرتا مف ضمف التدابير السالبة لمحقكؽ كالتدابير المادية حظر ممارسة عمؿ معيف ،ك الحظر
يعني الحرماف مف حؽ مزاكلة مينة أك حرفة أك نشاط صناعي أك تجارم تتكقؼ مزاكلتو عمى الحصكؿ عمى
ترخيص مف السمطة العامة.

كتتكلى السمطات المختصة كالجيات المعنية السي ر عمى تنفيذ أحكاـ ىذه المادة كذلؾ بالتثبت قبؿ إجراء

اإلنتدابات المتعمقة باألشخاص الذيف يرغبكف في شغؿ الكظائؼ أك األعماؿ التي تجعميـ يتصمكف فييا

مباشر مع األطفاؿ أك يخالطكنيـ بسببيا.
نا
اتصاال
ن

الفقرة الثانية :منع اإلقامة عمى المداف بجريمة االعتداء الجنسي عمى طفؿ
اقتضت الفقرة الثانية مف المادة  54أف القاضي يحكـ عمى كؿ مف أديف بجريمة اعتداء جنسي عمى طفؿ

بمنعو مف اإلقامة في المنطقة التي يسكف فييا الطفؿ المعتدل عميو بحدكد خمسة كيمكمترات مربعة محيطة
بمقر إقامة الطفؿ.

 )329رد االعتبار القضائي ىك الذم يتقرر بمكجبو محك الحكـ الصادر باإلدانة بحكـ قضائي ال حؽ بحيث يصدر الحكـ برد

االعتبار مف محكمة الجنايات التابع ليا محؿ إقامة المحككـ عميو ك بناء عمى طمبو ك بشرط أف تككف العقكبة المحككـ بيا في
جناية أك جنحة مخمة بالشرؼ ك األمانة كتـ تنفيذىا أك صدر عنيا عفك أك سقطت بمضي المدة ك أف يككف قد مضى مدة
سنتيف مف تاريخ انتياء تنفيذ العقكبة أك صدكر العفك أف كانت العقكبة جناية أك سنة كاحدة أف كانت العقكبة جنحة .كنص

القانكف عمى مضاعفة المدة في حالتي الحكـ لمعكد ك سقكط العقكبة بمضي المدة .كقد اشترط المشرع لمحكـ برد االعتبار أف
يكفي المحككـ عميو كؿ ما حكـ عميو مف التزامات مالية لمدكلة أك األفراد ما لـ تكف ىده االلتزامات قد انقضت أك أثبت

المحككـ عميو أنو في حالة ال يستطيع معيا الكفاء.
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كىذا جزاء آخر يرتبو المشرع عمى كؿ مف ثبت ارتكابو جرائـ جنسية في حؽ طفؿ كأديف جزائيا إذ إضافة

مباشر مع األطفاؿ أك يخالطيـ بسببو،
نا
اتصاال
إلى حرمانو مف شغؿ كظائؼ أك أعماؿ تجعمو يتصؿ فييا
ن
فإف القضاء يحكـ عميو كجكبا بمنع اإلقامة كفؽ التفصيؿ الكارد بالفقرة المذككرة أم منعو مف اإلقامة بحدكد

خمسة كيمكمترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفؿ.

أما مدة منع اإلقامة فإنو ينبغي العكدة فييا لمقكاعد العامة المقر ةر بالمادة  112مف قانكف العقكبات االتحادم
التي جاء فييا أف منع اإلقامة في مكاف معيف ىك حرماف المحككـ عميو مف أف يقيـ أك يرتاد بعد اإلفراج عنو
ىذا المكاف أك األمكنة المعينة في الحكـ لمدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى خمس سنكات.
الخشية مف
كالجدير بالتذكير أف تدبير منع اإلقامة يرمي إلى تحقيؽ غايتيف رئيسيتيف األكلى ىي الخكؼ ك ٌ

أمنية نتيجة لما ييخشى
سببو ظيكره في المكاف الذم حصمت فيو الجريمة مف مشاكؿ ٌ
المداف لما يمكف أف يي ٌ
ي
مف إ ص ارره عمى مكاصمة أعمالو اإلجرامية كتماديو فييا ،كالثانية ىي الخكؼ كالخشية عمى المداف مف أف
مما قد يدفع إلى
ظيكره في أماكف ٌ
يحرؾ نكازع الحقد كالضغينة بينو كبيف المجني عميو أك أقرباؤه ٌ
معينة قد ٌ
اعتدائيـ عميو تأث ار كانتقاما( .)330
الفقرة الثالثة :إخضاع المحككـ عميو في جرائـ االعتداء الجنسي عمى األطفاؿ إلى فحكصات
نصت الفقرة األخيرة مف المادة  54أنو " كفي جميع األحكاؿ ال يتـ اإلفراج عف الشخص المحككـ عميو
بالحبس أك بالسجف في جريمة مف جرائـ االعتداء الجنسي عمى طفؿ إال بعد أف يتـ إخضاعو قبؿ انتياء مدة

حبسو أ ك سجنو لفحكصات كاختبارات نفسية لمتأكد مف عدـ تشكيمو خطك ةر اجتماعية ،كفي حالة ثبكت ذلؾ

عبلجيا بعد انتياء مدة حبسو أك سجنو ،كتحدد البلئحة التنفيذية ليذا القانكف
تأمر المحكمة بإيداعو مأكل
ن
تنظيـ إيداع المحككـ عميو في مأكل عبلجي كاجراءات النظر في طمبات اإلفراج".

كقد حددت البلئحة التنفيذية ليذا القانكف تنظيـ إيداع المحككـ عميو في مأكل عبلجي كاجراءات النظر في
طمبات اإلفراج ،بالمادة  16التي جاء فييا:

 )330الحبيب الغرياني " العقكبات التكميمية" .رسالة تخرج مف المعيد األعمى لمقضاء  1992- 1991ص .98
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 - 1يجب عمى إدارة المنشأة العقابية قبؿ اإلفراج عف المحككـ عميو في جريمة مف جرائـ االعتداء الجنسي
عمى األطفاؿ ،اتباع اإلجراءات اآلتية:

أ  -إجراء الفحكصات كاالختبارات النفسية عمى المحككـ عميو.

مشفكعا بنتائج الفحكصات كاالختبارات
ب  -مخاطبة النيابة العامة بطمب اإلحالة إلى المأكل العبلجي،
ن
النفسية التي تثبت عدـ أىمية المحككـ عميو لئلفراج عنو ،كأنو ما زاؿ يشكؿ خطكرة اجتماعية.

 - 2تقكـ النيابة العامة حاؿ تمقي طمب اإلحالة إلى المأكل العبلجي باتباع اإلجراءات اآلتية:
أ  -رفع الطمب إلى المحكمة المختصة الستصدار أمر اإليداع في المأكل العبلجي.

بناء عمى األمر الصادر مف المحكمة المختصة.
ب  -تكلي إجراءات إيداع الشخص في المأكل العبلجي ن
 - 3يباش ر المأكل العبلجي تأىيؿ الشخص المكدع ،مف أجؿ عكدتو إلى الحياة الطبيعية مف خبلؿ برنامج

متكامؿ عمى أيدم متخصصيف ،كال يفرج عنو إال كفقنا لما يأتي:
تقرير إلى النيابة العامة لمنظر في اإلفراج عف الشخص المكدع في نياية مدة
أ  -يرفع المأكل العبلجي نا

البرنامج المقرر ل و ،كبعد إثبات الفحكصات كاالختبارات أنو أصبح ال يشكؿ خطكرة اجتماعية عمى األطفاؿ.
ب  -تعرض النيابة العامة األمر عمى المحكمة المختصة لطمب اإلفراج عف المحككـ عميو.

كالغاية األساسية مف إرجاء اإلفراج عف الشخص المحككـ عميو بالحبس أك بالسجف في جريمة مف جرائـ

االعتداء الجنسي عمى طفؿ إلى أف تجرل عميو اختبارات نفسية تثبت ارتداعو كعدـ تشكيمو خطك ةر اجتماعية
ىك عدـ الخشية منو بعد اإلفراج عنو كالتأكد مف عدـ عكدتو إلى براثف العكد ،كلكف النص يذىب إلى ما أبعد

عبلجيا
مف ذلؾ في الحيطة كالحذر إذ ىك يكجب عمى المحكمة في حالة ثبكت ذلؾ أف تأمر بإيداعو مأكل
ن
بعد انتياء مدة حبسو أك سجنو .
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المادة ()55
ينشأ بالكزارة سجؿ بالتنسيؽ مع السمطات المختصة ،تقيد فيو حاالت سكء معاممة األطفاؿ بمجمميا،
ككؿ ما يدكف في ىذا السجؿ سرم كال يجكز االطبلع عميو إال بإذف مف النيابة العامة أك المحكمة

المختصة حسب األحكاؿ.

المبحث الثامف :سجؿ حاالت سكء معاممة األطفاؿ
أكجبت ىذه المادة عمى ك ازرة تنمية المجتمع إنشاء سجؿ بالتنسيؽ مع السمطات المختصة تقيد فيو حاالت
سكء معاممة األطفاؿ بمجمميا  .كينضاؼ ىذا السجؿ إلى عديد السجبلت التي تمسكيا السمطات العامة ك
التي تتعدد بتعدد مكادىا كمكاضيعيا ،كسنتناكؿ في مرحمة أكلى خمفية إحداث سجبلت لؤلسبقيات ( فقرة
أكلى)  ،ثـ التعرض لمزايا إحداث سجبلت لحاالت سكء المعاممة( فقرة ثانية).
الفقرة األكلى :خمفية إحداث سجبلت لؤلسبقيات
إف فكرة إحداث سجبلت عدلية أك قضائية كاستنباط طرؽ كعبلمات فارقة لمعرفة المجرميف كتفريقيـ عف
بقية األفراد المستقيميف قديمة ،فقطع يد السارؽ مثبل كبقاء يده مقطكعة كبادية لمعياف الغرض منو تحقيؽ

الردع العاـ كتفريؽ المجرـ مف غير المجرـ .كقد كاف األكركبيكف قديما يمجئكف بدكرىـ إلى كضع عبلمة عمى

بدف المجرـ حتى يتـ تفريقو إلى األبد عف غيره مف األشخاص .ككاف الكي بالنار عبلمة مف العبلمات

الفارقة ،فقد كاف يككل عمى كتؼ المجرـ الحرؼ األكؿ مف اسـ جريمتو ،فمثبلن كاف حرؼ أم «سارؽ»

إلخ( .)331

ثـ تطكرت فكرة إحداث السجبلت مع مركر الكقت كأصبحت السمطات العامة في كؿ دكلة تمسؾ سجبلت

أل سبقيات المتيميف تطمؽ عمييا عبارات مختمفة مثؿ السجؿ العدلي ،أك سجؿ األسبقيات القضائية كتدكف فييا
مجمكعة مف المعطيات مثؿ ىكية كؿ محككـ عميو بصكرة مفصمة ،كأكصاؼ المحككـ عميو تتضمف
العبلمات الفارقة مف كشـ كآثار جرح أك حرؽ كما إلى ذلؾ ،كالحكـ الصادر بحقو سكاء أكاف جناية أـ
 ) 331األزىر الزمالي السجؿ العدلي ،مذكرة لنيؿ شيادة الدراسات المعمقة في العمكـ الجنائية  /كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية

بتكنس  ،جامعة تكنس  ، 3السنة الجامعية  1999/1998ص  3كما بعدىا.
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جنحة ،حضكريا أـ غيابينا ،كجميع اإليضاحات المتعمقة بالحكـ كخاصة ما كاف منيا متضمننا تدابير احترازية

مف عدمو ،كبصمات أصابع المحككـ عميو كصكرتو الفكتكغرافية أك الشمسية ،عمى أف تؤخذ ىذه الصك ةر مف
جانب الكجو بشكؿ تظير فيو دقائؽ ىيئة المحككـ عميو الطبيعية ظيك انر تامان.

كتكسعت فيما بعد فكرة إحداث السجبلت في عديد المياديف مثؿ سجؿ قيد الكالدات ،كسجؿ قيد الكفايات،

كالسجبلت الصحية بؿ إف المتأمؿ في نظـ إدارات المنشآت العقابية عمى سبيؿ المثاؿ يجد أنيا تعتمد بشكؿ

تاـ عمى السجبلت مف ذلؾ ما نصت عميو المادة  7مف القانكف االتحادم رقـ ( )43لسنة  1992في شأف

تنظيـ المنشآت العقابية مف أف كؿ منشأة عقابية تعد السجبلت اآلتية :سجؿ عاـ لكؿ فئة مف المسجكنيف،

سجؿ يكمية لممنشأة ،سجؿ أمانات المسجكنيف ،سجؿ تشغيؿ المسجكنيف ،سجؿ العقكبات التأديبية ،سجؿ

الياربيف ،سجؿ الشكاكل كالطمبات المقدمة مف المسجكنيف ،سجؿ قيد األكراؽ القضائية ،سجؿ اإلبعاد.

كانطبلقا مف ىذه الخمفية فإف إنشاء سجؿ بك ازرة تنمية المجتمع تقيد فيو حاالت سكء معاممة األطفاؿ

بمجمميا ،ينسجـ مع فمسفة التفريؽ بيف مف يسيء معاممة الطفؿ ك بيف مف يحسف معاممتو.
الفقرة الثانية :مزايا إحداث سجبلت لحاالت سكء معاممة األطفاؿ

إف مف مزايا إنشاء سجؿ بك ازرة تنمية المجتمع بالتنسيؽ مع السمطات المختصة ،تقيد فيو حاالت سكء معاممة

األطفاؿ

-17

تسييؿ الرصد الفعاؿ ال فقط لحاالت سكء المعاممة كاألشخاص المتسببيف فييا كانما أيضا

-18

تكفير قاعدة بيانات مف شأنيا معرفة حجـ ظاىرة حاالت سكء المعاممة كيكفر لمدكلة

لؤلطفاؿ المستيدفيف ليا كألسباب سكء المعاممة.

معمكمات دقيقة عف المؤشرات الكمية كالنكعية لحاالت سكء المعاممة بما مف شأنو أف ييسر كضع
البرامج كاالستراتيجيات الكقائية كالعبلجية لمحد منيا كالقضاء عمييا.

-19

تمك يف جميع المتدخميف في مجاؿ حماية الطفكلة مف أجي ةز أمنية ك قضائية كاجتماعية مف

معطيات ىامة تيفيدىـ في متابعة ممفات األطفاؿ ضحايا سكء المعاممة.
تأميف حماية فعالة لؤلطفاؿ الذيف يتعرضكف لسكء المعاممة مف خبلؿ تفادم خطك ةر مرتكبي
-20
حاالت سكء المعاممة كمعرفة مف ىك مب تدئ منيـ كمف ىك عائد.

382

كتفاديا لكؿ ما مف شأنو أف يناؿ مف المعطيات الشخصية لؤلفراد فقد أكجبت المادة  55عمى مف ييمسؾ
سجؿ حاالت سكء المعاممة أف يككف كؿ ما يدكف فيو سريا كال يجكز االطبلع عميو إال بإذف مف النيابة
العامة أك المحكمة المختصة حسب األحكاؿ.

المادة ()56
تقكـ السمطات المختصة كالجيات المعنية بالتنسيؽ مع الك ازرة:
 - 1بتحديد المعايير كالمكاصفات اليندسية الخاصة كقكانيف البناء كاشتراطات السبلمة كاألماف التي
تحمي الطفؿ مف أم نكع مف أنكاع األذل كتحدد البلئحة التنفيذية ليذا القانكف الضكابط

البلزمة لتطبيؽ ىذه المعاي ير كالمكاصفات كاالستثناءات الكاردة عمييا.

 - 2بكضع الضكابط كاإلجراءات البلزمة لحماية سبلمة الطفؿ في األماكف العامة كالترفييية
ككسائؿ النقؿ العامة كتحدد البلئحة التنفيذية ىذه الضكابط كاإلجراءات المطمكبة.

 - 3تسرم أحكاـ البنديف ( 1ك )2مف ىذه المادة عمى القطاعيف الحككمي كالخاص ،إال ما استثنى
منيا بنص خاص في البلئحة التنفيذية.

المبحث التاسع :تحديد معايير كمكاصفات الفضاءات التي يرتادىا الطفؿ
تتطرؽ ىذه المادة إلى تدابير حماية احترازية تتعمؽ بجممة مف المعايير كالمكاصفات كالضكابط ك اإلجراءات

البلزمة لحماية سبلمة الطفؿ كتجنيبو أم نكع مف أنكاع األذل ،كتكفير كسائؿ السبلمة كاألماف في جميع
الفضاءات التي يرتادىا ،كىذه التدابير تسرم عمى القطاعيف الحككمي كالخاص ،إال ما استثنى منيا بنص

خاص في البلئحة التنفيذية.

كسنتعرض في ىذا المبحث إلى ضكابط تطبيؽ المعايير كالمكاصفات اليندسية كاشتراطات األمف ك السبلمة
التي تحمي الطفؿ مف األذل كما حددتيا البلئحة التنفيذية لقانكف كديمة( فقرة أكلى) ،ثـ نتطرؽ إلى القانكف
المقارف كنتكقؼ عند أىـ اشتراطات األمف كالسبلمة في المحاضف أك دكر الحضانة ( فقرة ثانية ) ،كفي

رياض األطفاؿ ( فقرة ثالثة) ،كفي مكتبات األطفاؿ( فقرة رابعة) ،كفي الفضاءات المدرسية (فقرة خامسة)
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كالنقؿ المدرس ػي( فقرة سادسة) ،كفي الحدائؽ العامة كاأللعاب المكجكدة بيا( فقرة سابعة) ك في مدف
المبلىي كألعاب األطفاؿ( فقرة ثامنة).

الفقرة األكلى  :ضكابط تطبيؽ المعايير كالمكاصفات اليندسية كاشتراطات األمف كالسبلمة التي تحمي
األطفاؿ كما كردت في البلئحة التنفيذية

نصت المادة  17مف البلئحة التنفيذية لقانكف كديمة الصادرة سنة  2018عمى ما يمي:
 - 1عمى السمطات المعنية بالبناء في كؿ إمارة ،تطبيؽ المعايير كالمكاصفات اليندسية الخاصة كقكانيف
كفقا لمضكابط
البناء كاشتراطات ا لسبلمة كاألماف التي تحمي الطفؿ مف أم نكع مف أنكاع األذل ،ن
اآلتية:

أ  -إلزاـ مبلؾ المباني بتطبيؽ المعايير كالمكاصفات كاالشتراطات المشار إلييا.
ب  -التأكد مف تنفيذ المعايير كالمكاصفات كاالشتراطات المشار إلييا.

كفقا لمتشريعات المعمكؿ بيا في تمؾ الجيات.
ج  -مجازاة كؿ مف يخالؼ ىذه االشتراطات ن
 - 2تتكلى السمطات المختصة كالجيات المعنية بالتنسيؽ مع الك ازرة كضع الضكابط كاإلجراءات البلزمة
لحماية سبلمة الطفؿ في األماكف العامة كالترفييية ككسائؿ النقؿ العامة ،عمى أف يراعى فييا:

أ  -تكافر كافة كسائؿ حماية سبلمة الطفؿ.

ب  -مبلءمة األلعاب الترفييية لسف الطفؿ ،ككضع التنبييات البلزمة في حاؿ عدـ مبلءمتيا
لؤلطفاؿ المصابيف بأمراض معينة ،كشركط استخداميا.

ج  -كضع اشتراطات الستخداـ األطفاؿ لكسائؿ النقؿ العامة في الحاالت التي تتطمب ذلؾ.
كالمتمعف فيما جاء بالفقرتيف  1ك 2مف المادة  17يجد أنيما لـ تتعرضا بشكؿ مفصؿ كدقيؽ إلى
اشتراطات األمف كالسبلمة التي تحمي الطفؿ مف أم نكع مف أنكاع األذل سكاء فيما يتعمؽ بمبلؾ

المباني أك في األماكف العامة كالترفييية ككسائؿ النقؿ العامة بؿ نجد أف المادة  17تركت لكؿ إما ةر

كضع الضكابط كاالشتراطات التي تراىا الزمة بالتنسيؽ مع الك ازرة.

كلكعدنا لمقانكف المقارف لكجدنا أف القانكنيف التكنسي كالمصرم تعرضا بتفصيؿ دقيؽ إلى اشتراطات األمف
كالسبلمة في المحاضف أك دكر الحضانة في القانكنيف التكنسي كالمصرم.
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الفقرة الثانية :اشتراطات األمف كالسبلمة في المحاضف أك دكر الحض انة في القانكنيف التكنسي كالمصرم

عرؼ القانكف التكنسي المحضنة أك دار الحضانة بأنيا مؤسسة تربكية اجتماعية ،تتمثؿ ميمتيا في قبكؿ
ن
األطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ بيف شيريف كثبلث سنكات كالعناية بنمكىـ النفسي كالذىني كالعاطفي
كاالجتماعي ،كذلؾ مف خبلؿ تكفير إمكانات االستكشاؼ كالمعب كالتبادؿ كالتكاصؿ كتركيز مناخ عاطفي
مطمئف .كتسير المحضنة عمى حسف تغذية األطفاؿ كعمى رعايتيـ الصحية)332 ( .
كعرفت المادة رقـ  31مف قانكف دكر الحضانة المصرم رقـ  12لعاـ  1996كالذم تـ تعديمو بالقانكف رقـ
 126لمعاـ  ،2008ىذه الدكر بأنيا كؿ األماكف التي ييرعى فيو األطفاؿ دكف سف الرابعة.
كتعرض القانكف التكنسي إلى االشتراطات األمف كالسبلمة في المحاضف كأكجب أف يككف مقر المحضنة
بالطابؽ األرضي في البناية أك عمى األكثر بالطابؽ األكؿ مف المبنى المتكاجد بو ،كما أكجب أف ال يقؿ
ارتفاع سقفيا عف  2680متر كحجر فتح المحاضف بالدىاليز ،كأكجب أف يككف مبنى المحضنة في مكاف
غير ممكث كأف يستجيب لشركط حفظ الصحة كالسبلمة فيما يتعمؽ بالتيكئة ،الماء الصالح لمشراب،
اإلضاءة ،التصريؼ الصحي ،إزالة الفضبلت ،تجنب الحرائؽ كالضربات الكيربائية كالسقكط.
كما أكجب أف تككف أرضية الم حضنة سيمة التنظيؼ كمنبسطة كخالية مف المدارج كالفجكات كأف تككف
جدرانيا مطمية أك مغمفة عمى ارتفاع  165متر بمادة فاتحة المكف كقابمة لمغسؿ .كما أكجب القانكف أف يتكفر
بالمحضنة فضاء خارجي لمتنشيط يتداكؿ عميو األطفاؿ ،ال تقؿ مساحتو الجممية عف  30مت ار مربعا ،عمى
أساس  3أمتار مربعة عمى األقؿ لكؿ طفؿ ،يككف محاطا بسياج ال يقؿ ارتفاعو عف  165متر .كتركز بذلؾ
الفضاء

أجيزة

لعب

تناسب

سف

األطفاؿ

كقامتيـ

كعددىـ

كتستجيب

لقكاعد

السبلمة،

كال يمكف أف تحتكم القاعات الخاصة بالرضع دكف السنة عمى أكثر مف خمسة أسرة بالقاعة الكاحدة مع
احتساب مساحة  165متر مربع عمى األقؿ لمسرير الكاحد .كأكجب أف يتكفر فضاء تتيسر فيو حركة األطفاؿ،
ال تقؿ مساحتو عف  2متر مربع بالنسبة إلى الطفؿ الكاحد كال يمكف أف تحتكم قاعة النكـ لؤلطفاؿ المتراكحة
أعمارىـ بيف سنة كثبلث سنكات عمى أكثر مف عشرة أس ةر عمى أساس  165متر مربع عمى األقؿ لكؿ سرير.
 ) 332كرد ىذا التعريؼ في قرار كزيرة شؤكف المرأة كالطفكلة بتكنس المؤرخ في سنة  2009المتعمؽ بالمصادقة عمى كراس

شركط فتح محاضف األطفاؿ .
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كحجر القانكف كضع أكثر مف طفؿ في السرير الكاحد .كما أكجب تكفير قاعة متعددة االختصاصات لتنشيط
ى
األطفاؿ المتراكحة أعمارىـ بيف سنة كثبلث سنكات.

كما أكجب أف تحتكم المحضنة ،عمى فضاء خاص بإدارة المحضنة ،فضاء لتمكيف األميات مف القياـ
بالرضاعة الطبيعية ،مطبخ مجيز بكؿ المستمزمات الضركرية ،قاعة لمفحكص الطبية كلعزؿ األطفاؿ الذيف
تبدك عمييـ عكارض مرض ،بيت استحماـ مجيزة بالمستمزمات الضركرية كيتكفر بيا الماء الساخف ،كحدات
صحية عمى أساس كحدة صحية لكؿ عشرة أطفاؿ تتراكح أعمارىـ بيف سنتيف كثبلث سنكات.
كأكجب أف تتكفر بالمحضنة التجييزات البلزمة لممارسة نشاطيا كاألثاث الضركرم كالكظيفي المبلئـ لقامة
كسف كعدد األطفاؿ .كاشترط بالنسبة لؤلثاث كالتجييزات الخاصة باألطفاؿ أف ال تشكؿ أم خطر عمى
صحتيـ كسبلمتيـ كتشتمؿ التجييزات كاألثاث الكاجب تكفرىا بالمحضنة عمى التجييزات األساسية،
التجييزات التربكية ،تجييزات الفضاء الخارجي ،تجييزات السبلمة ،التجييزات األساسية.
كيتكلى إطار التفتيش البيداغكجي الراجع بالنظر إلى الك ازرة المكمفة بالطفكلة مراقبة المحاضف بصفة دكرية
مرتيف في السنة عمى األقؿ .كما تتكلى فرؽ الصحة المدرسية كالجامعية كاطارات التفتيش الصحي كأعكاف
التراتيب البمدية مراقبة المحاضف بصفة مستم ةر حسب مجاالت اختصاصيـ.
كفي صكرة كجكد نقائص أك مخالفات ،تتكلى المصالح المذككرة ،القياـ بإجراءات التحرم كاالستماع إلى مدير
المحضنة ،ثـ إعداد تقرير كتابي بخصكص ما تـ الكقكؼ عم يو مف نقائص أك مخالفات مع تمكيف المدير
مف إبداء مبلحظاتو كتابيا ،كاشعار مدير المحضنة بالنقائص كالمخالفات التي تمت معاينتيا بمؤسستو
كدعكتو كتابيا إلى تداركيا كتسكية كضعيتو في أجؿ أقصاه شير كاحد مف تاريخ تسممو اإلشعار عف طريؽ
رسالة مضمكنة الكصكؿ.
كفي صكرة عد ـ التزاـ مدير المحضنة برفع النقائص كالمخالفات المسجمة في األجؿ المذككر ،يتـ غمؽ
المحضنة إلى حيف التدارؾ الكامؿ ألسباب الغمؽ .كفي صكرة كجكد خطر محدؽ ،يتـ غمؽ المحضنة دكف
المجكء إلى اإلجراءات المشار إلييا ،كذلؾ بناء عمى تقرير تفتيش يرفع فك ار إلى كالي الجية المعني .كال يمكف
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لممحضنة التي صدر في شأنيا قرار غمؽ ،أف تعكد إلى نشاطيا إال بعد تأكد المصالح المختصة مف تدارؾ
مدير المحضنة لكؿ النقائص كمف انتفاء كؿ أسباب الغمؽ.
ك تعكد المحضنة المعنية إلى نشاطيا عف طريؽ سحب كراس شركط جديد كاتباع كؿ اإلجراءات البلزمة
لمغرض .في صكرة كجكد خطر ييدد سبلمة األطفاؿ عمى معنى المادة  21مف قانكف حماية الطفؿ ،يتـ غمؽ
المحضنة بصفة نيائية( .)333
كمف جية أخرل نرل المشرع المصرم قد أفرد المادة  091مف البلئحة التنفيذية لقانكف الطفؿ المصرم لرعاية
األـ العاممة ك أطفاليا كأكجب عمي صاحب العمؿ الذم يستخدـ مائة عاممة فأكثر في مكاف كاحد أف ينشئ
دا نار لمحضانة أك يعيد إلي دار لمحضانة برعاية أطفاؿ العامبلت الذيف لـ يبمغكا سف السادسة مف عمرىـ عمى
نفقتو عمى أف تككف دار الحضانة مبلئمة الستقباؿ األطفاؿ ذكل اإلعاقة.
كتمتزـ المنشآت التي تعمؿ بيا أقؿ مف مائة عاممة في منطقة كاحدة ال يزيد قطرىا عمى خمسيف مت نار ،بأف
تشترؾ في إنشاء دار لمحضانة لرعاية أطفاؿ العامبلت بيذه المنشآت أك أف تعيد بذلؾ إلى دار لمحضانة
كذلؾ كفقا لمشركط كاألكضاع المقررة فى البلئحة.
كفى جميع األحكاؿ يجب أف تككف دار الحضانة مستكفية لكافة المكاصفات كاالشتراطات المقررة لدكر
بل عف الشركط كالقكاعد كاألكضاع
الحضانة كفقا ألحكاـ القانكف كالمكاد السابقة مف ىذه البلئحة فض ن
المنصكص عمييا في المكاد التالية.
الفقرة الثالثة :اشتراطات األمف كالسبلمة في رياض األطفاؿ في القانكنيف المصرم كالتكنسي
رياض األطفاؿ كمفردتيا ركضة ىي مؤسسات اجتماعية تربكية تحتضف األطفاؿ المتراكحة سنيـ بيف  9ك2
سنكات حيث يتعاطكف أنشطة تربكية كاجتماعية كثقافية كىي تساىـ في تربيتيـ تربية شاممة كتسير عمى

 )333قرار كزيرة شؤكف المرأة كالطفكلة بتكنس المؤرخ في سنة  2009المتعمؽ بالمصادقة عمى كراس شركط فتح محاضف
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387

رعايتيـ مف الناحيتيف الجسمية كالنفسية بالتعاكف مع الكسط العائمي كما تساىـ في تنشئتيـ عمى محبة الكطف
كتجذيرىـ في ىكيتيـ العربية اإلسبلمية مع التفتح عمى الثقافات األخرل( .)334
كعرفت المادة رقـ  56مف قانكف رياض األطفاؿ بمصر بأف ركضة األطفاؿ ىي كؿ مكاف ييرعى فيو
ن
األطفاؿ فكؽ سف الرابعة كحتى سف ما قبؿ المدرسة.
كتاريخيا فإف مصطمح رياض األطفاؿ يكضع مف ق بؿ العالـ األلماني فريدريؾ فركبؿ ،حيث أطمقو عمى
مؤسسة المعب كالنشاطات التي أنشأىا في عاـ  1837ـ في "بادببلنكنبيرج" كتجربة اجتماعية لؤلطفاؿ تييئيـ
لبلنتقاؿ مف المنزؿ لممدرسة .كقصد فركبؿ بذلؾ أنو يجب العناية باألطفاؿ كتغذيتيـ في (حدائؽ األطفاؿ)

مثؿ النباتات في الحديقة( .)335

ك يختمؼ عمر االلتحاؽ بالركضة باختبلؼ البمداف ففي أغمب الدكؿ يطبؽ ىذا النظاـ لؤلطفاؿ ما دكف سف
السادسة كتحديدا بيف عمر  5- 3سنكات .يرتكز ىذا النظاـ عمى أمريف ،األكؿ تعريؼ الطفؿ بمجتمع أكسع

مف الذم تعكد عميو كاكسابو ميارات االختبلط كالثاني ىك تعميـ الطفؿ مف خبلؿ المعب.

كلقد استخدـ مصطمح رياض األطفاؿ حكؿ العالـ لكصؼ أنكاع عديدة مختمفة مف المؤسسات التي طكرت

لؤلطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ بيف عمر سنتيف إلى سبع سنكات بحسب اىتماـ الدكلة .كقد أطمقت مسميات

مختمفة حكؿ العالـ عمى العديد مف األنشطة التي طكرىا فركبؿ .فقد صار الغناء كزراعة النبات جزءنا ال
يتج أز مف التعمـ مدل الحياة .كأصبح المعب كالنشاطات كالخبرات كالتفاعؿ المجتمعي اآلف أدكات مقبكلة

كأساسية لتطكير الميارات كالمعرفة كتهعد رياض األطفاؿ في أغمب دكؿ العالـ جزءان مف نظاـ ما قبؿ المدرسة
لتعميـ الطفكلة المبكرة.
ككفقا لممادة  111مف البلئحة التنفيذية لقانكف الطفؿ المصرم الصادر بالقانكف رقـ  00لسنة 0332
الصاد ةر بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  9050لسنة  ،0331فإنو يشترط لممكافقة عمى فتح فصكؿ رياض
األطفاؿ الشركط اآلتية:

 )334كرد ىذا التعريؼ في قرار كزيرة شؤكف المرأة كالطفكلة بتكنس مؤرخ في  28مارس  2003يتعمؽ بالمصادقة عمى كراس
شركط فتح رياض األطفاؿ.

 )335مكسكعة كيكيبيديا الحرة .
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 - 0أف تتكافر في المبنى شركط الصبلحيات اليندسية كالفنية كالصحية كاإلتاحة الفيزيقية كالتعديبلت
المطمكبة الستيعاب األطفاؿ المعاقيف كأف يككف مزكدنا بالمرافؽ المناسبة كبخاصة األفنية كدكرات المياه
الصحية عمى أال يشكؿ اإلعداد لذلؾ عائقان إلدماج األطفاؿ ذكل اإلعاقة المتقدميف لتمؾ المدارس.
 - 0أف تخصص لرياض األطفاؿ حجرات بالطابؽ األرضي عمى أف تككف جيدة التيكية كمساحاتيا مناسبة،
كعمى أف تحتكل كؿ حجرة عمى حكض منخفض فى مستكل األطفاؿ.
 - 9اتخاذ اإلجراءات لحماية األطفاؿ مف أخطار التمكث كالحريؽ كالزالزؿ كالعمؿ عمى إبعادىـ عف مصادر
الطاقة (الكيرباء – السخانات – المكاد الكيماكية كالبتركؿ).
 - 0أف يككف ليا فمسفة كأىداؼ تربكية كاضحة.
كمف جيتيا أكجبت المادة  03مف قرار كزير شؤكف المرأة كاألس ةر كالطفكلة في تكنس المؤرخ في  01مارس
 0449كالمتعمؽ بالمصادقة عمى كراس شركط فتح رياض األطفاؿ أف يككف محؿ ركضة األطفاؿ في مكاف
غير مخؿ بالصحة كأف ال يقؿ ارتفاع سقفو عف  0814ـ كأف ال يستجيب لشركط حفظ الصحة كالسبلمة فيما
يتعمؽ بالتيكئة كالتنكير كانعداـ الرطكبة كالتزكد بالماء الصالح لمشراب كازالة الفضبلت ك التصريؼ الصحي
كالحماية مف الحرائؽ كحماية مصادر التيار الكيربائي كاحتراـ مكاصفات السبلمة الخاصة بالتجييزات كذلؾ
طبقا لمتراتيب الجارم بيا العمؿ.
كيجب أف ال تقؿ المسافة الفاصمة بيف ركضة ك أخرل عف  044متر.
كتتركب البنية األساسية لركضة األطفاؿ مف:
 قاعات النشاط خالية مف الرطكبة تتكفر بيا التيكئة كاإلنارة كالتدفئة تحدد طاقة استيعابيا عمى أساس 085ـ 0لمطفؿ الكاحد.
 ساحة لعب عمى أساس  9ـ 0لمطفؿ .كفي حاالت استثنائية يمكف استغبلؿ ساحة المعب بالتناكب بيفمجمكعات األطفاؿ عمى أف ال تقؿ مساحتيا عمى 54ـ
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 قاعة لبلستقباؿ قاعة لمتمريض تككف مستقمة عف مكتب المدير. كحدات صحية ( تتككف الكحدة الصحية م ف مغسؿ كمرحاض) تتناسب مع قامة األطفاؿ كذلؾ عمىأساس كحدة لكؿ  05طفبل عمى أقصى تقدير.
كلتقديـ خدمتي الحضانة كاألكؿ يجب تكفير ما يمي:
 مطبخ كقاعة أكؿ ،مجيزيف بكؿ الكسائؿ الضركرية إلعداد كحفظ الطعاـ. قاعة استراحة مجيزة باألسرة كالحشايا المناسبة لقامة األطفاؿ كعددىـكعند الضركرة يمكف استغبلؿ فضاءات الركضة ك تكظيفيا في أنشطة الحضانة (األكؿ كالنكـ) ما عدل
المطبخ الذم يتـ فيو طيي الطعاـ.
ككفقا ألحكاـ المادة  94مف ذات القرار يتـ تجييز ركضة األطفاؿ باألثاث المريح مف حيث األكاف ك
األشكاؿ كمبلئمتو لمكاصفات السبلمة كلعدد األطفاؿ كقدراتيـ كذلؾ عمى النحك التالي:
 - 1التجييزات األساسية التي يتعيف تكفيرىا بكؿ ركضة:
 قاركرة إطفاء الحرائؽ ،صندكؽ اإلسعافات األكلية يحتكم عمى جميع األدكية الضركرية ،كاقيات لحمايةأجيزة التدفئة ،خط ىاتفي ،طاكالت ،كراسي ،رفكؼ ،خزانات بدكف زكايا حادة.
 - 2التجييزات التربكية
 األلعاب المنطقية :ألعاب الترتيب كالتصنيؼ كاألحجاـ كالتركيب كالفرز. أثاث األلعاب الرمزية :عرائس ،لعب في شكؿ حيكانات ،لعب ذات عجبلت.. أجيزة األلعاب الخارجية :أراجيح  ،مزلقات ،أجي ةز لمتسمؽ ،حكض الرمؿ.. أثاث مختمؼ :دكاليب ،كرات ،حباؿ لمقفز ،كت ب صكر ممكنة ،أدكات كمكاد الرسـ كالقص..كلتقديـ خدمة الحضانة بتعيف تكفير التجييزات التالية :أسرة فردية ،حشايا ،أبسطة ،ثبلجة ،جياز طبخ ،أكاني
ك أدكات األكؿ ،كيستحسف دعـ تجييزات الركضة بأثاث يتماشى كمتطمبات العصر مف حكاسيب  ،فيديك،
آلة تسجيؿ ،تمفاز..
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الفقرة الرابعة :اشتراطات األمف كالسبلمة في مكتبات الطفؿ في القانكف المصرم.
أكجبت المادة  161مف البلئحة التنفيذية لقانكف الطفؿ المصرم الصادر بالقانكف رقـ  00لسنة 0332
الصاد ةر بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  9050لسنة  0331أف تتكافر في مكتبة الطفؿ الشركط كالمكاصفات
اآلتية:
 - 0أف تككف في مكقع يسيؿ عمى أكبر تجمع مف األطفاؿ الكصكؿ إليو.
 - 0أف تككف مساحتيا تسمح باستيعاب عدد مناسب مف األطفاؿ في يسر كيككف تقدير ىذا العدد بحسب
المتكسطات المتكقعة لمتردد مف كاقع التعدد السكاني لمحى أك القرية ،مع مراعاة إتاحة خدمة المكتبة
لؤلطفاؿ المعاقيف.
 - 9أف يتسـ إعداد المكتبة سكاء في إضاءتيا أك تيكيتيا أك ألكاف جدرانيا أك أثاثيا بطابع مف البيجة التي
تربط لدل األطفاؿ بيف الثقافة كاإلشراؽ كاإلحساس بالجماؿ كتضمف ليـ مقتضيات السبلمة كالصحة ،
كتمكنيـ مف ممارسة شتى األنشطة الثقافية المكازية لمقراءة.
كيضع أميف المكتبة نظامنا لنظافة المكتبة يضمف جعميا دكمنا قدكة في النظافة لدل األطفاؿ المتردديف عمييا
ال عف استمرار تنفيذه ىذا النظاـ.
كيككف مسئك ن
الفقرة الخامسة :اشتراطات األمف كالسبلمة في الفضاءات المدرسية
المدرسة لغةن مصدر كمشتقة مف فعؿ ىدر ىس ،كدرس الشيء يعني َّ
اء ىتو
جزأهي ،ى
كرىر قر ى
كدىرس الكتاب يعني ٌ
ى
ط ىحىنوي،
كيقاؿ درس
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القمح أم ى
ىلي ى
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جز الدرس ىلي ٍسييؿ تعٌم يمو عمى أجزاء ،ي
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ً
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فبلف مف
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ي
ً
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يدؼ إلى
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أما في االصطبلح فإف مفيكـ المدرسة يعني مكاف ٌ
كتعميـ مف يشترؾ فييا ،كفي بداية ٌ و
التعميمية ،كىي
فكج جديده لمتعمٌـ كاكماؿ المسيرة
ٌ
اسي يدخؿ ه
كؿ عاـ در ٌ
ً
و
التطكىر كالحضارة.
المبنة
ٌ
باألمة كتكاك ي
ني ي
العمـ ك ٌ
ض ٌ
ب ى
األساسية في المجتمع لخمؽ أجياؿ ىت ى
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طبلب ،كتتكزع فييا الفضاءات لتشمؿ الفصكؿ كالساحات كقاعات المكتبات
ؼ المدرسةي مف معمِّميف ،ك ٌ
كتتأٌل ي

كالمختبرات إلخ ،كما تشمؿ فضاءاتيا المبلعب الرياضية كأدكاتيا إلى غير ذلؾ مما يساعد عمى إنجاز
كظائؼ المدرسة .
كبحكـ أف الفضاءات المدرسية ىي تجمعات بشرية تضـ أطفاال يتميز كضعيـ باليشاشة فإنو منعا ألم
حكادث كاصابات يمكف أف تمحؽ بيـ أك باإلطار العامؿ فييا فقد رتبت المكائح كالنظـ في كؿ الدكؿ
اشتراطات لؤلمف كالسبلمة داخؿ ىذه الفضاءات ،كيمكف تقسيـ ىذه االشتراطات إلى اشتراطات االمف
كالسبلمة داخؿ الفصكؿ المدرسية ،كفي الساحات كالمبلعب ،كفي المرافؽ الصحية كدكرات المياه ،كفي
المطابخ كالمطاعـ
 - 1اشتراطات األمف كالسبلمة داخؿ الفصكؿ المدرسية
تتكزع اشتراطات األمف كالسبلمة داخؿ الفصكؿ المدرسية إلى صنفيف :صنؼ ييـ البنية األساسية ،كصنؼ
ييـ سمكؾ الطمبة.
أ  -ما يجب أف يتكفر مف مكاصفات في البنية األساسية لممدرسة:
تتمثؿ أبرز المكاصفات التي يجب أف تتكفر في البنية األساسية لممدرسة تحقيقا الشتراطات األمف كالسبلمة
داخؿ الفصكؿ المدرسية في كجكب:
 أف تككف المساحة لكؿ فصؿ تتراكح مف  40الى  50متر مربع. أف ال يتعدل عدد الطبلب  30طالبا لمفصؿ الكاحد حتى يتـ تمكيف الطالب مف مساحة كافية يتمتع فييابحرية الحركة.
 أف تككف اإلضاءة سكاء الطبيعية أك الصناعية مكزعة بشكؿ كاؼ.السبكر ال تقؿ عف متر كنصؼ الى متريف كأيضا.
ة
 اف تككف المسافة بيف المقاعد في الصفكؼ االكلى ك-

السبكر أف ال تككف اكثر مف  6أك  7أمتار بحد أقصى.
ة
اف تككف المسافة بيف آخر الصفكؼ ك
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 أف تكفر إدارة المدرسة المقاعد كاالدراج الخاصة بالطالب بحيث تككف متبلئمة مع المرحمة الدراسيةكعمر الطالب ،كعميو يجب أف تتكفر فييا الراحة كايضا السبلمة الصحية لمطمبة بالمساعدة عمى طريقة
الفقر اك بقية األعضاء.
الجمكس كأف ال تسبب االصابة أك الضرر الجسماني سكاء لمعمكد ة
 أف تكضع األدراج بطريقو تسمح بكجكد فركؽ كمساحة مكانية بيف الصفكؼ الجانبية بمساحة ال تقؿ عفاالخير كالحائط لفسح حرية الحركة
ة
نصؼ متر كايضا بمسافة ال تقؿ نصؼ متر بيف الصفكؼ الجانبية
اك الخركج عند حاالت الطكارئ دكف التسبب بإعاقتيـ.
ب  -ما يجب أف يتحمى بو الطمبة مف سمكؾ داخؿ الفصكؿ المدرسية
يجب عمى الطمبة إ تباع االرشادات التالية داخؿ الفصكؿ ضمانا لسبلمتيـ:
 الجمكس بطريقة صحية كباستقامة لحماية الظير مف اإلصابة كاف كاف لديو ام ضعؼ في النظر أكالسمع عميو إببلغ المدرس ليقكـ بتغير مكاف جمكسو ليجمسو في األماـ ،كأف يعمؿ عمى مراجعة طبيب
المدرسة لفحصو كاجراء البلزـ.
 عدـ التدافع مع اآلخريف أك تزاحميـ عند دخكؿ /خركج مف الفصؿ أك محاكلة عرقمتيـ. عدـ ترؾ أم مف األدكات الحادة سكاء عمى الكراسي أك األدراج حتى ال تككف مصد ار لمخطر بجرح أممف الطمبة اك اصابة الطالب نفسو.
 عدـ قذؼ أشياء مثؿ أقبلـ الرصاص /الكتب/أقبلـ السبكرة /مكاد صمبة /مشابؾ الكرؽ /عمى الطمبةاآلخريف حيث يمكف أف تسبب إصابات خطي ةر في العيف حيف قذفيا عمى اآلخريف( .)336

 - 2اشتراطات األمف كالسبلمة داخؿ الساحات كالمبلعب كالسبللـ بالفضاءات المدرسية
تفاديا لحصكؿ أم إصابات أك حكادث لمطمبة في الساحات كالمبلعب كالسبللـ المكجكدة بالفضاءات المدرسية
فإف خبراء األمف كالسبلمة(  )337يكصكف بكجكب:
336

) د .ثامر عبد ا﵀ شراكي ،استشارم األمف كالسبلمة المينية  ،اشتراطات األمف كالسبلمة في الفضاءات المدرسية ،مقاؿ

منشكر عمى النت ،كمكقع بيئة أبك ظبي .
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 الكشؼ عمى أرضيات المبلعب كخمكىا مف مصادر الخطر اك المسببات لئلصابة مثؿ عدـ تساكلالسطح أك كجكد مياه عمى االرضية لتجنب خطر االنزالؽ أك كجكد مكانع يمكف االصطداـ بيا.
-

التأكد مف أف أبكاب مخارج الطكارئ أك االبكاب العادية مفتكحو طكاؿ تكاجد الطمبة كعدـ كجكد أم مكانع
اك عكائؽ ليا.

 كضع ارشادات كالفتات ترشد الطمبة كتنبييـ لمكقاية مف االصابات كالحكادث في اماكف متفرقة عديدة. تدريب مدرسي التربية الرياضية كمشرفي االدكار عمى االسعافات االكلية. عدـ التدافع عمى السبللـ كخاصو عند نياية اليكـ الدراسي كاف يتـ التزاـ الجية اليمنى مف الدرج فيالصعكد كالجية اليسرل في النزكؿ.
 المحافظة عمى نظافة السبللـ كخمكىا مف أم اسباب االنزالؽ اك التعثر. لؼ األعمدة الخرسانية في اماكف لعب الطمبة اك تحركيـ باإلسفنج لكقايتيـ مف االصطداـ بيا ككذلؾعارضة المرمى.
 - 3اشتراطات األمف كالسبلمة في المرافؽ الصحية
اعتبرت لجنة حقكؽ الطفؿ أف المدرسة تنيض و
ىاـ في حياة العديد مف المراىقيف ،بصفتيا مكاف التعمـ
بدكر ٍّ
كالنمك كالتنشئة االجتماعية ،كبصفتيا تمؾ فإف التعميـ يجب أف يككف يم َّ
كجيان نحك" :تنمية شخصية الطفؿ
كمكاىبو كقدراتو العقمية كالبدنية إلى أقصى إمكاناتيا" ،كأف مف أىداؼ التعميـ "عدـ مغاد ةر أم طفؿ المدرسة

مف غير أف يككف يم َّ
ؤىبلن لمكاجية التحديات التي يمكف أف يصادفيا في الحياة .كينبغي أف تشمؿ الميارات

األساسية القدرة عمى اتخاذ ق اررات متكازنة كعمى تسكية النزاعات بطريقة غير عنيفة ،كاتِّباع أسمكب حياة

صحي ،كاقامة عبلقات اجتماعية طيبة" .كنظ نار ألىمية التعميـ المبلئـ لصحة كنمك المراىقيف ،حاض نار
كمستقببلن ،ككذلؾ ألطفاليـ ،فقد حثت المجنة الدكؿ األطراؼ عمى (أ) كفالة أف يككف التعميـ االبتدائي الجيد
ي

النكعية إلزاميان كمتاحان كميسك انر لمجميع بالمجاف ،كأف يككف التعميـ الثانكم كالعالي متاحان كميسك انر لجميع
المراىقيف؛ ك(ب) تكفير مرافؽ مدرسية كترفييية فعالة ،ال تنطكم عمى مخاطر صحية لمطبلب ،بما فييا
المياه كالمرافؽ الصحية كالعبكر اآلمف إلى المدرسة؛ ك(ج) اتخاذ الخطكات الضركرية لمنع كحظر جميع
 )337د .ثامر عبد هللا شراكي  ،المرجع السابق .
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أشكاؿ العنؼ كاإلساءة ،بما فييا االعتداء الجنسي ،كالعقكبة البدنية كغيرىا مف ضركب المعاممة أك العقكبة
الم ًيينة أك الماسة بالكرامة في ا لمدرسة مف جانب العامميف في المدرسة ،ككذلؾ في صفكؼ
البلإنسانية أك ي
الطمبة؛ ك(د) اتخاذ كدعـ التدابير كالمكاقؼ كاألنشطة التي مف شأنيا أف تي ِّ
عزز السمكؾ الصحي مف خبلؿ
إدراج مكاضيع ذات صمة في المناىج المدرسية.

كيتفؽ عديد الخبراء أف اشتراطات األمف كالسبلمة في المرافؽ الصحية تشمؿ نظافة المياه كدكرات المياه.
أ  -المياه
 أف تككف خزانات المياه مصنكعة مف مكاد غير قابمو لمصدأ كاف يتـ تنظيفيا بيف فتره كاخرل كايضالمتيكية كبعيدة عف ام مف مسببات كمصادر التمكث.
 يجب تكفير عدد مناسب مف برادات المياه يتناسب مع اعداد الطمبة لتكفير المياه كخاصة في فصؿالصيؼ كيجب أف تككف مكزعو بطريقو تجعميا في متناكؿ الجميع كبأماكف متفرقة.
 االىتماـ بنظافة مبردات المياه كذلؾ ب تنظيفيا عمى فترات مناسبة كأيضا إحكاـ غمقيا منعا لتمكثيا اكالعبث بيا كاف تككف بأماكف مظممة كنظيفة.
 االىتماـ بالتكصيبلت الكيربائية كالقياـ بالكشؼ الدكرم عنيا منعا لبللتماس الكيربائي.ب  -دكرات المياه
تفاديا لما ييمكف أف ييسببو عدـ العناية بدكرات المياه مف تمكث كأمراض ،كعدكل فإنو يجب:
مطير مع تكفير الصابكف لمتنظيؼ
ة
 المحافظة عمى نظافة دكرات المياه عمى مدار الكقت كتنظيفيا بمكادكالتأكد مف عمؿ شفاطات اليكاء جيدا كعدـ تعطميا.
-

الكشؼ الدكرم عمييا مف قبؿ المشرفيف منعا ألل عبث مف الطمبة.

 -اف تككف احكاض غسيؿ اليد كالحنفيات بارتفاعات تناسب المرحمة السنية لمطمبة.
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 - 4اشتراطات األمف كالسبلمة في غرؼ التدبير المنزلي لمطالبات
يجب تكفر العديد مف شركط السبلمة في غرؼ التدبير المنزلي لمطالبات كمف ىذه الشركط:
 المحافظة عمى اسطكانات الغاز بأماكف أمينة كتدريب الطالبات عمى استعماليا بشكؿ امف كالتأكد مفاغبلقيا عند انتياء الحصة.
 فحص األسطكانة مف قبؿ المدرسات عمى فترات متساكية كالتثبت مف سبلمة الخرطكـ أك األسطكانة أكراس الخرطكـ كفتحات االغبلؽ كالفتح حتى تككف مبلئمو كبكضع امف دائما.
 تكاجد المدرسات باستمرار بغرفة التدبير المنزلي كعدـ تركيا بكجكد الطالبات فقط حتى يمكف لياالتصرؼ في حالة الطكارئ اك كقكع حادثو ما.
 كضع االسطكانات بأماكف بعيدة كمناسبة عف تحركات الطالبات كاف ال تككف عند باب الغرفة. اتباع ارشادات كشركط الكقاية لؤلمف كالسبلمة كالتقيد بيا مف قبؿ المدرسات كالطالبات. تكفير طفاية حريؽ كتدريب الجميع عمييا مف قبؿ المدرسات - 5اشتراطات األمف كالسبلمة في فضاءات تقديـ الغذاء لمطمبة بالمدارس
تيطمؽ عديد التسميات عمى فضاءات تقديـ الغذاء لمطمبة منيا :الكانتيف كالبكفيو كىما لفظتاف دخيمتاف عمى
المغة العربية .كميما تعددت التسميات ،فإف العبرة في نياية األمر بسبلمة المكاف كالمنتكج المعركض فيو

الجاىز
ة
لمطمبة باعتبار أف ىذه الفضاءات ىي منافذ البيع الكحيدة المكجكدة بالمدرسة ك التي تكفر األطعمة
أك الخفيفة كالمشركبات كالحمكيات.
كحفاظا عمى سبلمة الطمبة يتعيف تكفير ما يمي:
 ثبلجات لحفظ األطعمة كغيرىا مف التمؼ. أكثر مف نافذة لمبيع تفاديا لبلزدحاـ كضمانا لسيكلة الحركة. مظبلت لحماية ىذه الفضاءات لمحماية مف أشعة الشمس أك االمطار شتاء كاف يتـ المحافظة عمىنظافة المكاف بالقياـ بتنظيفو مف حيف آلخر كبشكؿ مستمر.
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 كضع عمى النكافذ االخرل كالخاصة بالتيكئة حمايو مف السمؾ حتى يتـ المحافظة عميو مف دخكؿالحشرات.
 كضع صاعؽ لمحشرات كشفاط لميكاء تكفير مطفأة حريؽ الستعمالو حيف الحاجة. التزاـ العامميف في تمؾ الفضاءات بالنظافة الشخصية كاف يككف خاليف مف االمراض المعدية كاف يككنكاحاصميف عمى بطاقة صحية مف الصحة تسمح ليـ بالبيع كأف يمتزمكا بشركط السبلمة الصحية.
 القياـ بالتفتيش عمى تمؾ الفضاءات بصفو دكرية لمتأكد مف محافظتو عمى النظافة. التزاـ العامميف بكؿ ارشادات كاجراءات العم ؿ مف حيث المبلبس كالقفازات كغيرىا. - 6ضركرة تكفير فضاءات لئلسعافات األكلية بالمدارس
يجب تخصيص غرفة لئلسعافات األكلية في كؿ مدرسة كأف تككف الغرفة مجي ةز بجميع المستمزمات الطبية

البلزمة لئلسعاؼ كأجيزة اإلنعاش كاألككسجيف ،كأف يككف ىناؾ مف العماؿ  /العامبلت مف تمقى تدريبان جيدان

عمى استخداـ تمؾ األجي ةز كالمعدات كأعماؿ اإلسعافات األكلية ،كذلؾ استعدادنا لحاالت الطكارئ.
كما يتعيف حسب اإلمكانات المتاحة تكفير سيارة إسعاؼ عمى األقؿ بكؿ و
مبله أك مدينة ألعاب ،بحيث تككف
مجيزة تجيي انز كامبلن بمعدات اإلنعاش كاألككسجيف كتخصص لنقؿ المصابيف إلى المستشفيات لعبلجيـ.
الفقرة السادسة :اشتراطات األمف كالسبلمة في النقؿ المدرسي
بعد مراجعة األنظمة السائدة في العديد مف الدكؿ األكركبية يتبيف أف الكثير منيا يشدد عمى ما يمي:

أيضا ،مع تكضيح خط
 -ضركرة تمييز الباص المدرسي عبر كضع يافطة مميزة ،في مقدمو كفي الخمؼ ن

السير.

قادر عمى مراقبة الكضع داخؿ الباص بالكامؿ ،إما عف طريؽ مرآة ،أك كاميرات
 -ضركرة أف يككف السائؽ نا

مكزعة في جميع أركانو ،كمرايا أك كاميرات أخرل تبيف لو أبكاب الصعكد كالنزكؿ خارج الباص - .أف يككف
مناسبا لحجـ األطفاؿ.
ارتفاع درجات سمـ الصعكد أك النزكؿ
ن
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 أف تتكافر المقابض البلزمة ،ليتمسؾ بيا التبلمذة في أثناء صعكدىـ أك نزكليـ ،مع كضع ممصقات بمكفممفت لمنظر عمى درجات السمـ كعمى المقابض ،لمفت االنتباه.
 أف يراعى في تصميـ األبكاب عدـ إمكاف فتحيا عند الضغط عمييا مف الداخؿ في أثناء سير الباص،كأال تغمؽ عمى التمميذ في أثناء الصعكد أك النزكؿ.
 أف تككف أرضية الباص مقاكمة لمتزحمؽ ،حتى كلك تعرضت لمبمؿ. ضركرة أف ال يفكؽ عدد الطبلب في الباص عدد مقاعده ،إال إذا سمحت السمطات بكقكؼ البعض،كعندىا يجب التزاـ العدد المصرح بو مف الكاقفيف ،شرط أال تزيد سرعة الباص عف  50كـ/س.
 عدـ جكاز الجمكس الى جانب سائؽ الباص ،أك التحدث معو في أثناء الرحمة. التأكد مف صبلحية رخصة الباص ،كمف نظافتو كخمكه مف العيكب. التأكد مف صبلحية أجي ةز التكييؼ كالتيكية ،كتشغيميا في أثناء الرحمة. ضركرة استخداـ إطارات مقاكمة لمتزحمؽ في الشتاء. ضػركرة كضع يافطػات تبيػف المحظػكرات في أثناء الرحمة (منع الكقكؼ عمى السمـ الداخمي لمباص ،منعالتحدث مع السائؽ في أثناء السير إلخ).
الفقرة السابعة :اشتراطات السبلمة في الحدائؽ العامة كاأللعاب المكجكدة بيا
أصبحت الحدائؽ العامة جزءا ال يتج أز مف الحياة العامة ،ذلؾ أف التكسع العمراني كامتداده عمى مساحات

حتـ إيجاد مساحات طبيعية خضراء أك منتزىات مزركعة بمختمؼ
كبي ةر مف األراضي داخؿ المدف ن
أنكاع النباتات مف األزىار إلى الشجيرات كاألشجار الباسقة ،تضعيا البمديات عمى ذمة المتساكنيف ك أطفاليـ
الذيف يقطنكف الشقؽ داخؿ العمارات كذلؾ لمتنزه أك الفسحة أك لمجمكس تحت ظؿ األشجار لمقراءة كالتأمؿ.

كتنشأ البمديات في كثير مف الحدائؽ العامة مبلعب رياضية كمسارح كمناطؽ أللعاب األطفاؿ

كمسابح كبحيرات صناعية كطبيعية .كفي بعضيا يقيمكف حديقة لمحيكانات.
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كبالنظر لككف الحدائؽ العامة فضاءات يتجمع فييا الناس كتكجد بيا ألعاب لؤلطفاؿ فقد أكصى خبراء

السبلمة ك األمف بالنسبة ليذه األلعاب ب:

 كجكب الفصؿ بيف األلعاب الثابتة كاأللعاب المتحركة مع استحساف إقامة سياج حكؿ األلعاب المتحركةلمنع استخداميا في األكقات المتأخ ةر المحددة كالتي يمنع خبلليا المعب.

 تنسيؽ مجمكعة األلعاب حسب األعمار كفي حدكد اإلمكاف ،كذلؾ بفصؿ مبلعب األطفاؿ الصغار (أقؿمف  7سنكات) عف مبلعب األطفاؿ األكبر سنان مف ( 7حتى  12سنة) كذلؾ لضماف إبعاد الصغار عف
األلعاب التي قد تتطمب ميارات كقدرات قد ال تتكفر ليـ في ذلؾ السف.

 -تخصيص مساحة خالية عمى محيط كؿ لعبة.

 -كجكب أف تككف األرضية حكؿ كؿ لعبة مستكية كغير صمبة كأف تككف مغطاة باألعشاب (النجيمة) أك

الرماؿ أك غيرىا ،إذ أف األسفمت كالخرسانة كالمكاد الصمبة األخرل قد تتسبب في إحداث إصابات خطي ةر

لمصغار.

 كجكب المحافظة عمى نظافة األرضيات حكؿ األلعاب مف بقايا الزجاج كمخمفات عمب المشركباتكغيرىا مف المخمفات كالتي قد تتسبب في إصابة األطفاؿ.

 حظر استعماؿ التجييزات كاليياكؿ كاإلنشاءات المكسكرة أك غير المحكمة التركيب أك ذات النتكءاتالحادة أك الزكايا أك الرؤكس المدببة.

 -كجكب أف يتـ تركيب كتثبيت جميع األلعاب بطريقة فنية سميمة تضمف سبلمة جميع األشخاص.

 كجكب فحص األلعاب بصفة دكرية لمتأكد مف سبلمتيا كعدـ تأثرىا بالعكامؿ الطبيعية كالح ار ةر كاألمطاركالرطكبة كالصدأ كغيرىا مما يجعميا عرضة لمتآكؿ ،كما يجب التأكد مف عدـ تأثرىا بكثرة االستعماؿ
كأنيا مازالت مثبتة بإحكاـ كأف عناصرىا الرأسية كاألفقية ثابتة في مكانيا كلـ تتأثر.

 كجكب التأكد باستمرار مف أف جميع المسامير كالبراغي كالصكاميؿ باأللعاب مربطة جيدنا كبإحكاـ بحيثال تككف ىناؾ أجزاء بارزة منيا.

 كجكب أف يككف قطر الحمقات المعدة لمعب األطفاؿ أصغر أك أكبر بكثير مف مقاس محيط رأس الطفؿكذلؾ بأف يككف قطرىا أقؿ مف  5بكصات ( )12.7أك أكثر مف  10بكصات (.)25.4

 -كجكب حماية أجزاء األلعاب المعدنية مف الصدأ بتغميفيا بالببلستيؾ.

 كجكب حماية محاكر كمفاصؿ األلعاب المعدنية المتحركة مف الصدأ كال تآكؿ كذلؾ بتشحيميا أك تزييتيا-

كفحصيا بصفة مستم ةر لمتأكد مف سبلمتيا كقكة احتماليا كتغيير ما يمزـ منيا.
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الفقرة الثامنة :اشتراطات األمف كالسبلمة في مدف المبلىي كألعاب األطفاؿ
مدف المبلىي كألعاب األطفاؿ ىي فضاءات مخصصة لمتسمية كالتركيح عف النفس .كىي تضـ مجمكعة مف

األلعاب الكيربائية كالميكانيكية المقامة خصيصان ليذا الغرض سكاء كانت مستقمة بذاتيا أك ممحقة بأنشطة

أخرل كأينا كانت التسمية التي تطمؽ عمييا سكاء كانت مممككة ممكية عامة أك خاصة.

كلك ألقينا نظرة عمى المكائح المقارنة الصادرة في ىذا المكضكع لكجدنا أف الئحة اشتراطات األمف كالسبلمة
بشأف ىذه المكاقع بالمممكة العربية السعكدية بدأت بضبط تصنيؼ ىذه الفضاءات ،كمكاقعيا كمبانييا

كانشاءاتيا ،ثـ بضبط أنظمتيا الكيربائية كالميكانيكية ،كبشركط السبلمة في األلعاب المكجكدة بيا كبكسائؿ

اإلنذار كمعدات اإلطفاء كأخي ار بمخارج الطكارئ كاإلسعافات األكلية( )338
 - 1التصنيؼ كالمكقع كالمباني كاإلنشاءات

صنؼ مدف المبلىي أك األلعاب كفقان لممساحة المقامة عمييا كالتالي:
تي ن

فئة (أ) تزيد مساحتيا عمى  10.000متر مربع.

فئة (ب) ال تقؿ عف  5.000متر مربع كال تزيد عمى  10.000متر مربع.

فئة (ج) ال تقؿ عف  2.000متر مربع كال تزيد عمى  5.000متر مربع.

 -ال يجكز إقامة مبله أك مدينة ألعاب عمى مساحة تقؿ عف  2.000متر مربع خاصة في المدف.

 يجب ترؾ ما يكازم  % 25عمى األقؿ مف مساحة األرض المقامة عمييا المبلىي أك مدينة األلعابكأرض فضاء تخصص لمسير أك الجمكس كال يقاـ عمييا أم إنشاءات.

 يجب تحديد عدد ركاد المبلىي أك مدينة األلعاب عمى أساس شخص كاحد لكؿ  2.50متر مربع مفمساحة األرض .فإذا كانت مساحة األرض المقامة عمييا المبلىي أك مدينة األلعاب  10.400متر مربع

 )338الئحة اشتراطات السبلمة كسبؿ الحماية الكاجب تكافرىا في مبلعب األطفاؿ بالحدائؽ العامة كفي مدف المبلىي كألعاب
األطفاؿ بالمممكة العربية السعكدية ،صدرت بمكجب قرار سمك كزير الداخمية كرئيس مجمس الدفاع المدني رقـ 10ؾ/ك/2/د
ؼ بالمكافقة عمى صيغة المكائح التفصيمية كالمكضحة لممياـ كالمسؤكليات التي تتعمؽ بمعالجة أمكر السبلمة العامة كالحماية

المدنية كمتطمبات مكافحة الحرائؽ ،بناء عمى ما تقضي بو الفقرات (ج ،د ،ك ،ح) مف المادة التاسعة مف نظىاـ الدفاع المدني

الصادر بالمرسكـ الممكي رقـ ـ 10/كتاريخ 1406/5/10ىػ .كنشرت في جريدة أـ القرل في عددىا رقـ  3287كتاريخ

1410/5/17ىػ كأكردىا منتدل الجادية.
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بل فإنو يجب ترؾ  2.600متر مربع كأرض فضاء لمسير أك الجمكس كال يجب أف يزيد عدد ركاد
مث ن
المبلىي في ىذه الحالة عمى  3120شخصنا.

 يجب أف يككف مكقع المبلىي أك مدينة األلعاب ممي انز كسيؿ الكصكؿ إليو ،كيجب أف يقع عمى شارعيفعمى األقؿ ،أحدىما ال يقؿ عف  15ـ كذلؾ لتسييؿ عمميات الدفاع المدني.

 -يجب أف تككف جميع المباني كاإلنشاءات مف مكاد غير قابمة لبلشتعاؿ أك االنصيار.

 يجب أف تككف جميع األلعاب مطابقة لممكاصفات القياسية السعكدية إف كجدت أك المكاصفات .العالمية،كما يجب أف تككف مف النكع الجيد المقاـ بطريقة فنية سميمة بحيث تحقؽ السبلمة الكاممة.

 عمى طالب الترخيص تقديـ جميع المخططات كالرسكمات كالمكاصفات ككتالكجات األلعاب المستكردة أكالمصنعة محميان مرفقنا بيا الدراسة الفنية المشار إلييا في القسـ األكؿ مف ىذه البلئحة إلى البمديات
لدراستيا قبؿ النظر في منح الترخيص.
- 2األنظمة الكيربائية كالميكانيكية

 كجكب استعماؿ الكاببلت كاألسبلؾ الكيربائية غير القا بمة لبلحتراؽ أك االشتعاؿ ،بحيث تككف مصنكعةمف النحاس كمغمفة (بي في سي) كمسمحة ،كما يجب أف تتـ جميع التكصيبلت بطريقة صحيحة كبمعرفة

ميندسيف مختصيف كطبقان لممكاصفات القياسية السعكدية.

 كجكب أف تحتكم كؿ منطقة عمى عدد مناسب مف قكاطع التيار الكيربائي ،مع تكفير الحماية ضداألحماؿ الزائدة (األكفرلكد).

 كجكب تأريض جميع التكصيبلت الكيربائية ،خاصة تمؾ المتصمة باأللعاب الكيربائية كذلؾ لتجنباتصاؿ الشحنات الراجعة بالركاد أك مستخدمي األلعاب.

 كجكب أف تككف جميع التكصيبلت الكيربائية خاصة تمؾ المتعمقة باأللعاب الكيربائية مخفية كبعيدة عفمتناكؿ الجميكر ،كما يجب أف تككف خزانات كقكد األلعاب الميكانيكية التي تدار بالكقكد منفصمة بإحكاـ

كبعيدة عف متناكؿ الجميكر ،كما يجب منع التدخيف بالقرب منيا.

 كجكب أف تككف اإلضاءة كافية في جميع أنحاء المبلىي أك مدينة األلعاب ،كما يجب أف تككفالمصابيح مف األنكاع الثابتة كغير القابمة لبلنفجا

 كجكب أف تظؿ إشارات المخارج كمخارج الطكارئ مضاءة بصفة مستم ةر طكاؿ فت ةر كجكد الجميكر داخؿالمبلىي أك مدينة األلعاب.

 كجكب إبعاد جميع األسبلؾ الكيربائية ،سكاء المتعمقة باأللعاب أك اإلنا ةر أك غيرىا عف متناكؿ الجميكر،كما يجب إبعادىا عف أماكف االنتظار أك التنزه.

401

 كجكب أف تفحص جميع الكصبلت كاأللعاب الكيربائية دكرينا لمتأكد مف سبلمتيا كاصبلح أم خمؿ فك ناركتدكيف ذلؾ في دفتر السبلمة ،كاذا تعذر إصبلح الخمؿ أك العطؿ ،فإنو يجب عزؿ كامؿ الجياز ككضع
لكحة تشير إلى ذلؾ (تحت اإلصبلح) أك خارج الخدمة.

 كجكب تزكيد جميع األلعاب الكيربائية بمفاتيح لقطع التيار الكيربائي تكضع في المكاف المخصصلمعامؿ  /عاممة التشغيؿ بحيث يككف في متناكؿ يده الستخدامو في حاالت الطكارئ.

 كجكب عزؿ مكلدات الكيرباء عف أماكف كجكد الجميكر كما يجب أف تككف غرؼ المكلدات مطابقةلممكاصفات القياسية السعكدية ،كما يجب اإلشارة إلييا بمكحة كبيرة (خطر ممنكع االقتراب).

 كجكب عزؿ خزانات الكقكد عف أماكف كجكد الجميكر كما يجب أف يتـ إنشاء تمؾ الخزانات كفقنالممكاصفات القياسية السعكدية كأف تكضع لكحات تحذيرية عمييا كعمى مسافة تحمؿ عبا ةر (خطر ممنكع

االقتراب أك التدخيف)

 كجكب أال يزيد المخزكف مف الكقكد عمى الحاجة الفعمية ليكـ تشغيؿ كاحد كاذا دعت الضركرة إلى تخزيفكميات مف الكقكد فيجب أال يزيد المخزكف عمى الحاجة الفعمية ألسبكع تشغيؿ كفي ىذه الحالة يجب

إقامة خزانات الكقكد في مباف مستقمة عمى األطراؼ الخارجية لمدينة المبلىي أك األلعاب كبعيدان عف

مخارج الطكارئ ،بحيث ال تقؿ المسافة اآلمنة التي تفصؿ بيف الخزاف كأقرب مكاف لكجكد الجميكر عف
 50ـ كعف مباني المبلىي المجاكرة عف 10ـ.

ن - 3شركط السبلمة في األلعاب

 كجكب تزكيد جميع اآلالت كاألجيزة كاألجزاء الم يكانيكية المتحركة بأغطية كاقية تمنع اتصاؿ أم شخصبيا حتى ال يتعرض لئلصابة أك الضرر ،كما يجب االحتياط لمنع التشغيؿ العرضي غير المقصكد.

 -كجكب إحاطة األجيزة كاأللعاب المتحركة بسياج بارتفاع  1.5متر كعمى بعد  2متر مف األجزاء

المتحركة ،كفي حالة استخداـ الشباؾ السمكي ليذا الغرض ،فإنو يمنع منعان باتان استخداـ األسبلؾ الشائكة
في أم مكقع في مدينة األلعاب أك المبلىي ،كما يجب أف يككف السمؾ مف األنكاع القكية كالتي ال يمكف
تسمقيا كالتي ال تسمح بالدخكؿ مف خبلليا أك بمركر أم جزء مف أجزاء الجسـ ،كما يجب أف تقاـ عمى

أيدم فنييف لمتأكد مف قكة تحمميا كمتانتيا.

 كجكب تزكيد جميع األلعاب المتحركة بأحزمة أماف لمنع خطر السقكط ،كيجب عمى عامؿ  /عاممةالتشغيؿ التأكد مف التزاـ جميع مستخدمي المعبة مف ربط الحزاـ قبؿ بدء التشغيؿ.

 كجكب إيقاؼ أم لعبة أك جياز عند تمؼ حزاـ األماف ،كما يجب أف تككف أحزمة األماف مف األنكاعكالمكاد المطابقة لممكاصفات كأف تككف مبلئمة لعمر مستخدـ المعبة.
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 كجكب تحديد أعمار مستخدمي المعبة كذلؾ بتحديد الحد األدنى كاألقصى لعمر الشخص الذم يجكز لواستخداـ المعبة بأماف ،بحيث ال يسمح عامؿ  /عاممة التشغيؿ ألم شخص يقؿ أك يزيد عمره عمى الحد

-

المحدد الستخداـ المعبة حفاظان عمى سبلمتو.

التزاـ المسئكؿ عف المبلىي أك مدينة األلعاب بكضع لكحات تحذيرية لمجميكر تكضح خطكرة األلعاب

المتحركة التي تسبب الدكار أك التغيير المفاجئ في الضغط أك الدكرة الدمكية بحيث ال يسمح لكبار السف

كالمرضى بأمراض القمب كاألمراض المماثمة باستخداميا حفاظان عمى سبلمتيـ.

 كجكب أف تككف العربات كاأللعاب التي تعمؿ محركاتيا باالحتراؽ الداخمي ثنائية الشكط كتعمؿ بكقكدمخمكط.

 كجكب أف تككف سعة خزاف كقكد العربة محدكدة بحيث ال تزيد عمى ثبلثة ليترات. -كجكب أال تزيد سرعة العربة أك المركبة عمى ثبلثة أمياؿ في الساعة.

 كجكب إخضاع جميع األلعاب الكيربائية كالميكانيكية لمفحص اليكمي كصيانتيا دكرينا لمتأكد مف سبلمتياكاثبات ذلؾ في دفتر السبلمة.

 - 4كسائؿ اإلنذار كمعدات اإلطفاء

 كجكب تجييز كؿ مميى أك مدينة ألعاب بجياز /أجيزة إنذار يدكية بحيث تككف مطابقة لممكاصفاتالمعتمدة مف قبؿ الييئة العامة لمدفاع المدني كىيئة المكاصفات كالمقاييس السعكدية.

 كجكب تركيب جياز  /أجيزة اإلنذار بحيث يمكف سماعيا بكضكح في جميع أنحاء المبلىي أك مدينةاأللعاب ،كبحيث يمكف تشغيميا مف عدة أماكف معركفة لئلدا ةر كالعامميف.

 كجكب فحص كصيانة أجيزة اإلنذار دكرينا كؿ  3أشير لمتأكد مف سبلمتيا كصبلحيتيا كاثبات ذلؾ فيدفتر السبلمة.

 كجكب تجييز المبلىي أك مدينة األلعاب بعدد كاؼ مف كسائؿ اإلطفاء السريع كالفكرم بحيث تككفكافية إلطفاء الحرائؽ المحتممة كمحاصرتيا عند اندالعيا كما يجب اختيار األنكاع كاألنماط المناسبة

منيا كالتي تتفؽ مع نكعية كحجـ المخاطر المحتممة.

 كجكب تركيب طفاية مسحكؽ كيميائي جاؼ سعة  12كجـ كطفاية ثاني أكسيد الكربكف سعة  12كجـبالقرب مف مكقع عامؿ  /عاممة التشغيؿ لكؿ جياز حسب أداة تحريؾ كؿ جياز كبشرط أال يزيد

ارتفاعيا عف  120سـ كأف تككف سيمة التناكؿ كاالستخداـ.
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 -كجكب في حاالت العربات ذات المحركات التي تعمؿ باالحتراؽ الداخمي ،تركيب عدد مف طفايات

الحريؽ ذات المسحكؽ الكيميائي الجاؼ سعة  10رطؿ بشرط أال يزيد يبعد أم طفاية عف األخرل أكثر
مف  6أمتار ،كما يجب تركيب عدد مف الطفايات عند مداخؿ كمخارج الصالة.

 كجكب تكفير طفايتي حريؽ ذات المسحكؽ الكيميائي الجاؼ زنة  45كجـ ،كالمركبة عمى عجبلتبالقرب مف غرفة مكلد الكيرباء كبالقرب مف أماكف تخزيف الكقكد.

 كجكب تجييز المطعـ أك البكفية بعدد مف طفايات الحريؽ المناسبة ألنكاع المخاطر المحتممة ،بحيث اليقؿ عددىا في جميع الحاالت عف  4طفايات ذات بكدرة متعددة األغراض سعة 10كجـ.

 -كجكب تجييز مباني اإلدارة كمساكف العماؿ  /العامبلت بكسائؿ اإلطفاء المناسبة.

 كجكب فحص كصيانة جميع الطفايات كفقنا لتعميمات الجية المصنعة ليا كالتأكد مف صبلحية العبكاتكتدكيف ذلؾ عمى كؿ طفا ية كاثبات عمميات الصيانة كاعادة الشحف في دفتر السبلمة.
 مراعاة تركيب حنفيات الحريؽ كبكرات الخراطيـ البلزمة ألعماؿ اإلطفاء بمدف األلعاب أك المبلىي بحيثال تزيد المسافة بيف حنفية الحريؽ كاألخرل عمى  300متر  -كبالنسبة لبكرات الخراطيـ فتككف المسافة

في حدكد  200متر  -عمى أف ينشأ خزاف مياه بسعة مناسبة ككافية ألغراض اإلطفاء لتغذية ىذه
التجييزات – بعد عرض المخطط الخاص بيا عمى الدفاع المدني كأخذ مكافقتو.

 - 5مخارج الطكارئ كاإلسعافات األكلية

 كجكب أف يككف عدد المخارج في المبلىي أك مدينة األلعاب كافيان لئلخبلء خبلؿ فترة قصيرة كيفضؿكجكد مخرج عمى كؿ جانب مف جكانب السكر الخارجي ،كما يجب أال يقؿ عدد المخارج عف اثنيف في
اتجاىيف متقابميف كأال يقؿ عرض المخرج عف أربعة أمتار كأف يفتح لمخارج بمزالج سريعة كسيمة

االستعماؿ.

 منع إقامة األبكاب الدكارة كمداخؿ أك مخارج إال إذا كانت معززة بأبكاب بجكارىا بحيث تفتح لمخارجكتككف سيمة االستعماؿ.

 كجكب كضع تعميمات السبلمة الكاجب اتباعيا في حاالت الطكارئ كتعميمات اإلخبلء في أماكف بار ةزبالقرب مف عماؿ التشغيؿ كأماكف تكاجد الجميكر األخرل.

 كجكب أف يشار إلى مخارج الطكارئ كالمخارج األخرل بأسيـ كبيرة مضيئة كما يجب أف تككف مكتكبةبالمغتيف العربية كاإلنجميزية.

 كجكب إعداد خطة لئلخبلء الفكرم في حاالت الطكارئ ،كما يجب تدريب العامميف  /العامبلت عمىكيفية تطبيقيا دكف إحداث ذعر بيف الجميكر أك تزاحـ عمى المخارج.
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 كجكب تخصيص غرفة لئلسعافات األكلية في كؿ مدينة ومبله أك ألعاب كأف تككف الغرفة مجي ةز بجميع
المستمزمات الطبية البلزمة لئلسعاؼ كأجيزة اإلنعاش كاألككسجيف ،كأف يككف ىناؾ مف العماؿ /

العامبلت مف تمقى تدريبان جيدان عمى استخداـ تمؾ األجيزة كالمعدات كأعماؿ اإلسعافات األكلية ،كذلؾ

استعدادان لحاالت الطكارئ.

 كجكب تكفير سيارة إسعاؼ عمى األقؿ بكؿ ومبله أك مدينة ألعاب ،بحيث تككف مجيزة تجيي انز كامبلن
بمعدات اإلنعاش كاألككسجيف كتخصص لنقؿ المصابيف إلى المستشفيات لعبلجيـ.

 في مدف األلعاب كالمبلىي (فئة أ) يجب تخصيص طبيب عاـ يككف مكجكدنا بصفة دائمة خبلؿ أكقاتالتشغيؿ – أما المدف (فئة ب ك ج) فيمتزـ المسئكؿ عف مدينة األلعاب أك المبلىي باالتفاؽ مع طبيب أك
أكثر مف المقيميف بالقرب مف مكقع المبلىي أك مدينة األلعاب – كذلؾ الستدعائيـ في الحاالت التي
تستدعي ذلؾ ،بشرط أال يستغرؽ حضك هر أكثر مف عشر دقائؽ في جميع األحكاؿ.

 كجكب تكفير عدد مف ال ناقبلت كالبطانيات كالمستمزمات األخرل كالقطف كالشاش الطبي كمستحضراتتطيير الجركح كما إلى ذلؾ في غرفة اإلسعاؼ.

 كجكب أف تككف غرؼ اإلسعاؼ في مكقع متميز مف مدينة األلعاب أك المبلىي ،كأف يشار إلييا بشكؿكاضح كبكسائؿ مختمفة حتى يسيؿ تعرؼ الجميكر عمييا)339 ( .

المادة ()57
تتخذ السمطات المختصة كالجيات المعنية التدابير اآلتية:
 - 1ضماف سبلمة المنتجات بما ال ييدد حقكؽ الطفؿ الكاردة في ىذا القانكف ككضع ضكابط
اإلعبلنات التسكيقية التي تتفؽ مع حؽ الطفؿ في الصحة كالبقاء كالنماء.

 - 2مراقبة األنشطة التجارية بما يكفؿ عدـ تعريض األطفاؿ ألم مخاطر أك أضرار بيئية.

المبحث العاشر :تدابير سبلمة المنتجات المكجية لمطفؿ كاإلعبلنات المتصمة بيا
أكدت ىذه المادة عمى ثبلث مكاضيع ىامة تتصؿ بالمنتجات المكجية لمطفؿ أيا كاف نكعيا ،األكؿ :ضرك ةر
ضماف سبلمة المنتجات بما ال ييدد حقكؽ الطفؿ ( فقرة أكلى) ،كالثاني ،ضرك ةر كضع ضكابط لئلعبلنات
 )339المرجع السابؽ.
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التسكيقية المكجية لمطفؿ( فقرة ثانية) ،كالثالث ،ضركرة مراقبة األنشطة التجارية بما يكفؿ عدـ تعريض
األطفاؿ ألم مخاطر أك أضرار بيئية ( فقرة ثالثة).
الفقرة األكلى :ضماف سبلمة المنتجات المكجية لؤلطفاؿ
سبلمة المنتجات المكجية لؤلطفاؿ كالسيما األغذية ىي قضية أساسية في الصحة العامة في جميع البمداف.
كتيعتبر األمراض المنقكلة باألغذية بسبب كائنات يممرضة ميكركبية أك تككسينات بيكلكجية كممكثات كيميائية
تيديدان كبي ار لصحة آالؼ المبلييف مف الناس بمف فييـ األطفاؿ.

كقد أكدت الدراسات عف األمراض المنقكلة باألغذية في كثير مف الدكؿ مدل ضخامة المشكمة التي تصيب
المبلييف مف الناس باألمراض أك تؤدم إلى كفاتيـ .كتدؿ البيانات عمى أف نحك  30في المائة مف سكاف
البمداف الصناعية ربما تصيبيـ أمراض منقكلة باألغذية كؿ سنة .كيصعب كضع تقدير لمدل انتشار ىذه
األمراض عمى المستكل العالمي كلكف كاف َّ
المقدر عاـ  1998أف نحك  2.2مميكف شخص ،منيـ  1.8مف
األطفاؿ ،لقكا حتفيـ بسب أمراض اإلسياؿ( .)340
كيعتبػػر مكض ػػكع س ػػبلمة المنتج ػػات المكجي ػػة لعم ػػكـ المس ػػتيمكيف بم ػػف ف ػػييـ األطف ػػاؿ ىاجس ػػا ل ػػدل الس ػػمطات
ي

العمكميػة فػي كػػؿ بمػد لمػا يمكػػف أف يعػرض حقيػـ فػػي البقػاء كالنمػاء لمخطػػر ،كمػف ىػذا المنطمػػؽ فقػد حرصػػت
السمطات العمكمية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة عمى سف قكانيف حامية لممستيمؾ مثؿ القانكف االتحادم
رقػػـ ( )24لس ػػنة 2006ـ فػػي ش ػػأف حمايػػة المس ػػتيمؾ  ،كالقػػانكف رق ػػـ ( )2لسػػنة  2009بإنش ػػاء دائ ػ ةر التنمي ػػة
االقتصػادية كالقػػانكف رقػػـ  2لسػػنة  2008فػػي شػػأف الغػػذاء فػػي إمػػا ةر أبػػك ظبػػي كالنظػػاـ رقػػـ  6لسػػنة 2010
بشأف صحة الغذاء خبلؿ مراحؿ السمسمة الغذائية.
كمما يجدر التذكير بو ىك أنو في إطار حرص دكؿ مجمس التعاكف الخميجي عمى سبلمة المنتجات المكجية
لؤلطفاؿ كما تعمؽ منيا بالتحديد بمعب األطفاؿ التي يتـ طرحيا في األسكاؽ الخميجية  ،فقد قامت ىيئة
التقييس لدكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية بإصدار البلئحة الفنية الخميجية لمعب األطفاؿ كالتي
تكضح المتطمبات األساسية الكاجب تكافرىا في لعب األطفاؿ ،سكاء في ذلؾ المعب المنتجة محميا أك تمؾ
 )340مف ك ثيقة بعنكاف  " :ضماف سبلمة األغذية كجكدتيا"  ،مستكدع كثائؽ منظمة األغذية كالزراعة /منشكرة عمى النت.
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التي يتـ استيرادىا مف الخارج ألم مف الدكؿ األعضاء في ىيئة التقييس لدكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج
العربية ،كيتـ السماح بالتداكؿ الحر ألم مف تمؾ المعب في أسكاؽ الدكؿ األعضاء دكف إعاقة في المنافذ
الجمركية ،ما لـ تكف ىناؾ أسباب أخرل لعدـ تداكليا ،بخبلؼ عدـ مطابقتيا لممتطمبات األساسية.
الفقرة الثانية :ضركرة كضع ضكابط لئلعبلنات التسكيقية المكجية لمطفؿ
ً
نتجات أك الخدمات
الم ى
الم ى
ؼ التسكيؽ بأنو األسمكب أك ٌ
عر ي
المنتجيف بيدؼ بيع ي
ستخدـ مف قبؿ ي
النشاط ي
يي ن
شكؿ الطريقة المثمى التي تيساىـ في استقطاب مجمكعة مف المستيمكيف.
لممستيمًكيف كىك يي ى
ي
بأنو جذب
المنتجات
التجارية .كيي َّ
عرؼ ٌ
ٌ
الم ى
ستخدمة مف أجؿ تشجيع بيع الخدمات أك ي
أما اإلعبلف فيك المينة ي
تنكعة في
اء أكاف خدمة أك يم ى
الم ٌ
انتباه الجميكر نحك شيء ما ،سك ن
نتجان ،عف طريؽ استخداـ اإلعبلنات ي
الصحؼ.
اإلذاعة ،كالمجبلت ،كالتمفاز ،ك ٌ

المعمنكف يتفننكف في طرؽ التركيج
كفي عصر يتميز بعكلمة االقتصاد كتنكع المنتجات ككفرتيا ،أصبح ه
لممنتجات ،بشكؿ إغرائي أصبح معو المستيمؾ مندفعا دكف أف يشعر إلى اقتناء منتجات قد ال يحتاجيا أصبل
أمر كيذا يتعمؽ بالكبار فما بالؾ باألطفاؿ الصغار الذيف يشاىدكف
أك قد ال يحتاج منيا إال القميؿ .كاذا كاف ه
اإلعبلنات التمفزيكنية لفترات طكيمة أك تمؾ التي تيبث عبر مختمؼ كسائط اإلعبلـ كالحاممة لرسائؿ ال صمة
لمكثير منيا بالتربية عمى القيـ أك ترشيد االستيبلؾ كانما ىي تحث في الغالب عمى االستيبلؾ بطريقة

جشعة ،كتعمؿ عمى نشر ثقافتو متبعة سب ؿ اإلغراء لشراء المنتجات مف مكاد استيبلكية يكمية كلعب أطفاؿ
كغيرىا.
كقد أكدت دراسة عممية أجراىا باحثكف في جامعة ىيرتفكرد شاير البريطانية ،عاـ  2000أف االطفاؿ دكف
السابعة الذيف يشاىدكف االعبلنات التمفزيكنية يكتسبكف عادات سمككية ذميمة مثؿ الطمع كااللحاح بشكؿ يزيد
خمس مرات عمى االطفاؿ العادييف كأشارت الى أف االطفاؿ الذيف تعرضكا لحمبلت اعبلنات ألعاب االطفاؿ
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بشكؿ مكثؼ زادت طمباتيـ بشكؿ أكبر عف أقرانيـ الذيف تعرضكا لنفس االعبلنات لفترة أقؿ ،كأف الذيف
شاىدكا التمفزيكف مع ذكييـ أقؿ عرضة لتأثير االعبلنات كلجشع المعمنيف( )341
كألف عرض منتجات األطفاؿ غالبا ما يتـ بطريقة تجذب الطفؿ ليا بيدؼ التركيج كزيادة المبيعات ،كألف
الطفؿ مف أكثر الفئات تأث ار بما يرل ،فإنو ال هب ىد مف كضع ضكابط عمى المعمنيف يتعيف عمييـ االلتزاـ بيا

حتى ال ييقى ندىـ لمطفؿ إال ما ييناسب يعم هر كثقافتو ،كأف يككف اإلعبلف متكائما مع بيئة الطفؿ كثقافتو كتنشئتو،
كأف يتـ عرض المنتج بطريقة بسيطة ببل تيكيؿ يؤدم لتعمؽ الطفؿ بالمنتج.
الفقرة الثالثة :مراقبة األنشطة التجارية المكجية لؤلطفاؿ
هيحتـ الحرص عمى عدـ تعريض األطفاؿ ألم مخاطر أك أضرار بيئية فرض رقابة عمى األنشطة التجارية
ألف ترؾ ىذه األنشطة دكف رقيب مف شأنو أف يشجع عمى إغراؽ السكؽ ببضائع مغشكشة أك فاسدة تضر
بمصمحة المستيمؾ كبمصمحة االقتصاد ككؿ.

كفي إطار سعي دكلة اإلمارات العربية المتحدة لفرض رقابة صارمة عمى جميع المنتجات التي يتـ تداكليا

في مسالؾ التكزيع سكاء كانت مستكردة أك محمية الصنع ،فقد تـ إصدار القانكف االتحادم رقـ ( )24لسنة

2006ـ في شأف حماية المستيمؾ الذم نصت أحكامو عمى إنشاء إدارة لحماية المستيمؾ تتكلى ممارسة
عديد االختصاصات مف أىميا :ا إلشراؼ عمى تنفيذ السياسة العامة لحماية المستيمؾ بالتعاكف مع الجيات

المعنية في الدكلة ،كالتنسيؽ مع الجيات المعنية في الدكلة في التصدم لمممارسات التجارية غير المشركعة

كالتي تضر بالمستيمؾ ،كالتنسيؽ كالتعاكف مع الجيات المعنية في نشر الكعي االستيبلكي في الدكلة حكؿ
السمع كالخدمات كتعريؼ المستيمكيف بحقكقيـ كطرؽ المطالبة بيا ،كمراقبة حركة األسعار كالعمؿ عمى الحد

مف ارتفاعيا ،كا لعمؿ عمى تحقيؽ مبدأ المنافسة الشريفة كمحاربة االحتكار ،كتمقي شكاكم المستيمكيف كاتخاذ

اإلجراءات بشأنيا أك إحالتيا لمجيات المختصة ،كيجكز أف تيقدـ الشككل مف المستيمؾ مباش نرة ،كما يجكز
تقديميا مف ًقبؿ جمعية حماية المستيمؾ باعتبارىا ممثمة لممشتكي ،كنشر الق اررات كالتكصيات التي تساىـ في

زيادة الكعي لدل المستيمؾ.

 )341مكقع اليكـ بتاريخ  ،2007/03/ 16مقاؿ منشكرة عمى النت.
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كإلحكاـ الرقابة االقتصادية عمى األنشطة التجارية  ،فقد أنشأ القانكف رقـ ( )2لسنة  2009بإنشاء دائ ةر

التنمية االقتصادية دائرة تسمى «دائرة التنمية االقتصادية›› ،كىي تيدؼ إلى تحقيؽ عدة أغراض مف بينيا

مبادم اقتصاد المعرفة،
ا لعمؿ عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية المستدامة في اإلمارة ،مف خبلؿ تبني
ٍ
كاعداد البرامج كالخطط كالمشاريع التنمكية مف خبلؿ تبني أفضؿ الممارسات االقتصادية كاإلدارية كتكظيؼ
أفضؿ المكارد البشرية كاالستعانة بالتكنكلكجيا كالخبرات العالمية في ىذا المجاؿ ،كالعمؿ عمى ضماف تحقيؽ
المصالح االقتصادية لئلمارة مف خبلؿ التعاكف مع المنظمات الدكلية كاإلقميمية المتخصصة .كلتحقيؽ

األىداؼ التي كضع مف أجميا القانكف فقد أسندت لمدائرة المذككرة جممة مف االختصاصات تختص الدائ ةر
بممارسة جميع المياـ كالصبلحيات التي تتعمؽ بمزاكلة األنشطة االقتصادية كالرقابة كاإلشراؼ عمييا  ،كليا

بصفة خاصة ما يأتي :كضع القكاعد كالضكابط البلزمة لمنح تراخيص األنشطة االقتصادية كمددىا ككيفية
تعديميا ،كذلؾ في إطار التشريعات كالنظـ السارية كبالتنسيؽ مع الجيات المعنية األخرل بترخيص بعض

األنشطة ،ك إصدار كافة تراخيص األنشطة االقتصادية في اإلمارة كذلؾ كفقنا لمقكانيف كاألنظمة كالمكائح
المعمكؿ بيا بالتنسيؽ مع الجيات ذات الصمة في اإلما ةر كالدكلة ،كتصنيؼ األنشطة كالتراخيص االقتصادية

في اإلمارة كترخيص المؤسسا ت الفردية المممككة لشخص طبيعي كاحد كفقان لؤلحكاـ كالشركط كالق اررات
المعمكؿ بيا ،ككضع الشركط كالمتطمبات كاصدار التصاريح التي تتعمؽ باإلعبلنات التجاريػة كالتصفية
كالتنزيبلت كالعركض الخاصة كالحمبلت التركيجية.

المادة ()58
كفقا
تعمؿ السمطات المختصة كالجيات المعنية عمى ضماف حماية الطفؿ مف أخطار الحكادث المركرية ن
ألحكاـ قانكف السير كالمركر كالقكانيف المعدلة لو خاصة اآلتي:
 - 1حظر جمكس األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف عشر سنكات في المقاعد األمامية لممركبات
بجميع أنكاعيا.

 - 2كضع ضكابط في شأف استخداـ األطفاؿ لمدراجات الترفييية.
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المبحث الحادم عشر :ضماف حماية الطفؿ مف أخطار الحكادث المركرية
بالرغـ مف أف المشرع سبؽ لو أف تطرؽ في المادة  56إلى ضركرة كضع ضكابط كاجراءات لحماية سبلمة

الطفؿ في األماكف العامة كالترفييية ككسائؿ النقؿ العامة ،كأحاؿ في تفاصيؿ ذلؾ إلى البلئحة التنفيذية ،ىا
ىك يعكد ثانية ليتطرؽ بأكثر تفصيؿ إلى ما ينبغي تكفيره مف ضمانات لحماية الطفؿ مف أخطار الحكادث

كفقا ألحكاـ قانكف السير كالمركر  ،كشدد عمى مسألتيف في ىذا السياؽ :األكلى حظر جمكس
المركرية ن
األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف عشر سنكات في المقاعد األمامية لممركبات بجميع أنكاعػيا (فقرة أكلى)،

كالثانية ضركرة كضع ضكابط في شأف استخداـ األطفاؿ لمدراجات الترفييية(فقرة ثانية)

الفقرة األكلى :حظر جمكس األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف عشر سنكات في المقاعد األمامية لممركبات
إف كجكد أطفاؿ داخؿ مركبة خاصة أك عامة يستدعي مف السائؽ مزيدا مف االنتباه كذلؾ بالتخفيض مف
السرعة أثناء السير ،كالحرص عمى مبلءمتيا مع ظركؼ السير كاألحكاؿ البيئية لمطريؽ مع االلتزاـ التاـ

بقكاعد السير كالمركر خصكصا عمى مستكل المنعرجات كالمنحدرات كالطرؽ الكعرة كالممتكية ،كضرك ةر

احتراـ مسافة األماف القانكنية مع العربات التي تسير أماـ السائؽ داخؿ المجاؿ الحضرم كخارجو ،كعمى
كجو الخصكص في الطرؽ الكطنية كالطرؽ السيارة ،كتجنب استعماؿ الياتؼ النقاؿ أثناء السياقة ألنو يرفع

مف احتماؿ كقكع الحكادث بخمسة أضعاؼ.

كما أف كجكد أطفاؿ داخؿ مركبة يستدعي مف السائؽ تجنب كضع األطفا ؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف عشر

سنكات في المقاعد األمامية لممركبات ،ككضعيـ في المقاعد الخمفية ككجكب ربط أحزمة السبلمة ،سكاء
بالنسبة لراكبي المقاعد األمامية أك الخمفية ،باإلضافة إلى راكبي حافبلت النقؿ العمكمي لممسافريف.

كالجدير بالتذكير أف جدكؿ المخالفات كالغ ارمات كالنقاط المركرية المدرج بالقرار الكزارم رقـ  127لسنة

 2008في شأف قكاعد كاجراءات الضبط المركرم جعؿ مف السماح لؤلطفاؿ دكف سف العاشرة بالجمكس في
المقعد األمامي في المركبة مخالفة مركرية تستكجب تغريـ مرتكبيا بأربعمائة درىـ مع تسجيؿ أربع نقاط

مركرية في رصيده.
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الفقرة الثانية :كضع ضكابط في شأف استخداـ األطفاؿ لمدراجات الترفييية
بالنظر لممخاطر الكثيرة التي يمكف أف يتعرض ليا مستخدمك الدراجات النارية الترفييية كال سيما األطفاؿ،

فإنو ال بد مف كضع اشتراطات لؤلمف كالسبلمة أثناء القيادة منيا ارتداء خكذة كاقية لتقميؿ إصابات حكادث
االصطداـ أك الكقكع مف عمى الدراجة ،كارتداء أحذية الكاحؿ كالنظارات الكاقية كالقفازات كالسراكيؿ الطكيمة

كالقمصاف ذات األكماـ الطكيمة ،كذلؾ لتكفير الحماية البلزمة لمسائؽ جراء اإلصابات كالخدكش كالجركح

الناتجة عف االرتطاـ بالصخكر كاألشجار.

كما أنو مف بيف اشتراطات األمف كالسبلمة عمى مستخدمي الدراجات النارية الترفييية ،فرض رقابة عمى
عممية فحص الدراجات الترفييية عند تسجيميا ،كيتـ التأكد عند عممية الفحص مف متانة المحرؾ كتصميمو
بما يتناسب مع الدراجة ،إضافة إلى كضكح أرقاـ المكحات ،كتجييز الدراجة بأضكاء أمامية كخمفية كيشمؿ

الفحص الفني سبلمة مقكد الدراجة كنظاـ القيادة كالمحرؾ كالفرامؿ كالمؤشرات الضكئية كاإلطارات.

كمما ال شؾ فيو أف ضكابط األمف كالسبلمة تستدعي مف مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفييية الحصكؿ

عمى تراخيص معينة مف الجيات المختصة ،كذلؾ بعد التزامو ب تكفير أجيزة كمعدات السبلمة كالكقاية
كاإلسعافات األكلية ،كمكاقؼ مناسبة إليقاؼ الدراجات ،كالمبلبس المخصصة لقيادة الدراجة بما في ذلؾ
الخكذة الكاقية مف الصدمات ،كتكفير مدرب أك أكثر لتدريب المستأجريف عمى استخداـ الدراجة ،كمسعفيف

لحاالت الطكارئ ،كتكفير مناطؽ مظممة لمزاكلة نشاط التأجير تتناسب مع عدد الدراجات ،كما يجب أف تمتزـ
مكاتب التأجير بإعداد سجبلت لتدكيف بيانات كمعمكمات المستأجريف (األسماء كالجنسيات كاألعمار كتكقيت
كتاريخ التأجير) ،كتزكيد المستأجريف بدليؿ االستخداـ كالسبلمة لمدراجة ،عدـ تأجير الدراجات لمف تقؿ

أعمارىـ عف  16عامنا إال بمكافقة كلي األمر ،المحافظة عمى النظافة العامة لممنطقة لممخصصة لمتأجير،
مراعاة قكاعد السبلمة في تخزيف الكقكد كعدـ تزكيد الدراجات بالكقكد أك صيانتيا في غير األماكف
المخصصة لذلؾ ،كعدـ السماح برككب أكثر مف شخص عمى الدراجة أثناء القيادة( )342

 )342مكقع اإلمارات اليكـ  02مام .2011
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المادة ()59
مع مراعاة أحكاـ قانكف األحكاؿ الشخصية ،عمى المحكمة المختصة كقبؿ أف تحكـ بالحضانة طمب
تقديـ تقرير مفصؿ عف الحالة االجتماعية كالنفسية كالصحية كالحالة الجنائية لمشخص طالب

الحضانة أك الذم ستحكـ لو بالحضانة أك إقرار يفيد عدـ ارتكابو لجريمة خارج الدكلة ،كتحدد البلئحة
التنفيذية إجراءات إعداد ىذا التقرير كاإلقرار.

المبحث الثاني عشر :كجكب تحرم المحكمة عف طالب حضانة طفؿ أك مف ستحكـ لو بيا
مثمما سبؽ اإللماع إليو في مقدمة ىذا الكتاب ،فإف ىذه المادة ىي مف أىـ اإلضافات الجديدة التي جاء بيا
قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة  ،إذ ربما يككف ما جرل لكديمة مف مأساة عاشتيا مع زكجة أبييا كأبييا نفسو ،مف
األسباب الرئيسية التي دعت المشرع اإلماراتي إلى كضع ىذا النص الذم جاء ليسد فراغا تشريعيا في مادة
الحضانة خبل منو قانكف األحكاؿ الشخصية .فالبنت كديمة ما كانت تتعرض لما حصؿ ليا مف سكء معاممة
مف زكجة كالدىا ككالدىا أدل إلى كفاتيا لك بقيت حضانتيا بيد كالدتيا ،فقمب األـ ميما قسا عند ممارسة "
فيشفؽ في النياية ،كال ييعرض فمذة الكبد إلى
حؽ التأديب مثبل "  ،يبقى دائما مستحض ار لحدكد األمكمة ،ي

التيمكة ،كقمب األب ميما قسا بدكره فإنو ال ييمكف أف هيعرض بدكره فمذة كبده إلى التيمكة ،كلكف تعاطي
المشركبات الكحكلية كالحبكب المخدرة ىك الذم يضع غشاكة عمى القمب كالعقؿ ،فينزع مف متعاطي تمؾ

كيحكلو إلى كحش كاسر حتى لك كاف أبا أك أما .كمف ثـ فإف سمب الحضانة مف األـ كاسنادىا
المكاد الشفقة ،ي

لؤلب بع د أف تزكج كالد كديمة مف امرأة أخرل دكف التحرم الكافي عف طالب الحضانة كسمككو ،ىك الذم

شكؿ لحظة فارقة في حياة البنت فتحكلت حياتيا ىي كشقيقتيا ميرة منذ تمؾ المحظة كبعد صدكر حكـ
القاضي بالحضانة لؤلب مف نعيـ كفرح كطفكلة إلى جحيـ ك بكاء كعذاب.
كليس في ىذا تثريبا عمى الحكـ الذم صدر بسمب الحضانة مف األـ كاسنادىا لؤلب ألف ذلؾ مف المسائؿ
المكضكعية الراجعة الجتياد المحكمة التي قضت بذلؾ كفؽ ما جاء بو قانكف األحكاؿ الشخصية الجارم بو
العمؿ في ذلؾ الكقت إذ لـ يكف يكجد بو كال في أم قانكف آخر ،نص كاضح هيمزـ المحكمة بطمب معمكمات

مفصمة عف طالب الحضانة أك مف ستحكـ لو بالحضانة تتعمؽ بأسبقياتو الجنائية كحالتو االجتماعية كالنفسية
كالصحية  .كلكف مأساة كديمة كمعرفة أسبابيا كحيثياتيا دعت المشرع إلى استخبلص العبرة منيا حتى ال
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تتكرر مف جديد مثؿ ىذه الفاجعة ،فأكجب في ىذه المادة عمى محاكـ األحكاؿ الشخصية التي تنظر في
قضايا الحضانة أف تتحرل قبؿ إصدار حكميا بحضانة األطفاؿ ليذا الطرؼ أك ذاؾ كذلؾ بأف تطمب
المحكمة المختصة كقبؿ أف تحكـ بالحضانة تقديـ تقرير مفصؿ عف الحالة االجتماعية كالنفسية كالصحية
كالحالة الجنائية لمشخص طالب الحضانة أك الذم ست حكـ لو بالحضانة أك إقرار يفيد عدـ ارتكابو لجريمة
خارج الدكلة  ،كتحدد البلئحة التنفيذية إجراءات إعداد ىذا التقرير كاإلقرار.
عد
كالمتأمؿ في صيغة ىذه المادة يجد أنيا جاءت عمى غاية مف االقتضاب ذلؾ أنيا لـ تحدد الجية التي تي ي

ىذا التقرير كال إجراءات إعداده ،كما أنيا لـ تكضح الجية التي يطمب منيا معرفة الحالة الجنائية لممعني
باألمر كأسبقياتو ىؿ ىي السمطات األمنية أـ تمؾ التي تمسؾ سجؿ سكء معاممة األطفاؿ كفؽ ما جاء بالمادة
 55السابقةد كلـ تكضح المادة صيغة اإلقرار الذم يقدمو طالب الحضانة أك مف ستحكـ لو المحكمة
بالحضان ة كالذم يفيد عدـ ارتكابو لجريمة بالخارج كأحالت في خصكص إجراءات إعداد التقرير عف الحاالت
االجتماعية كالنفسية كالصحية كالحالة الجنائية ،كاإلقرار إلى البلئحة التنفيذية.

كبالرجكع إلى البلئحة التنفيذية لقانكف كديمة الصادرة سنة  2018نجد أنيا حددت الجية التي تيع يد ىذا

التقرير المفصؿ عف الحالة االجتماعية كالنفسية كالصحية كالحالة الجنائية لمشخص طالب الحضانة أك الذم
ستحكـ لو بالحضانة ( فقرة أكلى) كبينت إجراءات إعداد التقرير عف الحالة االجتماعية كالنفسية كالصحية
الجنائية لطالب الحضانة( فقرة ثانية)
الفقرة األكلى :تشكي ؿ لجنة أك لجاف في كؿ إمارة إلعداد تقرير عف حالة الشخص طالب الحضانة
جاء في طالع المادة  59أنو " مع مراعاة أحكاـ قانكف األحكاؿ الشخصية ،عمى المحكمة المختصة كقبؿ أف

تحكـ بالحضانة طمب تقديـ تقرير مفصؿ عف الحالة االجتماعية كالنفسية كالصحية كالحالة الجنائية لمشخص

طالب الحضانة أك الذم ستحكـ لو بالحضانة".

قر ىذه المادة مف
كاستيبلؿ النص بعبارة  " :مع مراعاة أحكاـ قانكف األحكاؿ الشخصية" ،تعني أف ما ستي يه
أحكاـ جديدة ليا صمة بمكضكع إسناد الحضانة أك سمبيا ليس مف شأنو أف يتعارض مع األحكاـ المرعية

لقانكف األحكاؿ الشخصية في مادة الحضانة كالتي تقكـ باألساس عمى فكرة أساسية كىي رعاية مصمحة
المحضكف .فيذه األحكاـ تبقى نافذة كسارية المفعكؿ كأف الحكـ الجديد الكارد بيذه المادة جاء ليكمميا ،ككاف
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باإلمكاف إدراجو ضمف أحكاـ قانكف األحكاؿ الشخصية ،لكف كاقتصادا لئلجراءات التشريعية حسـ المشرع

كفضؿ  -عكضا عف إدخاؿ تعديؿ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية  -إدراج ىذا الحكـ الجديد المتعمؽ
األمر
ن
بإجراءات الحكـ بالحضانة ضمف ىذا القانكف لككنو يتكامؿ مع عدة قكانيف كمنيا قانكف األحكاؿ الشخصية
ألف مكضكع حقكؽ الطفؿ ىك مف المكاضيع األفقية التي نجدىا مكزعة في عديد القكانيف.

كمف جية ثانية فإف صيغة طالع المادة كالتي جاء فييا ":عمى المحكمة المختصة كقبؿ أف تحكـ بالحضانة

طمب تقديـ تقرير مفصؿ " ،تعني أنو يتكجب عمى المحكمة طمب تقديـ ىذا التقرير كمف ثـ فإنو ليس أم ار
اختياريا ييمكف لممحكمة أف تستغني عنو ،كأف عدـ طمبيا التقرير يتيح ألطراؼ التقاضي حؽ الطعف في
حكميا لدل محكمة النقض لمساسو بإحدل اإلجراءات الكجكبية التي نص عمييا القانكف.

سيناط بعيدتيا إعداد التقرير فقد حددت المادة  18مف
كلئف لـ تحدد المادة  59مف قانكف كديمة الجية التي ي
البلئحة التنفيذية لقانكف تمؾ الجية فمقد جاء في تمؾ المادة:

 - 1تشكؿ في كؿ إمارة بقرار مف كزير العدؿ أك رئيس الجية القضائية المختصة لجنة أك أكثر ،ال يقؿ
عدد أعضائيا عف ( ) 3ثبلثة أشخاص مف ذكم الخب ةر كاالختصاص ،عمى أف يككف مف بينيـ ممثؿ
عف كحدة حماية الطفؿ ،كيحدد القرار الصادر بتشكيميا نظاـ عمميا كآلية اتخاذ ق ارراتيا.

 - 2مع مراعاة أحكاـ قانكف األحكاؿ الشخصية ،عمى المحكمة المختصة كقبؿ أف تحكـ بالحضانة ،أف
تطمب مف المجنة المشار إلييا في البند ( ) 1مف ىذه المادة ،تقديـ تقرير مفصؿ عف الحالة
االجتماعية كالنفسية كالصحية كالحالة الجنائية لمشخص طالب الحضانة أك الذم ستحكـ لو

بالحضانة ،أك إقرار يفيد عدـ ارتكابو لجريمة خارج الدكلة.

الفقرة الثانية :إجراءات إعداد التقرير عف الحالة االجتماعية كالنفسية كالصحية الجنائية لطالب الحضانة

تقرير مفصبل
ا
إضافة إلى ما أكجبتو المادة  59عمى المحكمة المختصة مف أف تطمب قبؿ أف تحكـ بالحضانة
عف الحالة االجتماعية كالنفسية كالصحية كالحالة الجنائية لمشخص طالب الحضانة أك الذم ستحكـ لو

بالحضانة  ،فقد أكجبت عمييا أيضا أف تطمب مف الشخص المذككر أك ممف ستحكـ لو بالحضانة إقرار يفيد

عدـ ارتكابو لجريمة خارج الدكلة.
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كلئف لـ ييحدد النص إجراءات إعداد التقرير كال كيفية تحرير إقرار طالب الحضانة بعدـ ارتكابو لجريمة خارج
الدكلة فقد أجاب البند  2مف المادة  18مف البلئحة التنفيذية لقانكف كديمة عمى ذلؾ إذ أكجبت أف يككف
كفقا لئلجراءات اآلتية:
إعداد التقرير المشار إليو في البند ( )1مف المادة  ، 18ن

أ  -قياـ المخت ص في كحدة حماية الطفؿ بالزيارة الميدانية لطالب الحضانة أك الذم ستحكـ لو المحكمة
بالحضانة ،ليدؼ التعرؼ عمى أكضاعو األسرية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كمدل قدرتو عمى تكفير

االحتياجات المعيشية كالتعميمية كالصحية البلزمة لمطفؿ.

ب  -إجراء االختبارات البلزمة لمتأكد مف مدل أىمية طالب الحضانة أك الذم ستحكـ لو المحكمة

بالحضانة الحتضاف الطفؿ كفقنا لمنمكذج المعتمد.
خطر
ت  -التأكد مف خمك طالب الحضانة أك الذم ستحكـ لو المحكمة بالحضانة مف أم مرض يمثؿ نا
عمى الطفؿ المحضكف ،كذلؾ بمكجب شيادة طبية مف جية طبية معتمدة.
ث  -إرفاؽ شيادة حسف سيرة كسمكؾ حديثة لطالب الحضانة أك الذم ستحكـ لو المحكمة بالحضانة مف
داخؿ الدكلة أك خارجيا بحسب األحكاؿ.

ج -تكقيع طالب الحضانة أك الذم ستحكـ لو المحكمة بالحضانة عمى نمكذج اإلقرار المعتمد بعدـ
ارتكاب جريمة خارج الدكلة.

كضمانا لمنجاعة في تطبيؽ أحكاـ المادة  59مف قانكف كديمة اقتض المادة  19مف البلئحة التنفيذية أف
تقكـ ك ازرة تنمية المجتمع بإعداد ق اعدة بيانات بالمدانيف بارتكاب جرائـ ضد الطفؿ ،كعمى السمطات
المختصة كالجيات المعنية في الدكلة تزكيد الك ازرة بالبيانات الخاصة بالمدانيف بارتكاب جرائـ ضد الطفؿ

كفؽ النماذج التي تعدىا الك از ةر ليذا الغرض.
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القسـ السادس
أحكاـ العقكبات
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نخصص ىذا القسـ السادس مف دراستنا ألحكاـ العقكبات المقررة في قانكف كديمة كالتي أفرد ليا المشرع

الفصؿ الحادم عشر.

إف
كمؿ ىذا الفصؿ منظكمة حماية الطفؿ بترتيب جزاءات جزائية لكؿ مف يخالؼ أحكاـ القانكف ،ذلؾ ن
ي
كي ن
كقع عند االقتضاء
إقرار حقكؽ لمطفؿ ككضع آليات كتدابير لحماية الطفؿ ال يكفي إف بقيت دكف جزاءات ته ى

عمى كؿ مف هيخالفيا.

كسنكتشؼ عند تحميمنا كدراستنا لممكاد مف  60إلى  71مف القانكف كيؼ أف المشرع كضع ستة كثبلثيف
جريمة تحمي حقكؽ الطفؿ مف أم انتياؾ كىي تضاؼ لمرصيد التشريعي الجزائي الحامي لمطفؿ في قانكف
العقكبات االتحادم كفي عديد القكانيف الخاصة األخرل.
كيمكف تقسيـ ىذه الجرائـ إلى عدة مجمكعات :جرائـ ذات طابع عاـ تتعمؽ في مجمميا بحماية حياة الطفؿ
كبقائو كنمائو ( مبحث أكؿ) ،كجرائـ ركز فييا المشرع عمى حماية صحة الطفؿ مف أم انتياؾ (مبحث ثاف)،
كجرائـ تتعمؽ بحماية الطفؿ مف أم استغبلؿ جنسي ( مبحث ثالث) ،كجرائـ تتعمؽ بحماية الطفؿ مف جرائـ
االستغبلؿ االقتصادم (مبحث رابع) ،كجرائـ تتعمؽ بحماية الطفؿ مف أم اعتداء عمى حرمتو الجسدية (
مبحث خامس) ،كقكاعد عامة تتعمؽ بتطبيؽ أحكاـ العقكبات ( مبحث سادس).
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الفصؿ الحادم عشر
العقكبات
المادة ()60
يعاقب بالحبس أك الغرامة التي ال تقؿ عف ( )5.000خمسة آالؼ درىـ كؿ مف خالؼ حكـ مف أحكاـ

البند ( )2مف المادة ( )11أك المكاد ( )28أك ( )34أك المادة ( )35أك البند ( )2مف المادة ( )42مف
ىذا القانكف.

المادة ()61

يعاقب بالغرامة التي ال تقؿ عف ( )5.000خمسة آالؼ درىـ كال تزيد عمى ( )50.000خمسيف ألؼ

درىـ كؿ مف:

 - 1خالؼ حكـ المادة ( )43مف ىذا القانكف.

 - 2منع اختصاصي حماية الطفؿ مف القياـ بميامو أك إعاقة عف مباش ةر عممو.
 - 3أدلى بمعمكمات خاطئة أك تعمد إخفاء الحقيقة بشأف كضع الطفؿ.

المبحث األكؿ :الجرائـ المتعمقة بحماية حياة الطفؿ كبقائو كنمائو
تتمثؿ الجرائـ المتعمقة بحماية حياة الطفؿ كبقائو كنمائو في :جريمة عدـ استخراج األكراؽ الثبكتية لمطفؿ
(فقرة أكلى) /المادة  ،60جريمة عدـ اإلعبلف عف حظر الدخكؿ أك مشاىدة األطفاؿ ألفبلـ معينة(فقرة
ثانية) /المادة  ،60جريمة تعريض سبلمة الطفؿ العقمية أك النفسية أك البدنية أك األخبلقية لمخطر(فقرة
ثالثة) /المادة  60جرائـ تعريض الطفؿ ألنكاع معينة مف األخطار (فقرة رابعة)/المادة  ،60جريمة االمتناع
عف اإلببلغ الكجكبي(فقرة خامسة)/المادة  ،60جريمة عدـ مساعدة الطفؿ عمى اإلببلغ بمعاناتو ( فقرة
سادسة) /المادة  ، 61جريمة منع اختصاصي حماية الطفؿ مف القياـ بميامو أك إعاقة عف مباش ةر عممو (
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فقرة سابعة)/المادة  ،61جريمة اإلدالء بمعمكمات خاطئة أك تعمد إخفاء الحقيقة بشأف كضع الطفؿ ( فقرة
ثامنة) المادة .61
الفقرة األكلى :جريمة عدـ استخراج األكراؽ الثبكتية لمطفؿ
اقتضى طالع المادة  60أنو يعاقب بالحبس أك الغرامة التي ال تقؿ عف ( )5.000خمسة آالؼ درىـ كؿ

مف خالؼ حكـ مف أحكاـ البند ( )2مف المادة (.)11

كبالرجكع ألحكاـ البند  2مف المادة  11نجده يتعرض لكجكب التزاـ كؿ مف كالدم الطفؿ أك مف لو سمطة

قانكنا باستخراج األكراؽ التي تيثبت كاقعة ميبلده كجنسيتو ككافة األكراؽ الثبكتية األخرل الخاصة بو
عميو
ن
طبقا لمقكانيف السارية في الدكلة" .كقد كرد البند المذككر مف المادة  11في سياؽ إقرار حؽ الطفؿ في النسب
ن
طبقا لمقكانيف السارية في الدكلة.
إلى كالديو الشرعييف ن
كمثمما ىك كاضح مف عبارات المادة  60فإف مخالفة أم حكـ مف أحكاـ البند ( )2مف المادة ( )11يستدعي

التكقؼ عند أركاف جريمة عدـ استخراج األكراؽ الثبكتية لمطفؿ ،كمعرفة األشخاص المستيدفيف ليذه الجريمة.
 - 1أركاف جريمة عدـ استخراج األكراؽ الثبكتية لمطفؿ

إف المتأمؿ في البند  2المذككر نجد أف صيغتو كعباراتو جاءت عامة فيي تتعرض لكاجب كؿ مف كالدم

الطفؿ ،أك مف لو سمطة عميو قانكنا دكف تحديد أك ذكر ألم شخص ،في استخراج األكراؽ التي تيثبت كاقعة
ميبلده كجنسيتو ككافة األكراؽ الثبكتية األخرل ،دكف تقديـ تفاصيؿ عف ىذه األكراؽ الثبكتية.
كلعمو كاف مف األفضؿ مراعاة لمبدئي شرعية الجرائـ كالعقكبات ،كشخصية العقكبة أف يتـ تحديد األشخاص

الذيف ليـ سمطة عمى الطفؿ كتحديد األكراؽ الثبكتية التي يتكجب استخراجيا .فمك عدنا عمى سبيؿ المثاؿ إلى

جريمة قريبة مف الجريمة المقررة بالمادة  60كىي جريمة عدـ التبميغ عف المكلكد الحي المقررة في القانكف
االتحادم في شأف تنظيـ قيد المكاليد كالكفيات رقـ  18لسنة  2009لكجدنا أف المشرع اإلماراتي يحدد بالمادة

 5األشخاص الذيف يتكجب عمييـ التبميغ بالكالدة كىـ إلى جان ب كالدم الطفؿ ،المشرؼ عمى الكالدة إف كجد
( الطبيب أك القابمة) أك مدير المستشفى أك العيادة أك المركز الصحي أك المنشأة العقابية أك دار اإليكاء الذم

تمت فييا الكالدة ،القائـ عمى شئكف األسرة اذا تكفى األب قبؿ الكالدة أك كاف غائبان ،مف حضر الكالدة مف

األقارب ال بالغيف حتى الدرجة الرابعة.
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كجريمة عدـ استخراج األكراؽ الثبكتية لمطفؿ تقكـ بمجرد ثبكت عدـ استخراج األكراؽ التي تيثبت كاقعة
ميبلده كجنسيتو  ،كىي جريمة تختمؼ زمنيا عف جريمة عدـ التبميغ عف المكلكد الحي المقررة بالقانكف
االتحادم في شأف تنظيـ قيد المكاليد كالكفيات  ،سالؼ الذكر ،فالتبميغ قد يحصؿ كلكف استخراج األكراؽ
الثبكتية ىك الذم ال يحصؿ الحقا إما بسبب تقاعس أك تياكف أك نسياف أك حتى عمد .كىذه الجريمة ىي في

حقيقة األمر كالكاقع مف قبيؿ الجرائـ الشكمية التي ال ييشترط بطبيعتيا أف تيحدث نتيجة مادية ضارة  ،إذ ىي
تيعبر عف حقيقة قانكنية أم عف اتجاه المشرع إلى تجريـ اعتداء عمى مصمحة جدي ةر بحماية القانكف الجزائي،
كىي في كضعية الحاؿ مصمحة الطفؿ الفضمى التي ينبغي اف تككف فكؽ كؿ اعتبار .فبل مجاؿ لمتياكف أك
الغفمة أك النسياف في مكضكع استخراج الكراؽ الثبكتية لمطفؿ لما يمكف أف يمحقو ذلؾ مف ضرر لمصمحة

الطفؿ كتداعياتو عمى حقو في الحياة كالبقاء كالنماء.

 - 2األشخاص المستيدفكف بجريمة عدـ استخراج األكراؽ الثبكتية لمطفؿ
لئف لـ يحدد البند  2مف المادة  11مف األشخاص المستيدفيف لجريمة عدـ استخراج األكراؽ الثبكتية لمطفؿ

قانكنا" بالنسبة لؤلشخاص المحمكؿ عمييـ
إال كالدم ىذا األخير ،كاكتفى بذكر عبارة "مف لو سمطة عميو
ن
كاجب استخراج األكراؽ التي تيثبت كاقعة ميبلد الطفؿ كجنسيتو ككافة األكراؽ الثبكتية األخرل الخاصة بو
طبقا لمقكانيف السارية في الدكلة كىي كؿ الكثائؽ الرسمية المثبتة لميكية مثؿ بطاقة اليكية ك جكاز السفر،
ن
كغيرىما ،فإف السياؽ العاـ الذم كرد فيو الحكـ بيذه المادة كىك حؽ الطفؿ في النسب ،يشير إلى أنو مف
ضمف األشخاص المستيدفيف ليذه الجريمة المشرفيف عمى الدار التي تأكم األطفاؿ الميمميف أك مجيكلي

النسب ،كالذيف أكجب عمييـ أف يختاركا اسمان رباعيان لمطفؿ كفي جميع األحكاؿ ال تجكز اإلشارة بأم شكؿ

اء في شيادة الميبلد أك أية أكراؽ ثبكتية أخرل ،كما أكجب
إلى ككف الطفؿ مجيكؿ النسب سك ن
عمييـ اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتسجيؿ الطفؿ في األكراؽ الرسمية كفؽ القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا
في الدكلة بالتنسيؽ مع كزارة الداخمية .بيد أنو ال بد مف اإلشارة ىنا إلى أف المشرفيف عمى الدار سبؽ

لمقانكف اال تحادم  1لسنة  2012بشأف رعاية األطفاؿ مجيكلي النسب أف أقر في شأنيـ جريمة بالمادة
 22جاء فييا أنو " :مع عدـ اإلخبلؿ بأية عقكبة أشد ينص عمييا أم قانكف آخر ،يعاقب كؿ مف يخالؼ

أم حكـ مف أحكاـ ىذا القانكف بالحبس كالغرامة التي ال تقؿ عف عشرة آالؼ درىـ كال تجاكز مائة ألؼ
درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كتضاعؼ العقكبة في حاؿ العكد".

ككفؽ ىذا التحميؿ فإف المشرفيف عمى الدار التي تأكم األطفاؿ الميمميف أك مجيكلي النسب مستيدفيف

لعقابيف مختمفيف مقرريف في مادتيف مختمفيف األكلى ىي المادة  22سالفة الذكر مف القانكف
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اال تحادم  1لسنة  2012بشأف رعاية األطفاؿ مجيكلي النسب كالذم يتمثؿ في الحبس كالغرامة التي ال
تقؿ عف عشرة آالؼ درىـ كال تجاكز مائة ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف مع مضاعفة العقكبة في

حاؿ العكد ،كالثانية ىي المادة  60المقررة في قانكف كديمة كالذم يتمثؿ في الحبس أك الغرامة التي ال تقؿ

عف ( )5.000خمسة آالؼ درىـ .كاذا كاف مف حؽ البعض أف يعتبر ذلؾ مف قبيؿ التضخـ التشريعي
الذم كاف باإلمكاف تبلفيو لما يمكف أف يحدثو مف عدـ تناغـ بيف النصكص التشريعية ،فإف كجكد
جريمتيف ألفعاؿ كاحدة أك مماثمة كعقابيف مختمفيف ليما في قانكنيف مختمفيف يكمؿ بعضيما بعضا ،يفسح

المجاؿ ألعضاء النيابة العامة ،كلقضاة مختمؼ المحاكـ لبلجتياد كفؽ ما تمميو عمييـ كقائع كؿ قضية

كالظركؼ كالمبلبسات الحافة بيا.

الفقرة الثانية :جريمة عد ـ اإلعبلف عف حظر الدخكؿ أك مشاىدة األطفاؿ ألفبلـ معينة
أفبلما سينمائية كقنكات البث
اقتضت المادة  28مف قانكف كديمة أنو "عمى مديرم دكر العرض التي تعرض ن
التمفزيكني كغيرىا مف األماكف المماثمة المشار إلييا في المادة السابقة أف يعمنكا كفي مكاف ظاىر كمرئي ما

يفيد حظر الدخكؿ أك المشاىدة لؤلطفاؿ طبقنا لما تنص عميو البلئحة التنفيذية ليذا القانكف كالمكائح األخرل
المعمكؿ بيا".
ككفقا ألحكاـ المادة  60مف قانكف كديمة فإنو يعاقب بالحبس أك الغرامة التي ال تقؿ عف ( )5.000خمسة

آالؼ درىـ كؿ مف خالؼ حكـ مف أحكاـ المادة  28المذككرة ،فما ىي أركاف ىذه الجريمةد كمف ىـ

األشخاص المستيدفكف لياد

 - 1أركاف جريمة عدـ اإلعبلف عف حظر الدخكؿ أك مشاىدة األطفاؿ ألفبلـ معينة
عمى غرار الجريمة السابقة ،فإف ىذه الجريمة ىي أ يضا مف قبيؿ الجرائـ الشكمية كالتي ال ييشترط بطبيعتيا أف

تيحدث نتيجة مادية ضارة  ،إذ يكفي أف يبلحظ اختصاصي حماية الطفؿ أك أم مأمكر مف مأمكرم الضابطة
العدلية المخكليف بمعاينة مثؿ ىذه الجرائـ عدـ اإلعبلف كفي مكاف ظاىر كمرئي كبائف لمعياف ما يفيد حظر
الدخكؿ أك المشاىدة لؤلطفاؿ حتى تبدأ ىذه الجريمة في التشكؿ  ،كقد جرت العادة بالنسبة لقاعات العرض

السينمائية أف تيكتب عمى كاجية القاعات ككاجيات البمكرية اإلعبلنية عبارة " ممنكع الدخكؿ لمف ىـ دكف 18
سنة" .كما جرت العادة بالنسبة لؤلفبلـ السينمائية الكتابة أسفؿ الشاشة ( )– 18سنة.
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كفي ىذا السياؽ فقد جاء في المادة 178مف البلئحة التنفيذية لقانكف الطفؿ المصرم الصادرة بقرار رئيس
مجمس الكزراء رقـ  3452لسنة  1997أنو "عند عرض أم مصنؼ محظكر عمى األطفاؿ مشاىدتو أك
محظكر مشاىدتو عمى مف كاف منيـ دكف سف معينة يجب كضع الفتات ظاىرة بالمغة العربية عمى باب أك
أبكاب دار العرض تتضمف بيانان بنكع الحظر كعمى مستغمي ىذه الدكر كالمشرفيف عمييا كالمسئكليف عف
إدخاؿ الجميكر فييا التحقؽ مف تنفيذ الحظر ،كاذا ثار الشؾ حكؿ سف أحد ركاد ىذه الدكر فبل يجكز السماح
لو بمشاىدة العرض إال إذا قدـ دليبلن قاطعان عمى أنو جاكز السف المحظكر عمى مف دكنو مشاىدة العرض.
كال ييمكف أف تتشكؿ الجريمة بشكؿ كامؿ إال بعد التأكد مف أف األفبلـ السينمائية المعركضة ىي مما تتكفر
فييا المعايير التي تحددىا البلئحة التنفيذية ذلؾ أنو ليست كؿ األفبلـ التي تعرض عمى األطفاؿ ال تحمؿ

مضاميف كرسائؿ إيجابية لؤلطفاؿ إذ أف الكثير منيا يحمؿ مضاميف اجتماعية كثقافية كتربكية ك أخبلقية.
كاعتبا ار إلى أف ىذه البلئحة لـ تصدر بعد ،فإنو يمكف استئناسا بمكائح سابقة اعتمدتيا دكؿ أخرل القكؿ إف
ىذه المعايير تتمخص في المشاىد السينمائية التي تخاطب الغرائز الدنيا لؤلطفاؿ أك تيزيف ليـ السمككيات

المخالفة لمقيـ السامية كالمبادئ العميا ،أك يككف مف شأنيا تشجيعيـ عمي االنحراؼ كأف تجعؿ مف
مكضكعاتيا :اإلثارة الجنسية البحتة أك تحبيذ االنحراؼ أك الشذكذ الجنسي ،تمجيد أصحاب الشيرة في عالـ
الجريمة ،تحقير المخالفيف ألغمبية األطفاؿ في الجنس أك المغة أك المكف أك الديانة أك الجنسية ،تمجيد
التعصب لرأل معيف لفئة أك مذىب أك طائفة بعينيا ،تمجيد العنؼ أك الجريمة أك إضفاء أكصاؼ عمى أييما
تجعمو محبا لنفكس األطفاؿ ،إثارة شيكة الطفؿ إلعبلء أىداؼ بعينييا كالماؿ أك القكة عمى قيـ الحؽ كاألمانة
كالنزاىة كالرحمة كالكفاء(  ،)343إثارة الرعب كالفزع فى نفكس األطفاؿ أك تصكر ليـ الخرافات أك األكىاـ
المخالفة لمعمـ كالعقؿ كالديف باعتبارىا مف الحقائؽ( .)344
كيمكف إضافة إلى ىذه المعايير إضافة معايير أخرل تتعمؽ بالشحف اإليديكلكجي كالفكرم المتطرؼ
لؤلطفاؿ ،كالحث عمى اإلرىاب أك إظيار األعماؿ اإلرىابية كالتفجيرات االنتحارية التي تستيدؼ األبرياء عمى

 )343المادة  170مف البلئحة التنفيذية لقانكف الطفؿ المصرم الصادرة بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  9050لسنة .0331
 )344المادة  176مف البلئحة التنفيذية لقانكف الطفؿ المصرم سالفة الذكر.
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أنيا مف األعماؿ البطكلية التي تحمؿ صاحبيا إلى الجنة .كفي ىذا السياؽ فقد نصت المادة  03مف قانكف
حماية الطفؿ في تكنس عمى أنو " يمنع استغبلؿ الطفؿ في مختمؼ أشكاؿ اإلجراـ المنظٌـ بما في ذلؾ زرع
التعصب كالكراىية فيو كتحريضو عمى القياـ بأعماؿ العنؼ كالتركيػ ػػع".
أفكار
ٌ
الفقرة الثانية :األشخاص المستيدفكف ل جريمة عدـ اإلعبلف عف حظر الدخكؿ أك مشاىدة األطفاؿ ألفبلـ

معينة

كفؽ أحكاـ المادة  28فإف جريمة المادة  60مف قانكف كديمة ييمكف أف تطاؿ مديرم دكر العرض التي
أفبلما سينمائية كمديرم قنكات البث التمفزيكني كغيرىا مف األماكف المماثمة المشار إلييا في المادة
تعرض
ن

 . 27كاذا كانت الفئتاف األكلى كالثانية كاضحتاف فإف الفئة الثالثة كىي فئة مديرم األماكف المماثمة المشار
إلييا في المادة  27مف القانكف ،غير محددة المعالـ ألف المادة  27لـ تتعرض بدكرىا ليذه األماكف ك إنما

أحالت فييا لبلئحة التنفيذية التي ستصدر.

كلعمو كاف مف األفضؿ انسجاما مع مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات كشخصية العقكبة أف يتـ التعرض صراحة

ليذا الفئة مف األشخاص ،كلكف كعمى أية حاؿ فإنو كفي انتظار صدكر البلئحة ييمكف القكؿ أف األشخاص
الذيف يمكف أف تشمميـ البلئحة كا لذيف يمكف ليـ أف يككنكا مستيدفيف بجريمة المادة  60ىـ مديرك نكادم
األطفاؿ ،كدكر الثقافة ،كالمسارح ،كفضاءات الترفيو أك األلعاب التي تحتكم عمى قاعات عركض أك مسارح

سكاء كانت في فضاءات مطمقة أم في اليكاء الطمؽ أك في قاعات مغمقة أك حتى في حافبلت متنقمة.

كلسائؿ أف يسأؿ إف كاف مديرك المكاقع اإللكتركنية االفتراضية ىـ منضككف ضمف قائمة مديرم األماكف
الذيف يمكف أف تطاليـ عقكبة المادة  60أـ ال  ،كالرأم عندم أنو ال يمكف إدخاليـ ضمنيا لكجكد أحكاـ

خاصة بيـ تعرضت ليا أحكاـ المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )9لسنة  9849في شأف مكافحة جرائـ تقنية

المعمكمات كال سيما المكاد  ،)345 ( 41ك )346 (48ك.)347 ( 42

 )345اقتضت المادة  17مف المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )9لسنة  9849في شأف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات أنو "
يعاقب بالحبس كالغرامة التي ال تقؿ عف مائتيف كخمسيف ألؼ درىـ كال تجاكز خمسمائة ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف
مكقعا إلكتركنينا أك أشرؼ عميو أك بث أك أرسؿ أك نشر أك أعاد نشر عف طريؽ الشبكة المعمكماتية مكاد
كؿ مف أنشأ أك أدار
ن
إباحية أك أنشطة لمقمار ،ككؿ ما مف شأنو المساس باآلداب العامة .كيعاقب بالعقكبة ذاتيا ،كؿ مف أنتج أك أعد أك ىيأ أك
أرسؿ أك خزف بقصد االستغبلؿ أك التكزيع أك العرض عمى الغير ،عف طريؽ شبكة معمكماتية ،مكاد إباحية أك أنشطة لمقمار،
ككؿ ما مف شأنو المساس باآلداب العامة .فإذا كاف مكضكع المحتكل اإلباحي حدثنا لـ يتجاكز الثامنة عشر مف عمره ،أك كاف
مصمما إلغراء األحداث فيعاقب الجاني بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كاحدة كالغرامة التي ال تقؿ عف خمسيف
مثؿ ىذا المحتكل
ن
ألؼ درىـ كال تجاكز مائة كخمسيف ألؼ درىـ.
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الفقرة الثالثة  :جريمة تعريض سبلمة الطفؿ العقمية أك النفسية أك البدنية أك األخبلقية لمخطر
جاء في المادة  34مف قانكف كديمة أنو " ييحظر تعريض سبلمة الطفؿ العقمية أك النفسية أك البدنية أك

األخبل قية لمخطر سكاء بتخمي القائـ عمى رعايتو عنو أك تركو بمكاف أك مؤسسة رعاية بدكف مكجب ،أك
رفض قبكؿ الطفؿ مف القائـ عمى رعايتو ،أك االمتناع عف مداكاتو كالقياـ عمى شؤكنو.

كرتبت المادة  60مف ذات القانكف جزاء يتمثؿ في العقاب بالحبس أك الغرامة التي ال تقؿ عف ()5.000
خمسة آالؼ درىـ كؿ مف خالؼ حكـ المادتيف المذككرتيف .فما ىي أركاف ىذه الجريمة د كمف ىـ
األشخاص المستيدفكف لياد
 - 1أركاف جريمة تعريض سبلمة الطفؿ العقمية أك النفسية أك البدنية أك األخبلقية لمخطر
حصر المشرع األفعاؿ المادية التي تتشكؿ منيا جريمة تعريض سبلمة الطف ؿ العقمية أك النفسية أك البدنية أك
األخبلقية لمخطر في:
أ  -تخمي القائـ عمى رعاية الطفؿ عنو
كؿ ما يمزـ
يعني تخمي القائـ عمى رعاية الطفؿ عنو اإلحجاـ عف االعتناء بو كتقديـ المساعدة لو كتكفير ٌ

بشكؿ و
و
مادي نة.
ازـ
سميـ
لنمكه
معنكي نة أك ٌ
ٌ
كطبيعي ،سك ن
ٌ
اء كانت ىذه المك ي
ٌ

 )346اقتضت المادة  18مف المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )9لسنة  9849في شأف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات أنو " يعاقب
عمدا
بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كالغرامة التي ال تقؿ عف مائة كخمسيف ألؼ درىـ كال تجاكز مميكف درىـ كؿ مف حاز ن
مكاد إباحية األحداث باستخداـ نظاـ معمكمات إلكتركني ،أك شبكة معمكماتية ،أك مكقع إلكتركني ،أك إحدل كسائؿ تقنية
المعمكمات.
 )347اقتضت المادة  18مف المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )9لسنة  9849في شأف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات أنو " يعاقب
بالسجف كالغرامة التي ال تقؿ عف مائتيف كخمسيف ألؼ درىـ كال تجاكز مميكف درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف حرض
أك أغكل آخر عمى ارتكاب الدعارة أك الفجكر أك ساعد عمى ذلؾ ،باستخداـ شبكة معمكماتية أك إحدل كسائؿ تقنية المعمكمات.
كتككف العقكبة السجف مدة ال تقؿ عف خمس سنكات كالغرامة التي ال تجاكز مميكف درىـ إذا كاف المجني عميو حدثنا لـ يتـ
الثامنة عشرة مف عمره.
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النسب كحسف اختيار اسمو ،كتقديـ الغذاء
كتتمثؿ أبرز مبلمح رعاية الطفؿ منذ كالدتو في إثبات حقو في ٌ
المتنكع إلى طعامو .كما
التدرج في إدخاؿ الغذاء
ٌ
الرضاعة الطبيعية لو في البداية ٌثـ ٌ
المناسب لو ،كتكفير ٌ

السمكؾ
بالضكابط االجتماعية السائدة كتعميمو
تشمؿ الرعاية تعميـ الطٌفؿ كتدريبو كحسف تربيتو كتعريفو
ى
ٌ

حؽ الطفؿ في
مع اآلخريف ،كاشعاره
الصحيح
الرعاية .كتشمؿ الرعاية أيضا ٌ
كحسف ٌ
ٌ
ى
ٌ
بالحب كالحناف ك ٌ
التعامؿ ى
الكرامة ،فبل يجكز و
التقميؿ مف شأنو أك محاكلة التعدم عمى كرامتو.
ألحد إىانتو أك ٌ
ب  -ترؾ الطفؿ بمكاف أك مؤسسة رعاية بدكف مكجب
تعني عبارة ترؾ الطفؿ بمكاف أك مؤسسة رعاية بدكف مكجب التخمي عف الطفؿ كاالنصراؼ عنو كمفارقتو ك
تركو لشأنو كمصيره.
كيتكفر الركف المادم ليذه الجريمة بمجرد حصكؿ فعؿ الترؾ أيا كاف المكاف.
كما ييمكف أيضا تصكر ارتكاب ىذه الجريمة مف طرؼ األـ التي تحمؿ مف سفاح ،فتقكـ درئا لما يمكف أف

يبلحقيا اجتماعيا مف غضب أىميا كعشيرتيا بترؾ طفميا المكلكد إما بمكاف أك مؤسسة رعاية ثـ تختفي حتى
ال تفصح عف ىكيتيا.
ت  -رفض قبكؿ الطفؿ مف القائـ عمى رعايتو
ىذا فعؿ آخر مف األفعاؿ المادية لجريمة تعريض سبلمة الطفؿ العقمية أك ا لنفسية أك البدنية أك األخبلقية
لمخطر كيتمثؿ في رفض القائـ عمى رعاية الطفؿ قبكؿ الطفؿ.
كيمكف تصكر ارتكاب ىذا الفعؿ كما حصؿ في تمؾ الدعكل الناد ةر التي أقامتيا إحدل األميات في بمد عربي
طالبة الزاـ زكجيا /المدعى عميو باستبلـ اطفاليا منيا بحجة أنيا غير قاد ةر عمى رعاية كادا ةر شؤكنيـ ،كفعبل
حضر كالد االطفاؿ ،كرفض ىك بدك هر استبلـ االطفاؿ بحجة عدـ امكانية اف يمبي متطمباتيـ فكقفت المحكمة
حائرة كمستغربة مف تخمي الطرفيف عف رعاية اكالدىـ اك استبلميـ اصبل .
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كلئف كاف ليذا المكضكع حؿ في قانكف األحكاؿ الشخصية كىك إيداع المحضكف بيد حاضنو اك حاضف
اميف أك بإحدل دكر الحضانة المعدة مف قبؿ الدكلة عند كجكدىا لعدـ أىمية الكالديف ليا  ،فإف القانكف
الجزائي يتدخؿ ليجعؿ مف ىذا الفعؿ جريمة يمكف أف تطاؿ الكالديف معا لرفض قبكليما الطفؿ  ،كما يمكف
أف تطاؿ أيضا القائـ عمى رعاية الطفؿ.
ث  -االمتناع عف مداكاة الطفؿ كالقياـ عمى شؤكنو
مداكاة الطفؿ كتكفير ما يمزـ لرعاية صحتو خاصة إذا كاف مصابا بأمراض مزمف كالقصكر الكمكم أك غي هر

كالقياـ عمى شؤكنو مف المسائؿ التي تمس سبلمة صحة الطفؿ البدنية.

كاالمتناع عف المداكاة أك تكفير تمؾ الرعاية ييشكؿ جريمة يعاق ب عمييا القانكف ميما كانت المبررات ألف
الخبلفات الزكجية بيف األبكيف ميما استحكمت ال ينبغي اف تنعكس سمبا عمى صحة األطفاؿ.
أما الركف المعنكم لمختمؼ ىذه الجرائـ فيك يفترض كجكد إرادة مسبقة لمتخمٌي عف الضحية كتركو لمصير

مجيكؿ.

 - 2األشخاص المستيدفكف لجريمة تعريض سبلمة الطفؿ العقمية أك النفسية أك البدنية أك األخبلقية
لمخطر
طبقا لما جاء في المادة  34مف قانكف كديمة أنو فإف الشخص المستيدؼ لجريمة تعريض سبلمة الطفؿ
العقمية أك النفسية أك البدنية أك األخبلقية لمخطر ىك القائـ عمى رعاية الطفؿ .كىذه العبا ةر كاسعة الداللة إذ
ى ي تشمؿ الكالداف كاألكلياء الشرعييف لمطفؿ كاألكصياء ،ككافمي األطفاؿ ،كمديرم دكر الحضانة إلى غير
ذلؾ مف األشخاص الذيف أناط القانكف أك القضاء بعيدتيـ القياـ عمى شؤكف الطفؿ كرعايتو.
أما العقاب المقرر لمجريمة فيك كما جاء في نص المادة  60مف القانكف الحبس أك الغرامة التي ال تقؿ عف
( )5.000خمسة آالؼ درىـ مف دكف أف يمنع ذلؾ مف تطبيؽ العقكبات األشد مثمما تـ إق ار هر بالمادة .71
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الفقرة الرابعة :جرائـ تعريض الطفؿ ألنكاع معينة مف األخطار
حظرت المادة  35مف قانكف كديمة عمى القائـ عمى رعاية الطفؿ تعريضو ألنكاع معينة مف األخطار التي
يمكف أف تييدده كتناؿ مف حقو في الحياة كالبقاء كالنماء ،كجعؿ مف كؿ خطر مف ىذه األخطار جريمة قائمة
بذاتيا ،كىذه الجرائـ ىي  :تعريض الطفؿ لمنبذ أك التشرد أك اإلىماؿ أك اعتياد تركو دكف رقابة أك متابعة أك
التخمي عف إرشاده كتكجييو أك عدـ القياـ عمى شؤكنو أك عدـ إلحاقو بإحدل المؤسسات التعميمية أك تركو
في حالة انقطاعو عف التعميـ بدكف مكجب خبلؿ مرحمة التعميـ اإللزامي.
 - 1جريمة تعريض الطفؿ لمنبذ
تعني مفردة نبذ الطفؿ تركو كىجره لقمة االىتماـ بو .كالنبذ مف زاكية عمـ االجتماع ىك رفض اجتماعي لمطفؿ
نتيجة عكامؿ متعددة مثؿ سمكؾ الطفؿ ذاتو المتسـ مثبل بالعناد أك العدكانية  ،أك بسبب عكامؿ غير مرتبطة
بسمككو كانما بسمكؾ كالديو أك القائميف عمى رعايتو أك بسمكؾ أقرانو في الفضاءات ما قبؿ المدرسية أك
المدرسية.
كىذه الجريمة ال تختمؼ في شيء عف جريمة المادة  34التي تعرضنا ليا آنفا كالمتعمقة بتعريض سبلمة
الطفؿ العقمية أك النفسية أك البدنية أك األخبلقية لمخطر سكاء بتخمي القائـ عمى رعايتو عنو أك تركو بمكاف
أك مؤسسة رعاية بدكف مكجب .كىي تتكفر بمجرد حصكؿ فعؿ النبذ.
كيمكف أف يستيدؼ ليذه الجريمة كؿ مف كالدم الطفؿ أك القائميف عمى شؤكنو.
 - 2جريمة تعريض الطفؿ لمتشرد
تشير عبارة تعريض األطفاؿ لمتشرد إلى إبعادىـ أك فصميـ عف آبائيـ كأسرىـ أك عف البيئات التي تربكا فييا

منذ البداية .كيشمؿ مصطمح "األطفاؿ المشرديف" فئات مختمفة مف األطفاؿ الذيف يعانكف مف االنفصاؿ عف
أسرىـ كعف بيئاتيـ االجتماعية نتيجة لعدة أسباب متنكعة.
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كما يشير مصطمح "تشرد األطفاؿ" إلى مجمكعة كاسعة مف العكامؿ التي بسببيا يتـ إبعاد األطفاؿ عف آبائيـ
كبيئاتيـ االجتماعية .كتشمؿ ىذه العكامؿ الفقر ،كفقد السند العائمي كما تشمؿ أيضا االضطيادات كالحركب
كالصراعات المسمحة كاالضطرابات كاالنفصاؿ.

كأيا كاف سبب التشرد ك أيا كاف المتسبب فيو ، ،فإف مجرد ثبكت فعؿ تعريض طفؿ لمتشرد لشخص ما أك
ألشخاص معينيف أف يجعميـ عرضة لممساءلة الجزائية عمى معنى المادتيف  35ك 60مف قانكف كديمة.

كحسبما جاء في نص المادة  60مف القانكف ،فإف العقاب المقرر لمجريمة ىك الحبس أك الغرامة التي ال تقؿ

عف ( )5.000خمسة آالؼ درىـ مف دكف أف يمنع ذلؾ مف تطبيؽ العقكبات األشد مثمما تـ إق ارره بالمادة
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كالج ػػدير بالت ػػذكير فػ ػػي ى ػػذا الس ػػياؽ أف المػ ػػادة  42م ػػف القػ ػػانكف االتح ػػادم رق ػػـ ( )2لسػ ػػنة 4214ـ ف ػػي شػ ػػأف
األحداث الجانحيف كالمشرديف تيجرـ ىي األخرل تعريض األحػداث لمتشػرد إذ جػاء فييػا ":يعاقػب بػالحبس مػدة

ال تزيد عمى سنة أك بغرامة ال تقؿ عف ألفي درىػـ كال تجػاكز خمسػة آالؼ درىػـ كػؿ مػف عػرض حػدثنا إلحػدل
حػاالت التش ػرد بػأف أعػػده ليػا أك سػػاعده أك حرضػػو عمػى سػػمككيا أك سػيميا لػػو بػػأم كجػو كلػػك لػـ تتحقػػؽ حالػػة
قانكنا".
التشرد ن
كاعتبا ار إلى كجكد النصيف المذككريف لجريمة كاحدة ،فإف ممثؿ النيابة العامة لو الخيار في تتبع المتسبب في
تعريض الطفؿ لمتشرد إما عمى معنى قانكف كديمة أك عمى معنى القانكف االتحادم رقـ ( )2لسنة 4214ـ في
شأف األحداث الجانحيف كالمشرديف.
 - 3جريمة تعريض الطفؿ لئلىماؿ
سبؽ أف عرفنا اإلىماؿ في سياؽ تحميمنا لممادة األكلى مف قانكف كديمة .كلكف البلفت في خصكص ىذه
الجريمة ىك أنو ك لئف كاف عقاب مرتكبيا حسب المادة  60مف القانكف السالؼ الذكر ىك الحبس أك الغرامة
التي ال تقؿ عف ( )5.000خمسة آالؼ درىـ ،فإنو ال شيء يمنع ذلؾ مف تطبيؽ العقكبات األشد
المنصكص عمييا بالمادتيف  349ك  350مف قانكف العقكبات االتحادم إذ نصت المادة  349مف قانكف
العقكبات عمى أنو " يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف مف عرض لمخطر سكاء بنفسو أك بكساطة غي هر
حدثا لـ يتـ خمس عش ةر سنة أك شخصا عاج از عف حماية نفسو بسبب حالتو الصحية أك العقمية أك النفسية ،
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كتككف العقكبة الحبس إذا كقعت الجريمة بطريؽ ترؾ الحدث أك العاجز في مكاف خاؿ مف الناس أك كقعت
مف قبؿ أحد مف أصكؿ المجني عميو أك مف ىك مكمؼ بحفظو أك رعايتو  ،فإذا نشأ عف ذلؾ عاىة مستديمة
بالمجني عميو أك مكتو دكف أف يككف الجاني قاصدا ذلؾ عكقب بالعقكبة المقررة لجريمة االعتداء المفضي
إلى عاىة مستديمة أك بعقكبة االعتداء المفضي إلى المكت بحسب األحكاؿ  ،كيعاقب بالعقكبة ذاتيا إذا كاف
ال تعريض لمخطر بحرماف الحدث أك العاجز عمدا مف التغذية أك العناية التي تقتضييا حالتو متى كاف الجاني
ممتزما شرعا بتقديميا .
في حيف نصت المادة  350مف ذات القانكف عمى أنو يعاقب بالحبس أك بالغرامة التي ال تزيد عمى عش ةر
آالؼ درىـ مف عرض لمخطر طفبل لـ يتـ سبع سنكات ككاف ذلؾ في مكاف معمكر بالناس سكاء أكاف ذلؾ
بنفسو أـ بكساطة غيره.
ككفقا ألحكاـ المادتيف المذككرتيف فإف جريمة إىماؿ الطفؿ ال تقكـ إالٌ إذا تعٌمؽ األمر بأشخاص معينيف أراد

المشرع أف يحمييـ بالنظر ليشاشة كضعيـ البدني كالعقمي كبالتالي فإف صفة الضحية بالنسبة ليذه الجريمة
ٌ
مادم كىك إىماؿ الطفؿ في مكاف خاؿ مف الناس
مككنات الجريمة يضاؼ إلييا ركف ٌ
مككنا أساسيا مف ٌ
تعتبر ٌ
أك معمكر بالناس.
أ  -صفػػة الضحيػة

الضحية المقصكد بجريمة المادتيف  112ك  198مف قانكف العقكبات االتحادم ىك "الطٌفؿ الذم ال
إف
ٌ
ٌ
طاقة لو عمى حفظ نفسو أك العاجز" كالصيغة التي كردت بالفصؿ المذككر تجمع بيف فئتيف اثنتيف ىما
األطفاؿ أك العجز .كالقاسـ المشترؾ بينيما كىك عدـ قدرتيما عمى حماية أنفسيـ بأنفسيـ نتيجة ٌإما صغر
سنيـ أك حالتيـ البدنية أك العقمية اليشة التي تجعميـ في غر مأمف مف تبعات كنتائج التعريض أك الترؾ
ٌ

تقر ىذا
المشرع اإلماراتي لـ يحدث بدعة عندما جمع بيف الفئتيف المذككرتيف فأغمب التشاريع ٌ
لئلىماؿ .ك ٌ
الجمع( .)348

348
أقرت ىذا الجمع نذكر التشريع الفرنس بالفصؿ  991- 1مف المجمٌة الجنائية الفرنسية كالفصؿ
) مف بيف التشاريع التي ٌ
 191مف القانكف الجنائي البمجيكي كالفصؿ  189مف القانكف الجنائي السكرم ،كالفصؿ  142مف القانكف الجنائي المغربي.
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كحسب المادة  112فإف الطفؿ غير القادر عمى حماية نفسو ىك مف كاف سنو دكف الخمسة عشر

المشرع الفرنسي( .)349
عاما ،كفي ىذا االتجاه ذىب
ٌ
ب  -الركف المادم

المشرع " :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف مف عرض لمخطر
كرد في طالع المادة  112قكؿ
ٌ
سكاء بنفسو أك بكساطة غيره حدثا لـ يتـ خمس عشرة سنة أك شخصا عاج از عف حماية نفسو بسبب حالتو
الصحية أك العقمية أك النفسية  ،كتككف العقكبة الحبس إذا كقعت الجريمة بطريؽ ترؾ الحدث أك العاجز في

المشرع ركز عمى تعريض الطفؿ لمخطر..
أف
ة
مما جاء في المادة
المذككر ٌ
ٌ
مكاف خاؿ مف الناس" كيؤخذ ٌ
بترؾ الطفؿ في مكاف خاؿ مف الناس.

قارك (  ) 350أف تعريض الطفؿ لئلىماؿ ىك كضعو في مكاف غير الذم يكجد بو
كيرل الفقيو الفرنسي ٌ
األشخاص المفركض عمييـ كاجب العناية بو أم كضعو في غير المكاف الذم تقتضيو حالتو .كترؾ الطفؿ

أحدا إلتقطو أك أف أحدا سيمتقطو في الحاؿ(  )351كيذىب رأم آخر في
أف ن
كحده دكف أف يتحقؽ تاركو مف ٌ
محؿ مأىكؿ باألدمييف أك خاؿ منيـ في حيف
بأف التعريض لئلىماؿ يحصؿ متى كضع الطفؿ في ٌ
القكؿ ٌ
يحصؿ الترؾ متى تيرؾ الطفؿ كحده كلك لفترة قصيرة كيفقد فييا العناية كالرعاية الكاجبتيف نحكه( .)352
كقد كانت المحاكـ الفرنسية قديما تشترط لقياـ جريمة تعريض األطفاؿ كتركيـ لئلىماؿ تكٌفر التعريض
كالترؾ معا إذ ال عقاب عمى التعريض ما لـ يميو ترؾ .فمف يترؾ طفبل عمى عتبة م نزؿ كيطرؽ الباب أك

يدؽ الجرس كيمكذ بالفرار قبؿ التحقؽ مف أف الطفؿ قد تـ إلتقاطو يعتبر قد عرض كترؾ الطفؿ لئلىماؿ( )353

بحيث أنو إذا حصؿ الفرار بعد التحقؽ مف إلتقاط الطفؿ فبل عقاب لعدـ تحقؽ شرط الترؾ.

ٌأما إذا تـ كضع الطفؿ في محؿ مسككف ،فإف الحكـ يختمؼ بحسب المكاف الذم كضع فيو الطفؿ.
فإف الجريمة تتأسس لكقكع التعريض
فإف يكضع الطفؿ بحجرة ليس بيا أحد كلك كانت ضمف ٌ
محؿ مسككفٌ ،
أك الترؾ كلك كاف ذلؾ الترؾ بصفة مؤقتة يجرـ فييا الطفؿ مف الرعاية ،كاف كضع داخؿ محؿ مسككف عمى
مرأل كمسمع مف أشخاص فبل إدانة عمى مف تركو ىناؾ .كقد ذىب فقو القضاء الفرنسي في ىذا االتجاه في

 )349المادتاف  991.1ك  991.1مف القانكف الجنائي الفرنسي كالمادتاف  991.4ك 991.9مف نفس القانكف.
350 ) René Garraud professeur français de droit criminel et auteur de nombreux ouvrages de droit pénal et
de procédure pénale. né le 20 novembre 1849 à Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne) et mort
le 11 novembre 1930 à Lyon .

 )351جندم عبد الممؾ .المكسكعة الجنائية ج 1ص .941- 944
 )352المرجع السابؽ .ص .944
) Cass. 27/1/1820 ; 30.107/1868 D-1872 ; 5 ; 1175.
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قضية ٌتـ فييا ترؾ طفؿ بكرشة حدادة يكجد بيا خمسة يع ٌماؿ(  )354كالجدير بالتذكير أف التشريع الفرنسي
بالسكاف بعد أف
تخٌمى سنة  4229عف التفرقة بيف كضع الطفؿ في مكاف آىؿ بالسكاف كمكاف غير آىؿ ٌ

سف الطفؿ كما سبقت اإلشارة إليو.
كضع نظاميف مختمفيف لترؾ الطٌفؿ بحسب ٌ
كتفترض جريمتا المادتيف  112ك 198القياـ بعمؿ إيجابي كليست جريمة امتناع كقد سار في ىذا
االتجاه فقو القضاء المقارف(  ) 355كقياـ الجريمة أيضا ال يشترط فيو بالضركرة حصكؿ ضرر لمطفؿ إذ أف

مجرد التعريض مباشرة أك بكاسطة أك الت رؾ مباشرة أك بكاسطة يقصد اإلىماؿ يكجب اإلدانة العقاب كلك
ٌ
حصؿ ذلؾ في مكاف آىؿ بالناسٌ .أما إذا حصؿ التعريض أك الترؾ في مكاف غير آىؿ بالناس فإف العقاب
يككف أشد.

كمف بيف القضايا التي نظر فييا فقو القضاء التكنسي في ىذا السياؽ تمؾ القضية التي تمثمت أطكارىا

في ترؾ ٌأـ لطفمييا البالغيف عمى التكالي ثبلث سنكات كعاميف كنصؼ بالمنزؿ دكف أكؿ كرعاية كأغمقت
صراخيما بمغ مسامع أحد األجكار
ككادا ييمكاف لكال ٌ
عمييما الباب ،كقد بقيا بحالة إىماؿ طيمة أربعة ٌأياـ ى
أف ي
تحكؿ إلى أقرب مركز أمف فتـ إخطار النيابة التي عيدت مندكب حماية الطفكلة بالمكضكع كأعطتو
الذم ٌ
إذنا بخمع باب المنزؿ مما مكف مف إنقاذ الطفميف مف اليبلؾ .كباستجكاب األـ لدل باحث البداية أ ٌكدت أنيا
تركت ابنييا بحالة إىماؿ تشفيا مف كالدىما الذم ىاجر إلى إحدل البمداف األكركبية كتركيا بدكف نفقة ،ككقع

إيداع الطفميف بمركز رعا ية الطفكلة كأحالت النيابة األـ المذككرة عمى المحكمة لمقاضاتيا مف أجؿ ترؾ
ابنييما بحالة إىماؿ في مكاف آىؿ بالناس طبؽ أحكاـ الفقرة الثانية مف المادة  949مف القانكف الجنائي

التكنسي كقد قضت المحكمة االبتدائية بتكنس بسجنيا مدة سنتيف رغـ تراجعيا في تصريحاتيا لدل

المحكمة( .)356

ت  -الركػػف المعنػػكم

كفقا ألحكاـ المادتيف  112ك  198مف قانكف العقكبات االتحادم فإف جريمة تعريض الطفؿ لئلىماؿ

المتعمد كغير المقصكد ال
تفترض إرادة مسبقة لمتخمٌي عف الضحية كتركو لمصير مجيكؿ .فاإلىماؿ غير
ٌ
تقكـ بو الجريمة كأف تنسى ٌأـ طفميا بمتجر أك بمركز استراحة عمى طريؽ سيارة(  .)357كالقصد األثيـ في

المادم بالطفؿ.
بمجرد كجكد إرادة لدل الفاعؿ تعكس عدـ اكتراثو ٌ
جريمة الحاؿ يتكٌفر ٌ
 )354رضا خماخـ .المجٌمة الجنائية معٌمؽ عمييا .طبعة  .9881ص .992

355

) Cass. Crim. 23 fév. 2000. Bull.crim, n° 84, Rev. sc. Crim 2000. 610. obs. Y. Mayaud.
356
مؤرخ في  1جانفي .9884
) حكـ ابتدائي غير منشكر .عدد ٌ 98299
357
) Roselyne Nérac. Croisier. Droit pénal et mineur victime indifférence ou protectionnisme ? La protection
judiciaire du mineur en danger. Aspects de droit interne et de droits Européens Ed. L’Harmattans. 2000 p : 51.
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ث  -زجػر الجريمػػة

تدرج المشرع اإلماراتي في عقاب مف يعرض لمخطر سكاء بنفسو أك بكساطة غي هر حدثا لـ يتـ خمس عش ةر
سنة أك شخصا عا ج از عف حماية نفسو بسبب حالتو الصحية أك العقمية أك النفسية كذلؾ:
 بعقابو بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف كبالحبس إذا كقعت الجريمة بطريؽ ترؾ الحدث أك العاجز في مكاف خاؿ مف الناس أك كقعت مف قبؿأحد مف أصكؿ المجني عميو أك مف ىك مكمؼ بحفظو أك رعايتو،
 كبالعقك بة المقررة لجريمة االعتداء المفضي إلى عاىة مستديمة أك بعقكبة االعتداء المفضي إلى المكتبحسب األحكاؿ إذا نشأ عف التعريض عاىة مستديمة بالمجني عميو أك مكتو دكف أف يككف الجاني قاصدا
ذلؾ عكقب
 كبالعقكبة ذاتيا إذا كاف التعريض لمخطر بحرماف الحدث أك العاجز عمدا مف التغذية أك العناية التيتقتضييا حالتو متى كاف الجاني ممتزما شرعا بتقديميا.
 كبالحبس أك بالغرامة التي ال تزيد عمى عشرة آالؼ درىـ إذا حصؿ التعريض لمخطر لطفؿ لـ يتـ سبعسنكات ككاف ذلؾ في مكاف معمكر بالناس سكاء أكاف ذلؾ بنفسو أـ بكساطة غي هر .
 - 4جريمة اعتياد ترؾ الطفؿ دكف رقابة أك متابعة
تتكفر أركاف ىذه الجريمة بمجرد ثبكت الفعؿ المادم المتمثؿ في ترؾ الطفؿ دكف رقابة أك متابعة ،كيمكف
الختصاصي حماية الطفؿ الذم يشرؼ عمى حماية األطفاؿ الميدديف كيتخذ في شأنيـ ما يراه صالحا مف
تدابير عاجمة أك اتفاقية أف يقدـ لمنيابة العامة تقري ار في الشخص أك األشخاص الذيف اعتادكا ترؾ الطفؿ
دكف رقابة أك متابعة كاستقالكا عف تربية أطفاليـ أك مف يعيد إلييـ بتربيتيـ.
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كغني عف البياف أف ىذه الجريمة ال تتكفر إال عند ثبكت ركف االعتياد أما فعؿ الترؾ دكف رقابة اك متابعة
الذم يحصؿ م ةر كاحدة ك ال ينـ عف أم اعتياد فبل تقكـ بو الجريمة.
 - 5جريمة التخمي عف إرشاد الطفؿ أك تكجييو
ىذه الجريمة كسابقتيا تستبطف بيف ثناياىا معنى استقالة الكالديف أك مف يقكـ عمى رعاية الطفؿ كذلؾ بالتخمي
عف إرشاد الطفؿ أك تكجييو ،كىي ال تختمؼ في شيء عف سابقتيا باعتبار أف ترؾ الطف ؿ دكف رقابة أك
متابعة ىك ناجـ عف التخمي عف اإلرشاد أك التكجيو كىما مف مقكمات التربية.
كلئف كاف مف الصعب إثبات كيفية تخمي الكالديف أكمف يقكـ مقاىما عف إرشاد الطفؿ كتكجييو  ،فإف كؿ ما
يمكف أف يصدر عف الطفؿ مف أعماؿ مشينة سكاء كاف يعاقب عمييا القانكف أـ تككف مشكمة فقط ألعماؿ
تأباىا أخبلؽ المجتمع ،مف شأنو أف يجعؿ الكالديف أك مف يقكـ مقاميما عرضة لمتتبع الجزائي مف أجؿ ىذه
الجريمة.
 - 6جريمة عدـ القياـ عمى شؤكف الطفؿ
القياـ عمى شؤكف الطفؿ عبارة عامة تجمع كؿ المعاني الكاردة في الجرائـ السابقة فيي تشمؿ تعريض حياة
الط فؿ لمخطر سكاء بإىمالو أك عدـ تكفير ما يمزمو مف مأكؿ كممبس كغذاء كدكاء ،أك نبذه أك تعريضو
لمتشرد أك التخمي عنو أك تركو دكف رقابة أك متابعة ،ككاف مف المفركض إبراز الفركؽ بيف ىذه الجريمة
كالجرائـ السابقة حتى يتـ تحديد الركف المادم بكضكح ليذه الجريمة كبياف الحد الفاصؿ بيف ما يجعؿ أكلياء
الطفؿ قد قامكا عمى شؤكف الطفؿ أـ ال .كسنرل في التطبيقات القضائية المرتقبة ألحكاـ قانكف حقكؽ الطفؿ
كديمة كيؼ سيتـ تحديد عناصر الركف المادم ليذه الجريمة.
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 - 7جريمة عدـ إلحاؽ الطفؿ بإحدل المؤسسات التعميمية
حظرت المادة  35مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة عمى القائـ عمى رعاية الطفؿ عدـ إلحاقو بإحدل المؤسسات
التعميمية كرتبت عف ذلؾ عقابا بالمادة  60مف ذات القانكف ىك الحبس أك الغرامة التي ال تقؿ عف
( )5.000خمسة آالؼ درىـ مف دكف أف يمنع ذلؾ مف تطبيؽ العقكبات األشد.
كبالرجكع لقانكف التعميـ اإللزامي رقـ  11لسنة  1972نجده ينص بالمادة  8أف ك از ةر التربية ك التعميـ تخطر
كالد الطفؿ أك كلي أم هر باسـ المدرسة التي تقرر الحاؽ الطفؿ بيا  ،كميعاد بدء الدراسة كذلؾ قبؿ بداية العاـ
الدراسي بأسبكعيف عمى األقؿ .فإذا لـ يتقدـ الى المدرسة في الميعاد المحدد لبدء الد ارسة أك لـ يكاظب عمى
الحضكر دكف عذر مقبكؿ كجب عمى ناظر المدرسة اخطار كالد الطفؿ أك كلي أمره بكتاب مسجؿ بعمـ
الكصكؿ الى محؿ اقامتو المعركؼ .فإذا لـ يتقدـ الطفؿ خبلؿ اسبكع مف تسمـ الكتاب المكصي عميو أك
عاكد الغياب عف المدرسة مرة أخرل دكف سبب معقكؿ اعتبر كالد الطفؿ أك كلي أم هر حسب األحكاؿ مخالفا
ألحكاـ ىذا القانكف كعمى ناظر المدرسة اخطار ك از ةر التربية كالتعميـ باألمر خبلؿ اسبكعيف عمى األكثر
كرتب المشرع بالمادة  9مف القانكف المذككر عقابا ل كالد الطفؿ أك كلي أمره اذا خالؼ حكـ المادة السابقة
بغرامة ال تجاكز عشريف دينا نار بحرينيا .كيجكز لممحكمة قبؿ الحكـ في المخالفة أف تمنح المخالؼ ميمة لتنفيذ
القانكف  ،فإذا أنفذه خبلؿ الميمة سقطت المخالفة  ،كاال حكـ عميو بالعقكبة المقررة .كفي حالة العكدة الى
ارتكاب المخالفة يحكـ بمضاعفة الغرامة.
 - 8جريمة ترؾ الطفؿ في حالة انقطاع عف التعميـ بدكف مكجب خبلؿ مرحمة التعميـ اإللزامي.
تختمؼ ىذه الجريمة عف سابقتيا مف جية أف األكلى تخص عدـ ترسيـ الطفؿ بإحدل المؤسسات التعميمية،
في حيف تتعمؽ الثانية بترؾ الطفؿ في حالة انقطاع عف التعميـ بدكف مكجب خبلؿ مرحمة التعميـ اإللزامي
كىي زمنيا تأتي بعد فعؿ الترسيـ.
كمف بيف القضايا التي عرضت عمى محكمة استئناؼ أبك ظبي خبلؿ السنة القضائية  2018/2017كالتي
تـ فييا تطبيؽ المادتيف  35ك 60مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة تمؾ القضية التي تتمثؿ أطكارىا في أف أحد
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األشخاص قدـ عريضة إلى نيابة األسرة ضد طميقتو يتيميا فييا بأنيا امتنعت عف اصطحاب أبنائو الثبلثة
إلى مدارسيـ منذ حكالي  14يكما ،كجاء في أقكالو لدل الشرطة أنو بمغ إلى عممو أف طميقتو لـ تقـ بأخذ
األطفاؿ المحضكنيف لدييا إلى المدارس منذ أكثر مف خمسة عشر يكما إلى تاريخ فتح الببلغ.
كفي إجابة المشتكى بيا عف المنسكب إلييا اعترفت بو كأفادت أف أبناءىا لـ يذىبكا إلى المدرسة لككنيا

انتقمت بالسكنى مف مدينة إلى أخرل .فقضت محكمة البداية بحبسيا ستة أشير مع كقؼ تنفيذ العقكبة مع

الزاـ المتيمة بأداء الرسـ المستحؽ قانكنا  ،كفي االستئناؼ تـ تعديؿ ذلؾ الحكـ باالكتفاء بتغريـ المستأنفة

الفي درىـ ،استنادا إلى أف ما تذرعت بو الطاعنة مف أف سبب انقطاع أكالدىا عف الذىاب إلى مدارسيـ ىك
نقمة إقامتيا مف مكاف إلى آخر ال يعفييا مف المسؤكلية طالما أنو كاف بإمكانيا أف ترتب أمكرىا عند النقمة

دكف أف يخسر أكالدىا يكما كاحدا مف دراستيـ أما ك أنيا لـ تفعؿ ك لـ يعد األكالد لمدراسة إال بعد أف قدـ

كالدىـ الببلغ فإف التيمة تبقى قائمة في حقيا.

الفقرة الخامسة :جريمة االمتناع عف اإلببلغ الكجكبي
أكجب البند  2مف المادة  42عمى المربيف كاألطباء كاالختصاصييف االجتماعييف أك غيرىـ ممف تعيد إلييـ
حماية األطفاؿ أك العناية بيـ أك تعميميـ ،إببلغ اختصاصي حماية الطفؿ أك كحدات حماية الطفؿ إذا كاف
ىناؾ ما ييدد سبلمتو أك صحتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية.

ك إذا كاف اإلببلغ اختياريا كغير كجكبي بالنسبة لئلنساف العادم فإنو بالنسبة لممربيف كاألطباء كاالختصاصييف

ممف تعيد إ لييـ حماية األطفاؿ أك العناية بيـ أك تعميميـ كجكبي.

أىمية اإلببلغ بالنسبة لؤلشخاص المنتميف ليذه الفئات المينية نابع مف طبيعة كخصكصية مينيـ
كالتأكيد عمى ٌ

كقربيـ لمطفؿ كاحتكاكيـ بػو فػي الحيػاة اليكميػة كلػذلؾ فػإف صػمتيـ كاحجػاميـ عػف اإلبػبلغ يتعػارض مػع المبػادئ

التي تقكـ عمييا أخبلقيات مينيـ ،فضبل عف أف صمتيـ يؤدم إلى تحقيؽ نتيجتيف سمبيتيف تمساف مف مصمحة
الطفػػؿ الفضػػمى :األكلػػى إف ػػبلت المعتػػدم أك المتسػػبب فػػي تيديػػد س ػػبلمة الطفػػؿ صػػحتو البدنيػػة أك النفس ػػية أك
األخبلقيػة أك العقميػػة مػف أم تتبػػع أك عقػاب ،كالثانيػػة ،السػماح ك إعطػػاء الضػكء األخضػػر لممتسػبب المػػذككر
بطريقػة غيػػر مباشػ ةر فػػي مكاصػمة تيديػػده لسػػبلمة الطفػؿ .كمػػف ثػـ فحتػػى يػػتـ حػث أصػػحاب ىػذه الميػػف عمػػى

اإلببلغ أكجب المشرع أف يككف إببلغيـ كجكبيػا ،كأف عػدـ اإلبػبلغ يمكػف أف يجػر صػاحبو عنػد اكتشػاؼ أمػ هر

مػف النيابػة العامػػة ،إلػى المسػاءلة عمػػى معنػى المػادة  60مػػف قػانكف كديمػة ك التػػي تيعاقػب بػالحبس أك الغ ارمػػة
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التي ال تقؿ عف ( )5.000خمسة آالؼ درىـ كؿ مف خػالؼ حكػـ مػف أحكػاـ البنػد ( )2مػف المػادة ( )42مػف
ىذا القانكف.

كالجدير بالتذكير أف ىذه ا لجريمة تقكـ بمجرد ثبكت مخالفة عدـ اإلببلغ كمف ثـ فبل ييعتد فييا بحسف النية
مف عد مو أك بأف عدـ اإلببلغ ناجـ عف الخشية مف البكح بسر ميني ،بما يعني أنيا تعتبر مف الجرائـ
الشكمية التي ال ييشترط بطبيعتيا أف تيحدث نتيجة مادية ضارة  ،إذ ىي تيعبر عف إرادة المشرع تجريـ امتناع
عف فعؿ لو تأثير عمى مصمحة حرية بحماية القانكف الجزائي ،كىي في كضعية الحاؿ مصمحة الطفؿ

الفضمى التي ينبغي أف تككف مقدمة عمى كؿ المصالح األخرل.

الفقرة السادسة :جريمة عدـ مساعدة الطفؿ عمى اإلببلغ بمعاناتو
أكجبت المادة  43مف قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" عمى كؿ شخص بمغ سف الرشد ،مساعدة أم طفؿ يطمب

منو إببلغ السمطات المختصة أك الجيا ت المعنية بمعاناتو أك معاناة أم مف إخكتو أك أم طفؿ آخر في
إحدل الحاالت المبينة بالمادة ( )33مف ىذا القانكف.

كتختمػػؼ ىػػذه الجريمػػة عػػف ج ػرائـ ع ػدـ المسػػاعدة المقػػررة فػػي قػػانكف العقكبػػات فػػاألمر ىنػػا يتعٌمػػؽ باإلحجػػاـ عػػف

مساعدة الطفؿ إلببلغ اختصاصي حماية الطفؿ بكجكد حالة صعبة كالمعاناة التي يعيشيا بسببيا ،ال باإلحجػاـ

عػف تقػديـ المسػاعدة لمطفػؿ فػػي حػد ذاتيػا ألف اإلحجػاـ عػف تقػػديـ المسػاعدة لشػخص يتطمػب كضػعو المسػػاعدة
تغطيو المادتاف  119ك  119مف قانكف العقكبات االتحادم.

كتنطبػؽ أحكػاـ ىػذه الجريمػة عمػى كػؿ شػخص ارشػد رفػض سػكاء مػف تمقػاء نفسػو أك بعػد أف تقػدـ لػو طفػؿ يعػػيش

كضعا صعبا ييدد سبلمتو لمخطر بطمب مساعدتو.

كيشػمؿ اإلبػبلغ جميػع الحػػاالت الصػعبة التػي اشػارت إلييػػا المػادة  11مػف القػانكف كالتػػي تيػدد الطفػؿ أك ييػػدد

سبلمتو البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية ك المتمثمة خاصة في :فقداف الطفؿ لكالديو كبقائو دكف عائؿ

أك كافؿ ،تعرض الطفؿ لمنبذ كاإلىماؿ كالتشػرد ،التقصػير البػيف كالمتكاصػؿ فػي التربيػة كالرعايػة ،اعتيػاد سػكء

معاممة الطفؿ ،تعرض الطفؿ لبلستغبلؿ أك اإلساءة الجنسػية ،تعػرض الطفػؿ لبلسػتغبلؿ مػف قبػؿ التنظيمػات
غيػر المشػركعة كفػػي اإلجػراـ المػنظـ كػػزرع أفكػار التعصػب كالكراىيػػة أك تحريضػو عمػى القيػػاـ بأعمػاؿ العنػػؼ

اقتصاديا ،عجز الكالديف أك القائـ عمى رعاية الطفؿ عف رعايتو
كالتركيع ،تعريض الطفؿ لمتسكؿ أك استغبللو
ن
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أك تربيتػو ،تعػرض الطفػؿ لمخطػؼ أك البيػع أك االتجػار بػو ألم غػرض أك اسػتغبللو بػأم شػكؿ مػف األشػػكاؿ،
إصابة الطفؿ بإعاقة عقمية أك نفسية تؤثر في قدرتو عمى اإلدراؾ.

ككفقػا لممػادة  44مػف القػانكف فقػد رتػب المشػرع جػزاء لمػػف يتخمػى عػف مسػاعدة أم طفػؿ عػف اإلبػبلغ يتمثػؿ فػػي
العقاب بالغرامة التي ال تقؿ عف ( )5.000خمسة آالؼ درىـ كال تزيد عمى ( )50.000خمسيف ألؼ درىـ.

يتبيف بعػد القيػاـ بػو مػثبل ٌأنػو إبػبلغ
يسببو القياـ باإلببلغ أك التخمٌؼ عنو مف مشاكؿ إذ قد ٌ
كبالنظر لما يمكف أف ٌ

غيػر حقيقػي أك ىػػك مبنػي عمػػى تقػدير خػاطئ ،فإنػػو ال بػد لمنيابػػة ك لممحػاكـ أف يكػكف ليػػا ىػامش تقػػدير لمػف قػػاـ
بػاإلببلغ عػػف حسػف نيػػة حتػى يػػتمكف المػكاطف مػػف ممارسػة ىػػذا الكاجػب دكف خشػػية كفػي كنػػؼ الطمأنينػة كذلػػؾ

خاصػة بعػػدـ إمكانيػة تتبػػع أك مؤاخػذة أم شػػخص قضػائيا مػػف أجػؿ قيامػػو عػف حسػػف ٌنيػة بػػاإلببلغ أك مسػػاعدتو
ٌ
لطفؿ عمى اإلببلغ بكجكد حالة صعبة.

الفقرة السابعة :جريمة منع اختصاصي حماية الطفؿ مف القياـ بميامو أك إعاقة عف مباشرة عممو.
أقر البند  2مف المادة  61مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة ىذه الجريمة كرتب عمييا عقابا بالغرامة ال تقؿ عف

( )5.000خمسة آالؼ درىـ كال تزيد عمى ( )50.000خمسيف ألؼ درىـ.

مادم مف شأنو منع المندكب مف القياـ
كيتعمٌؽ األمر ىنا بجنحة بسيطة تتمثؿ أبرز أركانيا في القياـ بأم عمؿ ٌ

بميامو أك عرقمة حسف سير األبحاث كالتحقيقات التي يجرييا في شأف الطفؿ كمف بيف مظاىر ىػذا المنػع كىػذه

العرقمة نذكر بالخصكص :منع اختصاصي حماية الطفؿ مف:

 -جمع االستدالالت حكؿ الكقائع مكضكع الببلغ كحضكر جمسات التحقيؽ كالمحاكمة،

مصطحبا مػف يػرل الحاجػة إليػو إلػى أم مكػاف يكجػد فيػو الطفػؿ كبػإذف صػاحبو مػع
 الدخكؿ بمفرده أكن
كجكب إظيار بطاقة تثبت صفتو.

 -اتخاذ التدابير الكقائية كالعاجمة المبلئمة في شأف الطفؿ.

 -االستعانة باألبحاث االجتماعية مف أجؿ الكصكؿ إلى تقدير حقيقة الكضع الخاص بالطفؿ.

 -القياـ باتخاذ كؿ ما يمزـ عند تدخمو كقائيا في جميع الحاالت التي يتبيف فييا أف صػحة الطفػؿ كسػبلمتو

البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية.

كمنػدكب حمايػػة الطفكلػػة ىػػك مكظػػؼ عمػػكمي كىػػك ككػ ٌػؿ المػػكظفيف العمػػكمييف يتمتػػع بالحمايػػة الجزائيػػة التػػي
تكفٌرىا لو المادتاف  248ك  249مف قانكف العقكبات االتحادم ،فمقد جاء بالمادة  248مػف القػانكف المػذككر:
يعاقػب بػػالحبس مػػدة ال تقػؿ عػػف سػػتة أشػير كػػؿ مػػف اسػتعمؿ القػػكة أك العنػػؼ أك التيديػد مػػع مكظػػؼ عػػاـ أك
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مكمؼ بخدمة عامة بنية حممو بغيػر حػؽ عمػى أداء عمػؿ مػف أعمػاؿ كظيفتػو أك عمػى االمتنػاع عنػو كلػـ يبمػغ
بذلؾ مقصده ،فإذا بمغ مقصده تككف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنة( .) 358

كجاء بالمادة  249مف ذات القانكف يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كبغرامة ال تقؿ عف خمسيف
ألؼ درىـ كؿ مف تعدل عمى مكظؼ عاـ أك مكمؼ بخدمة عامة أك قاكمو بالقكة أك بالعنؼ ،كذلؾ أثناء أك
بسبب تأدية كظيفتو أك خدمتو ،كتك كف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبالغرامة التي ال تقؿ عف خمسيف
ألؼ درىـ إذا حصؿ مع التعدم أك المقاكمة ضرب.
كتككف العقكبة السجف المؤقت إذا كقعت إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في ىذه المادة مع سبؽ اإلصرار أك
مف أكثر مف شخص أك مف شخص يحمؿ سبلحا ظاى ار أك إذا كاف المكظؼ العاـ المعتدل عميو أحد
العامميف في األجيزة األمنية أك الشرطية

( 359

).

الفقرة الثامنة :جريمة اإلدالء بمعمكمات خاطئة أك تعمد إخفاء الحقيقة بشأف كضع الطفؿ.
تعمد إخفاء الحقيقة عف كضع الطفؿ إلى غير ذلؾ
إف جريمة اإلدالء بتصريحات خاطئة لتضميؿ اؿ مندكب أك ٌ

بالنص مثؿ مفردة "تعمد"
الصكر التي يمكف أف تحدث ىي جريمة قصدية حسبما يؤخذ مف المفردات الكاردة ٌ
مف ٌ
بما يعني ٌأنو إذا تـ تقديـ معمكمات خاطئة عف حسف ٌنية فبل مجاؿ لقياـ ىذه الجريمة.
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ذٌ ذعذٝو اىَادج تَ٘جة اىقاُّ٘ االذحاد ٛسقٌ ( )7ىسْح  6102ترعذٝو تعغ أحناً قاُّ٘ اىعق٘تاخ اىظادس تاىقاُّ٘
االذحاد ٛسقٌ ( )3ىسْح ٗ ً0897ماُ اىْض قثو اىرعذٝو ٝجش ٙعي ٚاىْح٘ اىراىٝ : ٜعاقة تاىحثس أٗ اىؽشاٍح مو ٍِ اسرعَو
اىق٘ج أٗ اىعْؿ أٗ اىرٖذٝذ ٍع ٍ٘ظؿ عاً أٗ ٍنيؿ تخذٍح عاٍح تْٞح حَئ تؽٞش حق عي ٚأداء عَو ٍِ أعَاه ٗظٞفرٔ أٗ عيٚ
االٍرْاع عْٔ ٗىٌ ٝثيػ تزىل ٍقظذٓ ،ـإرا تيػ ٍقظذٓ ذنُ٘ اىعق٘تح اىحثس ٍذج ال ذقو عِ سْحٗ .ذنُ٘ اىعق٘تح اىحثس ٍذج ال
ذقو عِ سرح أشٖش إرا ٗقعد اىجشَٝح ٍع سثق اإلطشاس أٗ ٍِ أمصش ٍِ شخض ٝحَو سالحا ظإشا أٗ إرا طاحة اىجشَٝح
ػشب.
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ذٌ ذعذٝو اىَادج تَ٘جة اىقاُّ٘ االذحاد ٛسقٌ ( )7ىسْح  6102ترعذٝو تعغ أحناً قاُّ٘ اىعق٘تاخ اىظادس تاىقاُّ٘ االذحادٛ
سقٌ ( )3ىسْح ٗ ً0897ماُ اىْض قثو اىرعذٝو ٝجش ٙعي ٚاىْح٘ اىراىٝ : ٜعاقة تاىحثس ٍذج ال ذضٝذ عي ٚسْر ِٞأٗ تؽشاٍح ال
ذجاٗص عشش ِٝأىؿ دسٌٕ ٍِ ذعذ ٙعيٍ٘ ٚظؿ عاً أٗ ٍنيؿ تخذٍح عاٍح أٗ قاٍٗٔ تاىق٘ج أٗ تاىعْؿٗ ،رىل أشْاء أٗ تسثة
ذأدٝح ٗظٞفرٔ أٗ خذٍرٔٗ ،ذنُ٘ اىعق٘تح اىحثس ٍذج ال ذقو عِ سرح أشٖش إرا حظو ٍع اىرعذ ٛأٗ اىَقاٍٗح ػشب ٝٗ .عذ ظشـا
ٍشذدا ٗق٘ع إحذ ٙاىجشائٌ اىَْظ٘ص عيٖٞا ـٕ ٜزٓ اىَادج ٍع سثق اإلطشاس أٗ ٍِ أمصش ٍِ شخض أٗ ٍِ شخض ٝحَو
سالحا ظإشا.
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كالعقاب المقرر ليذه الجريمة ىك الغرامة ال تقؿ عف ( )5.000خمسػة آالؼ درىػـ كال تزيػد عمػى ()50.000

خمسيف ألؼ درىـ.

ك الجدير بالتذكير أف المادة  118مف قانكف حماية الطفؿ في تكنس جمعت فػي ذات الكقػت بػيف الجػريمتيف
تعمػد إخفػػاء حقيقػة كضػع الطفػؿ فعػبل ماديػا مػف أفعػػاؿ
السػابقتيف كجعمػت مػف اإلدالء بتصػريحات خاطئػة أك ٌ
عرقمػة حسػػف سػػير األبحػاث ال جريمػػة مسػػتقمة بػذاتيا فمقػػد جػػاء بالمػادة المػػذككرة " :يعاقػػب بخطيػة تت ػراكح بػػيف

 100ك  200دينػار كػػؿ مػف يمنػػع منػػدكب حمايػة الطفكلػػة مػػف القيػاـ بميامػػو أك يعرقػػؿ حسػف سػػير األبحػػاث
كالتحقيقػات كػاإلدالء بتصػريحات خاطئػة أك  ،كػؿ ذلػؾ بقطػع النظػر عػف تطبيػؽ أحكػاـ المجمػة الجنائيػة التػػي

تعاقب عمى ى ضـ حرمة مكظؼ عمكمي حاؿ مباشرتو لكظيفو .كفي صك ةر العكد تضاعؼ العقكبة".
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المادة ()62
يعاقب بالغرامة التي ال تقؿ عف ( ) 5.000خمسة آالؼ درىـ ،كؿ مف خالؼ أم حكـ مف أحكاـ البند

( )2مف المادة ( )21مف ىذا القانكف.

المادة ()63
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )15.000خمسة عشر ألؼ

درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف ،كؿ مف خالؼ أم حكـ مف أحكاـ البنديف ( )3 ،1مف المادة ( )21مف
ىذا القانكف.

المادة ()64

يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )100.000مائة ألؼ درىـ كال

تزيد عمى ( ) 1.000.000مميكف درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف خالؼ أم حكـ مف أحكاـ

البند ( )4مف المادة ( )21أك المادة ( )29مف ىذا القانكف.

المبحث الثاني :الجرائـ المتعمقة بحماية صحة الطفؿ
كتشمؿ ىذه المجمكعة الجرائـ التالية:
 جريمة التدخيف في كسائ ؿ المكاصبلت العامة كالخاصة كاألماكف المغمقة حاؿ كجكد طفؿ( فقرة أكلى)المادة .62

 -جريمة بيع أك الشركع في بيع التبغ أك منتجاتو لمطفؿ (فقرة ثانية) المادة .63

 جريمة بيع أك الشركع في بيع المشركبات الكحكلية لمطفؿ ،كأية مكاد أخرل تشكؿ خطكرة عمى صحتو(فقرة ثالثة) المادة .63

 جريمة استيراد أك تداكؿ مكاد مخالفة لممكاصفات المعتمدة في الدكلة لغذاء أك مستمزمات أك مكمبلتغذائية أك صحية أك ىرمكنية أك لعب األطفاؿ ( فقرة رابعة) المادة .64

 جريمة عدـ اإلببلغ عف أية مكاد إلباحية األطفاؿ يتـ تداكليا عبر مكاقع كشبكة المعمكمات اإللكتركنية( فقرة خامسة) المادة .64
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الفقرة األكلى :التدخيف في كسائؿ المكاصبلت العامة كالخاصة كاألماكف المغمقة حاؿ كجكد طفؿ.
اقتضى البند  2مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة أنو يحظر التدخيف في كسائؿ المكاصبلت العامة كالخاصة
كاألماكف المغمقة حاؿ كجكد طفؿ ،كرتبت المادة  62مف ذات القانكف عقابا بالغرامة التي ال تقؿ عف

( )5.000خمسة آالؼ درىـ ،كؿ مف خالؼ أم حكـ مف أحكاـ البند.

كلسائؿ أف يسأؿ بداية ما المقصكد بكسائؿ المكاصبلت العامة ،كما المقصكد باألماكف العامة كما المقصكد

باألماكف المغمقة ؟ كلئلجابة عف ىذه االستفيامات يمكف الرجكع لمقانكف اال تحادم  15لسنة 2009

بشأف مكافحة التبغ الذم عرفت مادتو األكلى المكاف العاـ بأنو المكاف المعػد الستقباؿ العامة أك فئة
معينة مف الناس ألم غرض مف األغراض ،كما عرفت نفس المادة األماكف العامة المغمقة بأنيا األماكف

العامة التي ليا شكؿ البناء المت كامؿ الذم ال يػدخمو اليكاء إال مف خبلؿ منافذ معػدة لذلؾ كيعتبر في حكـ
المكاف العاـ المغمؽ كسائؿ النقؿ العاـ.

أما كسائؿ النقؿ العاـ فيي حسب ذات القانكف ،الحافبلت كالمركبات كالقطارات كالطائرات كالسفف كالقكارب
كأية كسيمة أخرل مخصصة لنقؿ الجميػكر.

ككفقا لما نص ت عميو المادة  11مف البلئحة التنفيذية لمقانكف اال تحادم  15لسنة  2009بشأف مكافحة

التبغ فإف األماكف العامة التي يحظر فييا التدخيف أك استخداـ التبغ بأم شكؿ مف األشكاؿ ىي:

 - 1المؤسسات التعميمية العامة كالخاصة كالمدارس كالجامعات ،كالمعاىد العممية كالتدريبية كممحقاتيا
 - 2دكر العبادة كممحقاتيا.

 - 3المنشآت الصحية كالصيدالنية كممحقاتيا.
 - 4المنشآت الرياضية كممحقاتيا.

 - 5كسائؿ النقؿ العاـ ككسائؿ النقؿ الجماعي الخاص كأماكف االنتظار فييما ،كمحطات التجمع
الخاصة بأم منيما ،كممحقاتيما.

 - 6كسائؿ كمركبات نقؿ المكاد الغذائية كاألدكية كالمن تجات الصحية ،كما في حكميا.

 - 7كسائؿ كمركبات نقؿ المكاد البتركلية كمشتقاتيا ،كالمكاد الكيميائية كمشتقاتيا ،كأية مكاد أخرل سريعة
االشتعاؿ.

 - 8مراكز التسكؽ عدا األماكف المصرح بيا كالمستكفية لمشركط الكاردة في الممحؽ المرفؽ بالقرار.
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 - 9المطاعـ عدا األماكف المصرح بيا كالمستكفية لمشركط الكاردة في الممحؽ المرفؽ بالقرار.
 -10أماكف التسمية كالترفيو كالمسارح كدكر السينما كما يماثميا.

 -11المنشآت الصناعية كمحطات تعبئة كتكزيع الكقكد أك الغاز كممحقاتيا.

 -12أية أماكف أخرل معتمدة لدل السمطة المختصة ال تتعارض مع أحكاـ القانكف كالقرار.
ك المتأمؿ في القانكف اال تحادم  15لسنة  2009بشأف مكافحة التبغ نجده يحظر بدكره في المادة
السابعة التدخيف في األماكف العامة المغمقة كباستثناء دكر العبادة كالمؤسسات التعميمية كالمنشآت الصحية

كالرياضية ،يجكز لمسمطة المختصة أف تحدد مكانا خاصا لمتدخيف في ىذه األماكف كفؽ الضكابط التي
تحددىا البلئحة التنفيذية لمقانكف المذككر .كما يحظر القانكف المذككر في المادة  8التدخيف في األماكف
العامة التي تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانكف بالتنسيؽ مع السمطة المختصة.

كرتبت المادة  16مف القانكف اال تحادم  15لسنة  2009بشأف مكافحة التبغ جريمة لكؿ مف يخالؼ ذلؾ
الحظر إذ جاء فييا ":كؿ مخالفة أخرل ألحكاـ ىذا القانكف تحصؿ السمطة المختصة عنيا غرامة فكرية

مقدراىا ( ) 500خمسمائة درىـ تدفع مقابؿ التصالح عف الكاقع .كاذا تعذر إجراء التصالح تحاؿ الكاقعة

لممحاكمة الجنائية ،كتككف العقكبة ىي الغرامة التي ال تقؿ عف ( )3.000ثبلث آالؼ درىـ كال تزيد عمى
()10.000عشرة آالؼ درىـ .كتتعدد العقكبة بتعدد المخالفة".

كقد يبدك لممرء أف األمر يتعمؽ جريمة كاحدة مقررة في نصيف مختمفيف كىي التدخيف في كسائؿ

المكاصبلت العامة كالخاصة كاألماكف المغمقة ،كلكف في حقيقة األمر يكجد اختبلؼ جذرم بيف ما نصت
عميو المادتاف  7ك  8مف القانكف اال تحادم  15لسنة  2009بشأف مكافحة التبغ كالجريمة المقررة

بالمادة  62مف قانكف كديمة ذلؾ أف البند  2مف المادة  21مف القانكف اشترطت أف يككف التدخيف في
كسائؿ المكاصبلت العامة كالخاصة كاألماكف المغمقة حاؿ كجكد طفؿ ،في حيف أف قانكف  2009جاء مطمقا

ك كلـ يذىب في تخصيص مماثؿ.

الفقرة الثانية :جريمة بيع أك الشركع في بيع التبغ أك منتجاتو لمطفؿ
اقتضى البند  1مف المادة  21مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة انو ييحظر بيع أك الشركع في بيع التبغ أك
منتجاتو لمطفؿ ،كلمبائع الح ؽ في أف يطمب مف المشترم تقديـ الدليؿ عمى بمكغو سف الثامنة عشرة.
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كرتبت المادة  63مف ذات القانكف عف مخالفة ذلؾ الحظر عقابا جزائيا يتمثؿ في الحبس مدة ال تقؿ عف
ثبلثة أشير كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )15.000خمسة عشر ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.

ككما سبؽ أف ال حظنا في سياؽ تحميمنا ألحكاـ المادة  ، 21فإف ما قررتو المادة  21مف قانكف حقكؽ

الطفؿ كديمة مف حظر بيع التبغ أك منتجاتو لمطفؿ كمف أحقية البائع في أف يطمب مف المشترم تقديـ الدليؿ

عمى بمكغ الطفؿ سف الثامنة عشرة ،ال ييشكؿ إضافة ألحد الحقكؽ الصحية لمطفؿ باعتبار أف القانكف
االتحادم رقـ ( )15لسنة  2009في شأف مكافحة التبغ سبؽ لو أف أقر بالمادة  2/5نفس ىذه الحقكؽ
كأكردىا بذات العبارات تقريبا إذ أكدت المادة المذككر في فقرتيا الثانية عمى حظر بيع أك الشركع في بيع

التبغ أك منتجاتو لمف ال يتجاكز سنو ( )18سنة ،ك عمى أحقية البائع أف يطمب مف المشترم تقديـ الدليؿ

عمى بمكغو ىذه السف ،كال يقبؿ منو عذر الجيؿ بالسف.

كميما يكف مف أمر فإف ما يبدك مف أنو تكرار أك تضخـ تشريعي ،ليس الغرض منو سكل التأكيد عمى حؽ
الطفؿ في الصحة كعمى التذكير المستمر بكجكب إبعاد الطفؿ عف آفتي التبغ كالتدخيف حتى يعيش سميما

معافى.

ككفقا ألحكاـ المادة  16مف القانكف االتحادم رقـ ( )15لسنة  2009في شأف مكافحة التبغ فإف مخالفة

أحكاـ المادة  3/5مف القانكف المذككر يترتب عنيا حصكؿ السمطة المختصة عمى غرامة فكرية مقدراىا

( )500خمسمائة درىـ تدفع مقابؿ التصالح عف الكاقعة .كاذا تعذر إجراء التصالح تحاؿ الكاقعة لممحاكمة

الجنائية  ،كتككف العقكبة ىي الغرامة التي ال تقؿ عف ( )3.000ثبلث آالؼ درىـ كال تزيد عمى
()10.000عشرة آالؼ درىـ.

ككما ىك كاضح ،فإننا كبعد استعراض محتكل ما جاء في القانكنيف المذككريف ،نجد أنفسنا أماـ عقابيف

مختمفيف ناجميف عف فعمة كاحدة األكلى :الحبس الذم ال تقؿ مدتو عف ثبلثة أشير كبالغرامة التي ال تقؿ

عف ( )15.000خمسة عشر ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كما جاء في المادة  63مف قانكف حقكؽ
الطفؿ كديمة ،كالثانية :غرامة فكرية مقدراىا ( )500خمسمائة درىـ تدفع مقابؿ التصالح عف الكاقعة .كاذا
تعذر إجراء التصالح تحاؿ الكاقعة لممحاكمة الجنائية ،كتككف العقكبة ىي الغرامة التي ال تقؿ عف

( )3.000ثبلث آالؼ درىـ كال تزيد عمى ()10.000عشرة آالؼ درىـ.

كلئف كاف مف األنسب حصكؿ تناغـ بيف النصيف المذككريف ،فإف األمر يبقى مكككال عند التطبيؽ

الجتياد النيابة العامة كالقضاء.
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الفقرة الثالثة :جريمة بيع أك الشركع في بيع المشركبات الكحكلية لمطفؿ ،كأية مكاد أخرل تشكؿ خطكرة

عمى صحتو.

اقتضى البند  3مف المادة  21حظر بيع أك الشركع في بيع المشركبات الكحكلية لمطفؿ ،كأية مكاد أخرل

تشكؿ خطك ةر عمى صحتو يتـ تحديدىا بقرار يصدر مف مجمس الكزراء.

كرتبت المادة  63مف ذات القانكف عف مخالفة ذلؾ الحظر عقابا جزائيا يتمثؿ في الحبس مدة ال تقؿ عف
ثبلثة أشير كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )15.000خمسة عشر ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف ،كىك

نفس العقاب المقرر لمجريمة السابقة.

ك مثمما سبؽ اإللماع إليو ،فإنو لـ يكف يكجد قبؿ صدكر قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة أم حظر لبيع أك

الشركع في بيع المشركبات الكحكلية لمطفؿ ذلؾ أف القانكف رقـ ( )8لسنة  1976في شأف المشركبات

الكحكلية كلئف تعرض بالمادة  18إلى تجريـ كؿ مف حرض حدثنا عمى ارتكاب أية جريمة مف الجرائـ
المنصكص عمييا في القانكف  ،فإنو بالعكدة ألحكاـ القانكف المذككر نجده انو تعرض بالمادة  2إلى حظر
صنع المشركبات الكحكلية ،أك إنتاجيا بأية كمية كانت داخؿ اإلمارة كالى حظر جمب أك استيراد أك تصدير

المشركبات الكحكلية بقصد االتجار أك التركيج أك جمب أك استيراد أك تصدير المشركبات الكحكلية بقصد

االستعماؿ أك تزكيد الغير بيا كذلؾ بالمادة .3

كبإقرار المشرع بالمادة  3/21حظر بيع أك الشركع في بيع المشركبات الكحكلية لمطفؿ ،ك ترتيب عقاب

جزائي ليا يككف قد قرر نصا كاضحا خمت منو التشريعات السابقة.

أما في خصكص عبارة " كأية مكاد أخرل تشكؿ خطكرة عمى صحتو يتـ تحديدىا بقرار يصدر مف مجمس

الكزراء " ،فإف الذىف ينصرؼ إلى كافة المكاد التي تغيب العقؿ كالمكاد المخدرة كالتي تبيف بالرجكع لمقانكف

رقـ ( )14لسنة 1995ـ بشأف مكافحة المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية أنيا أقرت بالمادة  44تسميط عقاب
بالسجف مدة ال تقؿ عف خمس سنكات كالغرامة التي ال تقؿ عف عشريف ألؼ درىـ كؿ مف دعا أك حرض

شخصا عمى ارتكاب أم مف الجرائـ المبينة في المكاد ( )39ك( )40ك( )41أك سيؿ لو ارتكابيا بأم كجو.
ن
مشددا كقكع جريمة الدعكة أك الت حريض أك التسييؿ في أماكف التجمعات العامة أك كقكعيا عمى
ظرفا
كيعتبر ن
ن
ي
عقميا أك شخص في حالة سكر أك تخدير ظاىريف .كالجرائـ المبينة بالمكاد
أنثى أك حدث أك مريض
مرضا ن
ن
 39ك  40ك  41تتعمؽ عمى التكالي:
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 بتعاطي بأم كجو أك حيازة بقصد التعاطي أك استعماؿ شخصي في غير األحكاؿ المرخص بيا أية مادةمف المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية المنصكص عمييا في الجداكؿ المنصكص عمييا في الجداكؿ أرقاـ

( )1ك ( )2ك( )4ك ( )5المرفقة بالقانكف .

 بتعاطي بأم كجو أك حيازة بقصد التعاطي أك استعماؿ شخصي في غير األحكاؿ المرخص بيا أية مادةمف المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية المنصكص عمييا في الجداكؿ المنصكص عمييا في الجداكؿ أرقاـ
( )3ك( )6ك( )7ك( )8المرفقة بالقانكف

از بقصد التعاطي بأم كجو أك استعماؿ شخصي أية مادة أك نبات مف المكاد المخد ةر أك
 بتعاطي أك حي ةالمؤثرات العقمية غير المنصكص عمييا في الجداكؿ المرفقة بالقانكف  ،يككف مف شأنيا إحداث التخدير
أك أم أثر آخر ضار بالعقؿ متى كاف التعاطي بقصد إحداث التخدير أك اإلضرار بالعقؿ.

الفقرة الرابعة :جريمة استيراد أك تداكؿ مكاد مخالفة لممكاصفات المعتمدة في الدكلة لغذاء أك مستمزمات أك
مكمبلت غذائية أك صحية أك ىرمكنية أك لعب األطفاؿ

اقتضى البند الرابع مف المادة  21أنو يحظر استيراد أك تداكؿ مكاد مخالفة لممكاصفات المعتمدة في الدكلة
لغذاء أك مستمزمات أك مكمبلت غذائية أك صحية أك ىرمكنية أك لعب األطفاؿ.

كرتبت المادة  64مف ذات القانكف عف مخالفة ذلؾ الحظر عقابا جزائيا يتمثؿ في الحبس مدة ال تقؿ عف
ستة أشير كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )100.000مائة ألؼ درىـ كال تزيد عمى ( )1.000.000مميكف

درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.

كيجدر التعرؼ بداية عمى معاني المكاد المسمط عمييا الحظر:
 - 1المكاد ال مخالفة لممكاصفات المعتمدة في الدكلة لمغذاء

المكاصفات ىي مجمكعة المعايير كالقكاعد التي يتـ كضعيا لتنظيـ نشاط معيف لصالح جميع األطراؼ

المعنية كبتعاكنيا كبصفة خاصة لتحقيؽ اقتصاد متكامؿ أمثؿ مع اإلعتبار الكاجب لظركؼ األداء

ك مقتضيات األماف كالجكدة كالسبلمة .كتعني المكاد المخالفة لممكاصفات المعتمدة في الدكلة في
الغذاء عدـ مطابقتيا لممعايير المعتمدة بما يجعميا في عداد المكاد المغشكشة.

 - 2المستمزمات أك المكمبلت الغذائية ىي المكاد التي تضاؼ إلى األغذية أك المستحضرات التي
تخصص لتغذية الرضع كاألطفاؿ دكف أف تككف مف مككناتيا بقصد إعطائيا صفات مرغكبة أك

إطالة فترة صبلحيتيا كمكسبات الطعـ أك المكف أك الرائحة كالمكاد الحافظة أك المانعة لؤلكسدة

كغيرىا .كفي صك ةر ما إذا كانت ىذه المكمبلت الغذائية مخالفة لممكاصفات المعتمدة فإف استيرادىا
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اك تداكليا يصبح مشكبل لجريمة بسبب ما يمكف أف تشكمو مف خطكرة عمى صحة األطفاؿ كمف

ثـ عمى حياتيـ كبقائيـ كنمائيـ.

 - 3المستمزمات أك المكاد الصحية لؤلطفاؿ

ىي كؿ المكاد التي يتشكؿ منيا الغذاء الصحي

كالتي تشتمؿ عمى عدة عناصر غذائية

يحتاجيا الطفؿ لنمكه الطبيعي كالبركتينات كالكاربكىيدرات ،كالدىكف كالفيتامينات كالمعادف .كفي

حالة ما إذا كانت ىذه الم ستمزمات مخالفة لممكاصفات المعتمدة فإف استيرادىا اك تداكليا يصبح
مشكبل لجريمة بسبب ما يمكف أف تشكمو مف خطكرة عمى صحة األطفاؿ كعمى حياتيـ كبقائيـ

كنمائيـ.

 - 4المستمزمات أك المكاد اليرمكنية ىي مجمكعة المكاد الكيميائية أك المركبات الحيكية التي تعمؿ

بشكؿ مشترؾ كمنظٌـ عمى التنسيؽ بيف كافٌة أعضاء كأجيزة الجسـ فينتج عف ذلؾ تكازف داخمي
كاستقرار حيكم في عمميات ككظائؼ الجسـ ،كعمميات التمثيؿ الغذائي ،كتكفير التكازف البلزـ
يؤدم
لسكائؿ الجسـ ،كجعؿ الدـ بحالة دينامية في األكعية الدمكية ،ككذلؾ تككيف بركتيف الجسـ ،ك ٌ

كيعزز مف
استقرار معدؿ اليرمكنات إلى االستقرار النفسي كما ينظٌـ الساعة البيكلكجية لمجسـٌ ،
إف
القكة المناعية لدل الفرد ،كيشترط أف تككف نسبة اليرمكف معتدلة دكف زيادة أك نقصاف حيث ٌ
يؤدم إلى مشاكؿ صحية مستعصية كانعكاسات صحية قد تكدم بحياة اإلنساف
أم خمؿ في ذلؾ ٌ

في نياي ة المطاؼ ،كالزيادة في سرعة نبضات القمب ،كسرعة التنفس كرفع ضغط الدـ.

إف
كاليرمكنات أنكاع مف أىميا ىرمكف النمك المسؤكؿ عف نمك جسـ اإلنساف كزيادة حجمو ،حيث ٌ
يؤدم إلى جسـ متكسط الطكؿ ،كزيادتو تؤدم إلى
نقصو يؤدم إلى قصر القامة ،ككجكده الطبيعي ٌ

طكؿ القامة .)360 ( .كفي حالة ما إذا كانت ىذه المستمزمات أك المكاد اليرمكنية مخالفة لممكاصفات
المعتمدة في الدكلة ،فإف استيرادىا اك تداكليا يصبح مشكبل لجريمة بسبب ما يمكف أف تشكمو مف

خطكرة عمى صحة األطفاؿ كعمى حياتيـ كبقائيـ كنمائيـ.
 - 5لعب األطفاؿ

ليعب األطفاؿ ىي األدكات ال تي يصنعيا اإلنساف لؤلطفاؿ كي تساعدىـ عمى ممارسة عديد
كؿ مر و
كف بيا؛ بحيث تككف ىذه األنشطة ذات فائدة كبي ةر تعكد
األنشطة التي تناسب ٌ
حمة عمرية يمر ٌ

المتقدمة مف عمرىـ .ككفؽ ما اىتـ بو العمماء كاستنتجكه
عميو بالنفع في المرحمة ذاتيا ،كفي المراحؿ
ٌ
الحركية المناسبة
مف دراساتيـ ،فإف لمعب األطفاؿ أىمية كبي ةر إذ ىي تساعد ىـ عمى تكفير األنشطة
ٌ
 )360مصطمح ىرمكف مشتؽ مف كممة  Hormadكىك يشير إلى النشاط أك الفعالية.
446

ألجساميـ ،ك العمؿ عمى عمى تحسيف لياقتيا ،كالحفاظ عمى سبلمة أجساميـ مف األمراض كعمى

مساعدتيـ عمى تعٌمـ العديد مف الميارات المختمفة كعمى اكتساب القيـ كاألخبلؽ ،كسرعة البديية،
كتطكير الذكاء ،كتنمية القدرات ،كتككيف العبلقات االجتماعية.

الفقرة الخامسة :جريمة عدـ اإلببلغ عف أية مكاد إلباحية األطفاؿ يتـ تداكليا عبر مكاقع كشبكة

المعمكمات اإللكتركنية

أكجبػ ػػت المػ ػػادة  29مػ ػػف قػ ػػانكف حقػ ػػكؽ الطفػ ػػؿ كديمػ ػػة عمػ ػػى شػ ػػركات االتصػ ػػاالت كمػ ػػزكدم خػ ػػدمات ش ػ ػػبكة

المعمكم ات اإللكتركنية إببلغ السمطات المختصة أك الجيات المعنية عف أية مكاد إلباحية األطفاؿ يتـ تداكليا
عبر مكاقع كشبكة المعمكمات اإللكتركنية باإلضافة إلى تقديـ المعمكمات كالبيانات الضػركرية عػف األشػخاص

أك الجيػػات أك المكاقػػع التػػي تتػػداكؿ ىػػذه الم ػكاد أك تعم ػػد إلػػى التغريػػر باألطفػػاؿ .كرتبػػت المػػادة  64م ػػف ذات

القانكف عقابا بالحبس ال تقؿ مدتو عف ستة أشير كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )100.000مائة ألؼ درىـ كال

تزيػد عمػػى ( )1.000.000مميػكف درىػػـ أك بإحػدل ىػػاتيف العقػكبتيف كالمسػػتيدفكف لمجػريمتيف المػػذككرتيف ىػػـ

شركات االتصاالت كمزكدك خدمات شبكة المعمكمات اإللكتركنية.
المادة ()65

يعاقب بالسجف لمدة ال تقؿ عف عشر سنكات ،كؿ مف خالؼ أم حكـ مف أحكاـ البنكد ()6 ،5 ،2 ،1

مف المادة ( )37مف ىذا القانكف.

المادة ()66

يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )100.000مائة ألؼ درىـ كال تزيد

عمى ( ) 400.000أربعمائة ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف خالؼ أم حكـ مف أحكاـ
المادة ( ،)26أك البنديف ( )4 ،3مف المادة ( )37مف ىذا القانكف.
المادة ()67
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شير كال تجاكز ستة أشير ،كبالغرامة التي ال تقؿ عف خمسة آالؼ

( )5000درىـ كؿ مف خالؼ أم حكـ مف أحكاـ المادة ( )27مف ىذا القانكف.

المبحث الثالث :الجرائـ المتعمقة بحماية الطفؿ مف االستغبلؿ الجنسي
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تعرضت المكاد مف  65إلى  67إلى جرائـ االستغبلؿ الجنسي التالية التي يمكف أف يستيدؼ ليا الطفؿ،
كىذه الجرائـ ىي:
 جريمة استخداـ طفؿ أك است غبللو في تصكير أك تسجيؿ أك إنتاج مكاد إباحية (فقرة أكلى) المادة .65 جريمة إنتاج أك نشر أك تكزيع أك تسييؿ كصكؿ األطفاؿ لمكاد إباحية بأية كسيمة (فقرة ثانية) المادة. 65

 جريمة مساىمة القائـ عمى رعاية الطفؿ في مشاركة الطفؿ في إنتاج أك تصكير مكاد إباحية األطفاؿأك أية أعماؿ جنسية أخرل أك السماح لو بذلؾ أك مساعدتو في أم مف ىذه األفعاؿ(فقرة ثالثة) المادة

. 65

 جريمة استغبلؿ الطفؿ جنسيا بتعريضو أك تييئتو ألعماؿ الدعارة أك الفجكر سكاء بمقابؿ أك دكفمقابؿ ،كبطريقة مباشرة أك غير مباشرة (فقرة رابعة) المادة .65

 جريمة نش ر أك عرض أك تداكؿ أك حيازة أك إنتاج أية مصنفات مرئية أك مسمكعة أك مطبكعة أكألعاب مكجية لمطفؿ تخاطب غرائز الطفؿ الجنسية أك تزيف لو السمككيات المخالفة لمنظاـ العاـ

كاآلداب العامة أك يككف مف شأنيا التشجيع عمى االنحراؼ في السمكؾ(فقرة خامسة) المادة .66
 -جريمة حيازة مكاد إباحية األطفاؿ بغض النظر عف نية التكزيع (فقرة سادسة) المادة .66

 جريمة تنزيؿ أك تحميؿ أك إرساؿ مكاد إباحية األطفاؿ عف طريؽ شبكة المعمكمات اإللكتركنية أك عبرأية كسيمة أخرل مف كسائؿ االتصاؿ أك تقنية المعمكمات ( فقرة سابعة) المادة .66

 -جريمة حظر دخكؿ األطفاؿ ألماكف معينة ( فقرة ثامنة) المادة .67
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الفقرة األكلى :جريمة استخداـ طفؿ أك استغبللو في تصكير أك تسجيؿ أك إنتاج مكاد إباحية.

كردت ىذه الجريمة بالبند  1مف المادة  37مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة إذ جاء فيو  " :هيحظر استخداـ

طفؿ أك استغبللو في تصكير أك تسجيؿ أك إنتاج مكاد إباحية" .كرتبت بالمادة  65مف ذات القانكف عقابا لكؿ

مف يخالؼ ذلؾ الحظر يتمثؿ في السجف لمدة ال تقؿ عف عشر سنكات.
ك ينسجـ إقرار ىذه الجريمة مع ما جاء في البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ
كاستغبلؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد االباحية(  )361الذم حظر استغبلؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد
اإلباحية  ،كأكصى جميع دكؿ العالـ بتجريـ استغبلؿ األطفاؿ جنسيا فقد اقتضى البند (ب) مف البركتكككؿ

المذككر أنو " :ييقصد باستغبلؿ األطفاؿ في البغاء استخداـ طفؿ لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أك أم
شكؿ آخر مف أشكاؿ العكض؛" ،كاقتضى البند(ج) مف ذات البركتكككؿ أنو ":ييقصد باستغبلؿ األطفاؿ في
المكاد اإلباحية تصكير أم طفؿ ،بأم كسيمة كانت ،يمارس ممارسة حقيقية أك بالمحاكاة أنشطة جنسية

صريحة أك أم تصكير لؤلعضاء الجنسية لمطفؿ إلشباع الرغبة الجنسية أساسا".

كتتكفر ىذه الجريمة بمجرد ثبكت أحد األفعاؿ المادية التالية ضد شخص طبيعي أك معنكم :التصكير أك

التسجيؿ أك اإل نتاج مكاد إباحية تتعمؽ بطفؿ أك بمجمكعة أطفاؿ كذلؾ أيا كاف الغرض مف تمؾ األفعاؿ
كسكاء كاف لتمبية نزكات شخصية أك ألغراض تتصؿ بالتجارة الجنسية باعتبار أف الضحية طفؿ كأف

االستخداـ أك االستغبلؿ قد حصؿ.

كالتصكير يمكف أف يككف فكتكغرافيا أم بالتقاط الصكر عف طريؽ تسجيؿ الضكء أك اإلشعاع
و
الكيركمغناطيسي لآلخريف أك
ألجساـ معينة ،كا ٌما إلكتركنيان عف طريؽ جياز استشعار الصكر ،أك كيميائيان
مادة حساسة لمضكء مثؿ األفبلـ الفكتكغرافية .كال فرؽ بيف التصكير الفكتكغرافي كتصكير الفيديك؛
عف طريؽ ٌ
ألف عممية التصكير كاحدة في النكعيف إال أف الفيديك عبا ةر عف لقطات ثابتة متبلحقة ،كعند عرضيا السريع

تراىا العيف متحركة.

أما التسجيؿ فيك ترديد لمتصكير الفكتكغرافي باعتبار أف التصكير ىك عبارة عف تسجيؿ انعكاس صك ةر

مركر بالعدسة ،كاالحتفاظ
األجساـ في الخارج عبر تسجيؿ الفيمـ أك الشريحة الرقمية لمضكء الساقط عمييا نا
بالصكرة سكاء الثابتة أك المتحركة لممشاىدة.

 )361اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  263الدكرة الرابعة كالخمسكف

المؤرخ في  25أيار/مايك .2000

449

في حيف أف عبارة إنتاج مكاد إباحية تغطي جميع األنشطة المرتبطة بتكفير مكاد إباحية ،فإذا كاف اإلنساف

في القديـ ينتج المكاد اإلباحية عبر النقكش كاآلثار ،فإنو كمع تطكر كسائؿ اإلعبلـ أصبح إنتاج المكاد

اإلباحية يشكؿ صناعة ساعد عمى نمكىا السريع التطكر التقني كظيكر أجيزة الفيديك كأقراص الفيديك الرقمية

(  )362كالمتداكلة عبر اليكاتؼ ،كشبكة االنترنت فضبل عف األفبلـ التمفزيكنية.

كالمتمعف في الرصيد التشريعي الجزائي لدكلة اإلمارات العربية المتحدة ،يجد أف قانكف العقكبات اإلتحادم

از أك إحراز أك نقؿ بقصد االستغبلؿ أك التكزيع أك العرض عمى
جرـ تصنيع أك استيراد أك تصدير أك حي ة
ن
الغير كتابات أك رسكمات أك صك ار أك أفبلما أك رمك از أك غير ذلؾ مف األشياء إذا كانت مخمة باآلداب

العامة ،كرتب عنيا بالمادة  362عقابا بالحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف خمسة آالؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف

جرـ بالمادة  363تحريض طفؿ ذكر اك أنثى أك استدراجو أك إغكائو أك إغكاؤه بأية كسيمة
العقكبتيف .كما ن
عمى ارتكاب الفجكر أك الدعارة أك مساعدتو عمى ذلؾ /كأقر لو عقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف

كبالغرامة .كما تعرضت المادة  41مف المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )9لسنة  9849في شأف مكافحة جرائـ
تقنية المعمكمات إلى جريمة إنتاج أك إعداد أك تييئة أك إرساؿ أك خزف بقصد االستغبلؿ أك التكزيع أك
العرض عمى الغير ،عف طريؽ شبكة معمكماتية ،مكاد إباحية أك أنشطة لمقمار ،ككؿ ما مف شأنو المساس

باآلداب العامة العقكبة كرتبت عنيا عقكبتي الحبس كالغرامة التي ال تقؿ عف مائتيف كخمسيف ألؼ درىـ كال
تجاكز خمسمائة ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.

الفقرة الثانية :جريمة إنتاج أك نشر أك تكزيع أك تسييؿ كصكؿ األطفاؿ لمكاد إباحية بأية كسيمة.

أقر المشرع ىذه الجريمة بالبند  2مف المادة  37مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة إذ جاء فيو  " :هيحظر إنتاج أك
نشر أك تكزيع أك تسييؿ كصكؿ األطفاؿ لمكاد إباحية بأية كسيمة" كرتبت بالمادة  65مف ذات القانكف عقابا
لكؿ مف يخالؼ ذلؾ الحظر يتمثؿ في السجف لمدة ال تقؿ عف عشر سنكات.

يتماشى إقرار ىذه الجريمة مع ما جاء في الفقرة ج مف المادة  3مف البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ
الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد االباحية كالتي جاء فييا " :تكفؿ كؿ دكلة
طرؼ أف تغطي ،كحد أدنى ،األفعاؿ كاألنشطة التالية تغطية كاممة بمكجب قانكنيا الجنائي أك قانكف

العقكبات فييا سكاء أكانت ىذه الجرائـ ترتكب محمينا أك دكلينا أك كانت ترتكب عمى أساس فردم أك منظـ":

إنتاج أك تكزيع أك نشر أك استيراد أك تصدير أك عرض أك بيع أك حيازة مكاد إباحية متعمقة بالطفؿ عمى

المعرؼ في المادة .2
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كلئف أعادت ىذه المادة فعؿ اإلنتاج ،فإف جديدىا ىك التعرض لمنشر كالتكزيع النشر أك تسييؿ كصكؿ

األطفاؿ لممكاد اإلباحية.

كفي حقيقة األمر كالكاقع فإف اإلنتاج كالنشر كالتكزيع ىي عمميات كأنشطة مترابطة يكمؿ بعضيا بعضا ذلؾ

أف النشر ىك عممية إنتاج كنشر المعمكمات بأشكاؿ مختمفة ،كيستبطف معنى تكزيع األعماؿ المطبكعة مثؿ
الكتب كالصحؼ كالمجبلت ،كمع ظيكر التكنكلكجيا الرقمية كنظـ المعمكمات كاإلنترنت في تكسعت لتشمؿ
المكارد اإللكتركنية ،مثؿ النسخ اإللكتركنية مف كتب كدكريات كمكاقع اإللكتركنية .كمع تطكر كسائؿ

التكاصؿ االجتماعي كاتاحة استعماالتيا عمى نطاؽ كاسع عف طريؽ الحكاسي ب كاليكاتؼ الجكالة أصبح

كصكؿ األطفاؿ لممكاد إباحية سيبل كمف ثـ فإف كؿ مف ييسيؿ ىذا الكصكؿ يجد نفسو عرضة لمتبع الجزائي
عمى معنى المادة  65مف قانكف حقكؽ الطفؿ " كديمة".

كلقد تعرضت المادة  17سالفة الذكر مف المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )9لسنة  9849في شأف مكافحة

جرائـ تقنية المعمكمات إلى جريمة إنتاج أك إعداد أك تييئة أك إرساؿ أك خزف بقصد االستغبلؿ أك التكزيع أك
العرض عمى الغير ،عف طريؽ شبكة معمكماتية ،مكاد إباحية أك أنشطة لمقمار ،ككؿ ما مف شأنو المساس
باآلداب العامة العقكبة كرتبت عنيا عقكبتي الحبس كالغرامة التي ال تقؿ عف مائتيف كخمسيف ألؼ درىـ كال
تجاكز خمسمائة ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.
الفقرة الثالثة :جريمة مساىمة القائـ عمى رعاية الطفؿ في مشاركة الطفؿ في إنتاج أك تصكير مكاد إباحية
األطفاؿ أك أية أعماؿ جنسية أخرل أك السماح لو بذلؾ أك مساعدتو في أم مف ىذه األفعاؿ.

نص عمى ىذه الجريمة البند  5مف المادة  37مف قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" الذم جاء فيو  " :يحظر
مساىمة القائـ عمى رعاية الطفؿ في مشاركة الطفؿ في إنتاج أك تصكير مكاد إباحية األطفاؿ أك أية أعماؿ
جنسية أخرل أك السماح لو بذلؾ أك مساعدتو في أم مف ىذه األفعاؿ " .كرتبت المادة  65مف ذات القانكف
عقابا لكؿ مف يخالؼ ذلؾ الحظر يتمثؿ في السجف لمدة ال تقؿ عف عشر سنكات".
كالمستيدفكف ليذه الجريمة ىـ القائمكف عمى رعاية الطفؿ كىـ كفؽ ما جاء في التعريؼ بالمادة  1مف
قانكنا عف الطفؿ أك مف ييعيد إلييـ برعايتو .أما األفعاؿ المادية التي يمكف
القانكف األشخاص المسؤكلكف
ن
مساءلتيـ كمؤاخذتيـ مف أجميا جزائيا إف ثبتت فيي كما جاء في النص تتمثؿ في مساىمة القائـ عمى رعاية
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 مشاركة الطفؿ في إنتاج أك تصكير مكاد إباحية األطفاؿ أك أية أعماؿ جنسية أخرل. السماح لمطفؿ بالقياـ بتمؾ األعماؿ. مساعدة الطفؿ عمى القياـ بتمؾ األعماؿ.كجميع ىذه األفعاؿ تعني تشجيع الطفؿ بشكؿ مباشر عمى إنتاج أك تصكير مكاد إباحية األطفاؿ أك أية
أعماؿ جنسية أخرل كاعطائو الضكء األخضر لممارستيا دكف ثنيو عف ذلؾ كمنعو منيا لما تشكمو ال فقط
مف نيؿ مف اآلداب العامة با لحث عمى إشاعة الفاحشة كانتياز فرص الفسؽ كالفجكر ،ك إنما أيضا بما تسببو
لمطفؿ مف آثار خطي ةر عمى حياتو كبقائو كنمائو.
كتمتقي ىذه الجريمة مع جريمة المادة  363مف قانكف العقكبات المتعمقة بتحريض أم طفؿ ذكر اك أنثى أك

استدراجو أك إغكائو أك إغكاؤه بأية كسيمة عمى ارتكاب الفجكر أك الدعا ةر أك مساعدتو عمى ذلؾ ،ك التي رتب
ليا المشرع عقابا بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف كبالغرامة .كما تمتقي مع جريمة المادة  41مف المرسكـ
بقانكف اتحادم رقـ ( )9لسنة  9849في شأف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات كالتي تتعمؽ بإنتاج أك إعداد أك

تييئة أك إرساؿ أك خزف بقصد االستغبلؿ أك التكزيع أك العرض عمى الغير ،عف طريؽ شبكة معمكماتية،

مكاد إباحية أك أنشطة لمقمار ،ككؿ ما مف شأنو المساس باآلداب العامة العقكبة كرتبت عنيا عقكبتي الحبس
كالغرامة التي ال تقؿ عف مائتيف كخمسيف ألؼ درىـ كال تجاكز خمسمائة ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف

العقكبتيف.

كرغـ كجكد التقاءات بيف مختمؼ ىذه الجرائـ ،فإنو تبقى لكؿ منيا خصكصيتيا كلمنيابة العامة كمحاكـ

القضاء االجتياد المطمؽ في إسباغ الكصؼ المبلئـ عمى كؿ فعؿ يرتكب في حؽ الطفؿ كتطبيؽ ما يتبلءـ

معيا قانكنا.

الفقرة الرابعة :جريمة استغبلؿ الطفؿ جنسيا بتعريضو أك تييئتو ألعماؿ الدعارة أك الفجكر سكاء بمقابؿ
أك دكف مقابؿ ،كبطريقة مباشرة أك غير مباشرة.

تـ إقرار ىذه الجريمة بالبند  6مف المادة  37مف قانكف حقكؽ الطفؿ " كديمة" كالتي جاء فييا بأنو يحظر

جنسيا بتعريضو أك تييئتو ألعماؿ الدعارة أك الفجكر سكاء بمقابؿ أك دكف مقابؿ،
استغبلؿ الطفؿ استغبلالن
ن
كبطريقة مباشرة أك غير مباشرة .كرتبت المادة  65مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة عمى مف يخالؼ ذلؾ
الحظر عقابا بالسجف لمدة ال تقؿ عف عشر سنكات
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كال تختمؼ ىذه الجريمة في شيء عف الجريمة المقررة بالمادة  363مف قانكف العقكبات اإلتحادم المتعمقة

بتحريض أم طفؿ ذكر اك أنثى أك استدراجو أك إغكائو أك إغكاؤه بأية كسيمة عمى ارتكاب الفجكر أك الدعارة

أك مساعدتو عمى ذلؾ ،كالتي رتب ليا المشرع عقابا بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف كبالغرامة.

كرغـ كجكد تبايف لغكم بيف مفردات تعريض كتحريض كاستدراج كتييئة كغكاية الكاردة بالنصيف المذككريف،

فإف جريمة النصيف كاحدة ،إذ ىما يتعمقاف باالستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ ،كلكف االختبلؼ القائـ بينيما ىك في

العقكبة ففي المادة  65مف قانكف حقكؽ الطفؿ نجد أف العقكبة عف تحريض أك تعريض الطفؿ لمدعا ةر ىك

السجف لمدة ال تقؿ عف عشر سنكات ،في حيت نجد أف ذات األفعاؿ معاقب عمييا بالمادة  363مف قانكف
العقكبات اإلتحادم بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف كبالغرامة.

ك يبدك لي أف المشرع اإلماراتي أراد في قانكف كديمة أف ييغمظ في العقكبة عمى مف ييعرض أك ييحرض
طفبل عمى الدعا ةر انسجاما مع أحكاـ المادة  364مف قانكف العقكبات اإلتحادم ذاتو التي نصت عمى عقاب

كؿ مف حرض ذك ار أك أنثى عمى ارتكاب الفجكر أك الدعارة عف طريؽ اإلكراه أك التيديد أك الحيمة

بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر سنكات باعتبار أف رضاء الطفؿ مفقكد في حالتي التعريض لمدعارة أك

التحريض عمييا كعميو فيك ييعتبر مكره عمييا ،كمف ثـ يمكف القكؿ أف العقاب األشد المقرر في المادة 65
ىك الذم يضحى قاببل لمتطبيؽ مف طرؼ محاكـ القضاء ما لـ تكتؼ النيابة العامة بإحالة مف يرتكب
الجريمة المذككرة عمى معنى المادة  363مف قانكف العقكبات االتحادم ،دكف إشارة لممادة  65مف قانكف

كديمة.

كما أف ىذه الجريمة تمتقي مع جريمة المادة  19مف المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )9لسنة  9849في شأف

مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات كالتي جاء فييا يعاقب بالسجف كالغرامة التي ال تقؿ عف مائتيف كخمسيف ألؼ
درىـ كال تجاكز مميكف درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف حرض أك أغكل آخر عمى ارتكاب الدعا ةر أك
الفجكر أك ساعد عمى ذلؾ ،باستخداـ شبكة معمكماتية أك إحدل كسائؿ تقنية المعمكمات .كتككف العقكبة

السجف مدة ال تقؿ عف خمس سنكات كالغرامة التي ال تجاكز مميكف درىـ إذا كاف المجني عميو حدثنا لـ يتـ
الثامنة عشرة مف عمره .غير أف الفرؽ بيف الجريمتيف ىك في الكسيمة المعتمدة لتعريض الطفؿ أك تييئتو أك
تحريضو عمى الدعارة إذ ال بد أف تككف حسب المادة  42سالفة الذكر باستخداـ شبكة معمكماتية أك إحدل

كسائؿ تقنية المعمكمات ،في حيف أف ىذا الشرط مفقكد في البند  4مف المادة .11
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الفقرة الخامسة :جريمة نشر أك عرض أك تداكؿ أك حيازة أك إنتاج أية مصنفات مرئية أك مسمكعة أك
مطبكعة أك ألعاب مكجية لمطفؿ تخاطب غرائز الطفؿ الجنسية أك تزيف لو السمككيات

المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة أك يككف مف شأنيا التشجيع عمى االنحراؼ في السمكؾ.

نصت عمى ىذه الجريمة المادة  26مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة كالتي جاء فييا  ":ييحظر نشر أك عرض
أك تداكؿ أك حيازة أك إنتاج أية مصنفات مرئية أك مسمكعة أك مطبكعة أك ألعاب مكجية لمطفؿ تخاطب

غرائز الطفؿ الجنسية أك تزيف لو السمككيات المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة أك يككف مف شأنيا التشجيع

عمى االنحراؼ في السمكؾ" .كرتبت المادة  66مف ذات القانكف عقابا بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبالغرامة
التي ال تقؿ عف ( )100.000مائة ألؼ درىـ كال تزيد عمى ( )400.000أربعمائة ألؼ درىـ أك بإحدل
ىاتيف العقكبتيف لكؿ مخالؼ لذلؾ الحظر.
كتتككف ىذه الجريمة مف ثبلثة أركاف :

ركف مادم يتمثؿ في ارتكاب الجاني أحد األفعاؿ التالية :نشر أك عرض أك تداكؿ أك حيازة أك إنتاج أية
مصنفات مرئية أك مسمكعة أك مطبكعة مثؿ أفبلـ الفيديك كاألشرطة السمعية كاالسطكانات المدمجة المرئية

كالسمعية ،أك المجبلت الخميعة أك ألعاب مكجية لمطفؿ كالدمى الجنسية مثبل.

ركف ثاف يتمثؿ في أف تككف تمؾ المكاد تخاطب غرائز الطفؿ الجنسية أم تمؾ التي تشعره بالحاجة إلى

ممارسة الجنس كالجماع ،أك تزيف لو السمككيات المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة أم السمككيات المخالفة

لمقانكف كلممألكؼ لدل الناس كما اعتادكا عميو مف حشمة كحياء أم في نياية األمر كؿ ما ييحرج مشاىدتو أك

سماعو مف العامة لما ينطكم عميو مف فحش ،أك يككف مف شأف تمؾ المكاد التشجيع عمى االنحراؼ في

السمكؾ ،ك الخركج عف النكاميس االجتماعية السائدة.

ركف ثالث يتمثؿ في اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب تمؾ األفعاؿ مع عممو بذلؾ.

كتمتقي ىذه الجريمة في بعض األكجو مع جريمة المادة  362مف قانكف العقكبات اإلتحادم التي جاء فييا:

" يعاقب بالحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف خمسة آالؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف ،كؿ مف صنع أك
استكرد أك صدر أك حاز أك أحرز أك نقؿ بقصد االستغبلؿ أك التكزيع أك العرض عمى الغير كتابات أك

رسكمات أك صك ار أك أفبلما أك رمك از أك غير ذلؾ مف األشياء إذا كانت مخمة باآلداب العامة .كيعاقب
بالعقكبة ذاتيا كؿ مف أعمف عف شيء مف األشياء المذككرة".

كمف أكجو االلتقاء بيف جريمتي المادتيف  26مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة ك  362مف قانكف العقكبات

االتحادم ىك تجريـ أفعاؿ كاحدة في النصيف المذككريف كىي عرض كحيا ةز كصنع أك إنتاج مكاد :كتابات أك
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رسكمات أك صكر أك أفبلـ أك رمكز /المادة  ،362كىي المكاد التي تـ اختزاليا بالمادة  26مف قانكف كديمة
بعبارة " مصنفات مرئية أك مسمكعة أك مطبكعة"

كرغـ كجكد ىذه اإللتقاءات فإنو تكجد فركؽ جكىرية بيف النصيف ذلؾ أف أف المشرع اشترط في جريمة المادة

 362كجكد قصد جنائي خاص يتمثؿ في أف يككف صنع أك استيراد أك تصدير أك حيازة أك إحراز أك نقؿ
لتمؾ المكاد ىك بقصد االستغبلؿ أك التكزيع أك العرض عمى الغير ،في حيف أف المادة  26لـ تشترط ىذا
القصد الخاص بؿ اكتفت بضركرة تكفر القصد العاـ ال غير كىك  -كما أسمفنا  -اتجاه إرادة الجاني إلى

ارتكاب تمؾ األفعاؿ مع عممو بذلؾ .

الفقرة السادسة :جريمة حيازة مكاد إباحية األطفاؿ بغض النظر عف نية التكزيع.
تعرض ليذه الجريمة البند  3مف المادة  37كالذم جاء فيو " :ييحظر حيا ةز مكاد إباحية األطفاؿ بغض النظر
عف نية التكزيع" كرتب المشرع عقابا ليذه الجريمة بالمادة  66ىك الحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبالغرامة التي

ال تقؿ عف ( )100.000مائة ألؼ درىـ كال تزيد عمى ( )400.000أربعمائة ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف
العقكبتيف.

كالفرؽ بيف ىذه الجريمة كجريمة الفق ةر السابقة التي جرمت بدكرىا حيا ةز المكاد اإلباحية ىك أف المشرع جعؿ

ىذه الجريمة تتأسس بمجرد ت كفر ركنيا المادم كىك الحيازة بصرؼ النظر إف كاف القصد منيا التكزيع أك "

االستعماؿ الخاص" .كرتب المشرع بالمادة  66مف ذات القانكف عقابا بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبالغرامة

التي ال تقؿ عف ( )100.000مائة ألؼ درىـ كال تزيد عمى ( )400.000أربعمائة ألؼ درىـ أك بإحدل
ىاتيف العقكبتيف كذلؾ لكؿ شخص يخالؼ ذلؾ الحظر.

كتمتقي جريمة ىذه المادة مع جريمة المادة  18مف المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )9لسنة  9849في شأف

مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات كالتي جاء فييا  ":يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كالغرامة التي ال

عمدا مكاد إباحية األحداث باستخداـ
تقؿ عف مائة كخمسيف ألؼ درىـ كال تجاكز مميكف درىـ كؿ مف حاز ن
نظاـ معمكمات إلكتركني ،أك شبكة معمكماتية ،أك مكقع إلكتركني ،أك إحدل كسائؿ تقنية المعمكمات.
غير أف الفرؽ بيف الجريمتيف ىك في الكسيمة المعتمدة ذلؾ أنو حسب المادة  48سالفة الذكر اشترطت أف

تككف الحيازة باستخداـ نظاـ معمكمات إلكتركني ،أك شبكة معمكماتية ،أك مكقع إلكتركني ،أك إحدل كسائؿ

تقنية المعمكمات ،في حيف أف صيغة البند  1مف المادة  11جاءت عامة دكف تخصيص.
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الفقرة السابعة :جريمة تنزيؿ أك تحميؿ أك إرساؿ مكاد إباحية األطفاؿ عف طري ؽ شبكة المعمكمات
اإللكتركنية أك عبر أية كسيمة أخرل مف كسائؿ االتصاؿ أك تقنية المعمكمات.

كردت ىذه الجريمة بالبند الرابع مف المادة  37مف قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة " كالتي جاء فييا  " :ييحظر
تنزيؿ أك تحميؿ أك إرساؿ مكاد إباحية األطفاؿ عف طريؽ شبكة المعمكمات اإللكتركنية أك عبر أية كسيمة
أخرل مف كسائؿ االتصاؿ أك تقنية المعمكمات.

كتتككف ىذه الجريمة بمجرد القياـ باألفعاؿ المادية التالية:

 -التنزيؿ(  )363كىك يعني أخذ نسخة مف فمـ أك فيديك إباحي أك مقطع منيما مف مكقع إلكتركني أكمف شبكة

معمكماتية كاالحتفاظ بيا عمى حاسكب أك ىاتؼ جكاؿ.

 -التحميؿ (  )364يعني رفع فمـ أك فيديك أك نسخة منو ،مف حاسكب أك ىاتؼ جكاؿ كنقمو إلى مكقع

إلكتركني أم رفعو كحممو مف محمؿ إلى آخر كمف ثـ جاءت مفردة تحميؿ.

 -اإلرساؿ(  )365كىك يعني تكجيو الفمـ أك الفيديك أك أم نسخة منيما مف محمؿ إلكتركني إلى آخر.

كال بد لقياـ الجريمة أيضا مف أف تتـ إما عف طريؽ شبكة المعمكمات اإللكتركنية أك عبر أية كسيمة أخرل مف
كسائؿ االتصاؿ أك تقنية المعمكمات.

كالمقصكد بشبكة المعمكمات اإللكتركنية ىي ارتباط بيف مجمكعتيف أك أكثر مف البرامج المعمكماتية ككسائؿ

تقنية المعمكمات التي تتيح لممستخدميف الدخكؿ كتبادؿ المعمكمات (كرد ىذا التعريؼ في المادة األكلى مف

المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ ( )9لسنة  9849في شأف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات).

أما كسائؿ االتصاؿ فيي عممية انتقاؿ كتبادؿ المعمكمات كاألفكار كالسمككات بيف أفراد المجتمع الكاحد ك
المجتم عات المختمفة ،كقد تطكرت كسائؿ االتصاؿ عبر الزمف ،كأصبحت تتمثؿ اليكـ في األقمار الصناعية
كالكمبيكتر ،كالياتؼ النقاؿ كاإلنترنت.

في حيف تعني كسائؿ تقنية المعمكمات األدكات الكتركنية المغناطيسية ،البصرية ،الكيرككيميائية ،أك أم

أداة أخرل تستخدـ لمعالجة البيانات اإللكتركنية كأداء العمميات المنطقية كالحسابية ،أك الكظائؼ التخزينية،
كيشمؿ أم كسيمة مكصمة أك مرتبطة بشكؿ مباشر ،تتيح ليذه الكسيمة تخزيف المعمكمات اإللكتركنية أك

إيصاليا لآلخريف.

( Download.

363

( Upload.

364

( Sending.
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الفقرة الثامنة :جريمة حظر دخكؿ األطفاؿ ألماكف معينة.
تعرضت ليذه الجريمة المادة  27مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة التي جاء فييا  " :تحدد البلئحة التنفيذية ليذا
القانكف األماكف التي ييحظر دخكؿ األطفاؿ إلييا ،كضكابط دخكؿ غيرىا مف األماكف"  .كرتبت المادة  67مف

ذات القانكف عقابا بالحبس مدة ال تقؿ عف شير كال تجاكز ستة أشير ،كبالغرامة التي ال تقؿ عف خمسة
آالؼ ( )5000درىـ لكؿ مف خالؼ أم حكـ مف أحكاـ المادة  27المذككر.

كبالرغـ مف عدـ صدكر البلئحة التنفيذية لمقانكف لحد اآلف ،كعدـ تحديد األماكف التي ييحظر دخكؿ األطفاؿ
إلييا ،كضكابط دخكؿ غيرىا مف األماكف ،فإنو يمكف القكؿ أف جميع األماكف التي ستحددىا البلئحة كتجعميا

مكضكعا لحظر دخكؿ األطفاؿ أك تجيز دخكليا كفؽ ضكابط معينة  ،ستيصبح كؿ مخالفة لقكاعد حظرىا
مشكمة ألفعاؿ مادية تستكجب مساءلة مرتكبيا.
في حقيقة األمر كالكاقع  ،فإف الغرض مف ىذه الجريمة ىك حماية الطفؿ مف التعرض لئلساءة األخبلقية أك

اإلستغ بلؿ الجنسي ك كذلؾ حمايتو مف كؿ ما يمكف أف يعرضو إلى اإلساءة الصحية كفؽ ما سبؽ أف بيناه
في معرض دراستنا ألحكاـ المادة .27
المادة ()68
يعاقب بالحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )20.000عشريف ألؼ درىـ ،أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ

مف خالؼ أم حكـ مف أحكاـ المادة ( )14أك حكـ المادة ( )38مف ىذا القانكف.
فإذا كاف العمؿ يشكؿ خطكرة عمى حياة الطفؿ الذم لـ يبمغ الخامسة عش ةر أك سبلمتو البدنية أك العقمية

مشددا.
ظرفا
أك األخبلقية عد ذلؾ ن
ن

الجرائـ المتعمقة بحماية الطفؿ مف االستغبلؿ االقتصادم (مبحث رابع)
تعرضت المادة  68إلى جرائـ االستغبلؿ االقتصادم التالية التي يمكف أف يستيدؼ ليا الطفؿ كىي:
 -جريمة تشغيؿ األطفاؿ قبؿ بمكغيـ سف الخامسة عشرة ( فقرة أكلى).

 جريمة االستغبلؿ االقتصادم كالتشغيؿ في أم أعماؿ تعرض األطفاؿ لمخطر سكاء بحكـ طبيعتيا أكلظركؼ القياـ بو( فقرة ثانية).
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 -جريمة استغبلؿ الطفؿ في التسكؿ ( فقرة ثالثة)

 جريمة تشغيؿ الطفؿ في ظركؼ مخالفة لمقانكف ( فقرة رابعة) جريمة تكميؼ الطفؿ بعمؿ يعكؽ تعميمو أك يضر بصحتو أك بسبلمتو البدنية أك النفسية أك األخبلقيةأك العقمية ( فقرة خامسة).

الفقرة األكلى :جريمة تشغيؿ األطفاؿ قب ؿ بمكغيـ سف الخامسة عشرة.
اقتضى البند األكؿ مف المادة  14مف قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" تعمؿ السمطات المختصة كالجيات
المعنية عمى حظر تشغيؿ األطفاؿ قبؿ بمكغيـ سف الخامسة عشرة .كرتبت المادة  68مف ذات القانكف لكؿ

مف يخالؼ ذلؾ الحظر عقابا بالحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )20.000عشريف ألؼ درىـ ،أك بإحدل
ىاتيف العقكبتيف.

كيجدر التذكير بداية أف المادة  20مف القانكف رقـ ( )8لسنة  1980في شأف تنظيـ عبلقات العمؿ كانت

أكدت صراحة أنو ال يجكز تشغيؿ األحداث مف الجنسيف قبؿ تماـ سف الخامسة عشرة.

كلكف مف يعكد إلى المادة  181مف القانكف المذككر كما عدلت بالقانكف رقـ  12تاريخ  1986/10/29يجد

أف المشرع عقابا بالحبس مدة ال تتجاكز ستة اشير كبغرامة ال تقؿ عف ثبلثة آالؼ درىـ كال تزيد عمى عش ةر
آالؼ درىـ اك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف خالؼ أم نص آمر مف نصكص القانكف اك المكائح اك

الق ار ارت المنفذة لو ...بما فييا مخالفة المادة  .20كقد جاء في طالع المادة  181أنو " :مع عدـ اإلخبلؿ
بأية عقكبة أشد ينص عمييا " كىي عبارة تفسح المجاؿ لمقضاة في اإلجتياد بيف تطبيؽ نص المادة  68مف

قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة أك تطبيؽ نص المادة  181مف القانكف رقـ ( )8لسنة  1980في شأف تنظيـ

عبلقات العمؿ.

كجريمة المادة  68ىي جريمة شكمية تتكفر بمجرد ثبكت تشغيؿ الطفؿ قبؿ بمكغو سف الخامسة عش ةر ك يتـ

التثبت مف ىذا األمر باالطبلع عمى شيادة ميبلد المعني باألمر.
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الفقرة الثانية جريمة االستغبلؿ االقتصادم كالتشغيؿ في أم أعماؿ تعرض األطفاؿ لمخطر سكاء بحكـ
طبيعتيا أك لظركؼ القياـ بو.

اقتضى البند الثاني مف المادة  14مف قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" تعمؿ السمطات المختصة كالجيات

المعنية عمى حظر االستغبلؿ االقتصادم كالتشغيؿ في أم أعماؿ تعرض األطفاؿ لمخطر سكاء بحكـ

طبيعتيا أك لظركؼ القياـ بيا .كرتبت المادة  68مف ذات القانكف لكؿ مف يخالؼ ذلؾ الحظر عقابا بالحبس

كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )20.000عشريف ألؼ درىـ ،أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.

كلئف كانت عبارة حظر االستغبلؿ االقتصادم عامة ك ال تحيؿ إلى أفعاؿ مادية محددة  ،فإف عبا ةر حظر

تشغيؿ األطفاؿ في أم أعماؿ تعرضيـ لمخطر سكاء بحكـ طبيعتيا أك لظركؼ القياـ بو ،أكثر دقة فمقد جاء

بالمادة  24مف القانكف رقـ ( )8لسنة  1980في شأف تنظيـ عبلقات العمؿ " :يحظر تشغيؿ األحداث في
األعماؿ الخطرة أك المرىقة أك المضرة بالصحة التي يصدر بتحديدىا قرار مف كزير العمؿ كالشؤكف

االجتماعية بعد استطبلع رأم الجيات المختصة".

كاقتضت المادة  25مف ذات القانكف أف الحد األقصى لساعات العمؿ الفعمية بالنسبة إلى األحداث ىك ست

يكميا ،كيجب أف تتخمؿ ساعات العمؿ فترة أك أكثر لمراحة أك لتناكؿ الطعاـ أك لمصبلة ال تقؿ في
ساعات ن
مجمكعيا عف ساعة كتحدد ىذه الفترة أك الفترات بحيث ال يعمؿ الحدث أكثر مف أربع ساعات متكالية .كال

يجكز إبقاء الحدث في مكاف العمؿ أكثر مف سبع ساعات متصمة .كأكدت المادة  26مف القانكف نفسو انو ال

يجكز تكميؼ األحداث بعمؿ ساعات إضافية.

كبالرجكع لممادة األكلى مف القرار كزارم رقـ ( )1 /5لسنة  1981في شأف تحديد األعماؿ الخطرة أك

المرىقة أك المض ةر بالصحة التي يحظر تشغيؿ األحداث فييا نجدىا نصت عمى أنو:

عاما في الصناعات اآلتية:
منعا ن
" ييمنع ن
باتا تشغيؿ األحداث التي تقؿ سنيـ عف سبعة عشر ن
 - 1العمؿ تحت سطح األرض في المناجـ كالمحاجر كجميع األعماؿ المتعمقة باستخراج المعادف
كاألحجار.

 - 2العمؿ في األفراف المعدة لصير المكاد المعدنية أك تكريرىا كانضاجيا.
 - 3معامؿ تكرير البتركؿ.
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 - 4العمؿ أماـ األفراف بالمخابز.
 - 5معامؿ اإلسمنت.

 - 6معامؿ الثمج كالتبريد.

 - 7تفضيض المرايا بكاسطة الزئبؽ.

 - 8صناعة المفرقعات كاألعماؿ المتعمقة بيا.
 - 9إذابة الزجاج كانضاجو.

 -10المحاـ باألكسجيف كاألسيتيميف كبالكيرباء.
 -11الدىاف بمادة الدككك.

 -12معالجة كتييئة أك اختزاف الرماد المحتكم عمى الرصاص كاستخبلص الفضة مف الرصاص.
 -13صناعة القصدير كالمركبات المعدنية المحتكية عمى أكثر مف  % 10مف الرصاص.

 -14صنع أكؿ أكسيد الرصاص (المرتؾ الذىبي) أك أكسيد الرصاص األصفر ،كثاني أكسيد الرصاص

(السمفكف) ،ككربكنات الرصاص كأكسيد الرصاص البرتقالي ،كسمفات ككركمات كسميكات الرصاص.

 -15عمميات المزج كالعجف في صناعة أك إصبلح البطاريات الكيربائية.

 -16تنظيؼ الكرش التي تزاكؿ فييا األعماؿ الكاردة بالبنكد (.)15( ،)14( ،)13( ،)12
 -17إدارة أك مراقبة الماكينات المحركة أك إصبلحيا أك تنظيفيا أثناء إدارتيا.
 -18صناعة األسفمت.

 -19عصير الزيكت بالطرؽ الميكانيكية.

 -20صناعة السماد كمعامؿ الحكامض المعدنية كالحاصبلت الكيماكية أك العمؿ في مستكدعاتو.
 -21العمؿ في المدابغ.

 -22سمخ الحيكانات كتقطيعيا كسمطيا كاذابة شحميا.
 -23صناعة الكاكتشكؾ.

 -24العمؿ في مؿء األسطكانات بالغازات المضغكطة.

 -25شحف كتفريغ البضائع في األحكاض كاألرصفة كالمكانئ كمخازف االستيداع.
 -26نقؿ الركاب بطريؽ البر أك في المياه الداخمية.

 -27صناعة الفحـ مف عظاـ الحيكانات ما عدا عممية فرز العظاـ قبؿ حرقيا.
 -28عمميات تبييض كصباغة كطبع المنسكجات.

460

 -29حمؿ األثقاؿ أك جرىا أك دفعيا إذا زاد كزنيا عمى ما ىك مبيف بالجدكؿ المرفؽ بيذا القرار( .)366
 -30العمؿ كمضيفيف في المبلىي.
 -31العمؿ في البارات.

كفي الكقت الذم نجد فيو المشرع يعاقب مف يخالؼ المادة  14بالحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف

( ) 20.000عشريف ألؼ درىـ ،أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف ،نجد أف المشرع يعاقب عف نفس الجريمة في
المادة  181القانكف رقـ ( )8لسنة  1980في شأف تنظيـ عبلقات العمؿ بالحبس مدة ال تتجاكز ستة اشير
كبغرامة ال تقؿ عف ثبلثة آالؼ درىـ كال تزيد عمى عشرة آالؼ درىـ اك بإحدل ىاتيف العقكبتيف ،كىذا ما
يحيمنا إلى نفس التعميؽ عف الجريمة السابقة.

الفقرة الثالثة :جريمة استغبلؿ الطفؿ في التسكؿ.
حظر البند األكؿ مف المادة  38استغبلؿ الطفؿ في التسكؿ .كرتبت المادة  68مف ذات القانكف لكؿ مف
يخالؼ ذلؾ الحظر عقابا بالحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )20.000عشريف ألؼ درىـ ،أك بإحدل

ىاتيف العقكبتيف.

ككما سبؽ أف أسمفنا فإف قانكف دكلة االمارات يحظر جريمة التسكؿ عمى الكبار كالصغار بمكجب القانكف رقـ

 49لسنة  4219الذم يعاقب عمى كؿ شخص جاكز الثامنة عش ةر مف عمره ،كلك كاف غير صحيح البنية أك
غير قادر عمى العمؿ ،أف يتسكؿ في الطريؽ العاـ أك في األماكف كالمحبلت العامة أك عرض سمع تافية أك

ألعاب بيمكانية ال تصمح مكردان جديان لمعيش كاصطناع اإلصابة بجركح أك عاىات أك استعماؿ أية كسيمة

 ) 366جدكؿ أقصى أكزاف لؤلثقاؿ التي يجكز تكميؼ األحداث الذيف تقؿ سنيـ عف  17سنة بحمميا أك جرىا أك دفعيا
األثقاؿ التي يجكز األثقاؿ التي تدفع عمى األثقاؿ التي تدفع عمى األثقاؿ التي تدفع عمى عجمة
حمميا
السف
مف  15إلى

17
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كاحدة

عجمتيف

ذككر
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ذككر
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إناث
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أخرل مف كسائؿ الغش بقصد التأثير في الجميكر الستدرار عطفو ،بالحبس مدة ال تتجاكز الشيريف كبغرامة

ال تجاكز  988درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فضبل عف جكاز الحكـ بإبعاد األجنبي عف الببلد كينفذ
اإلبعاد بعد تنفيذ العقكبة المحككـ بيا أك االكتفاء بإبعاده دكف انقضاء العقكبة.

كما انو كفقا ألحكاـ الفقرة األكلى مف المادة  13مف القانكف االتحادم رقـ ( )2لسنة 4214ـ في شأف
عد مف أعماؿ التسكؿ عرض سمع
كي ي
األحداث الجانحيف كالمشرديف فإف الحدث ييعتبر مشردا إذا كجد متسكالن ،ي
جديا لمعيش.
تافية أك ممارسة أعماؿ ال تصمح ن
مكردا ن
كاقتضػػت المػػادة  42مػػف القػػانكف االتحػػادم رقػػـ ( )2لسػػنة 4214ـ فػػي شػػأف األحػػداث الجػػانحيف كالمش ػػرديف
التػي جػػاء فييػػا  ":يعاقػػب بػػالحبس مػػدة ال تزيػػد عمػػى سػػنة أك بغ ارمػػة ال تقػػؿ عػػف ألفػػي درىػػـ كال تجػػاكز خمسػػة
آالؼ درىػـ كػؿ مػػف عػرض حػػدثنا إلحػدل حػاالت التشػػرد بػأف أعػػده ليػا أك سػاعده أك حرضػػو عمػى سػػمككيا أك
قانكنا.
سيميا لو بأم كجو كلك لـ تتحقؽ حالة التشرد ن

كيعاقب بالعقكبة ذاتيا كؿ مف أعػد حػدثنا الرتكػاب جريمػة أك القيػاـ بعمػؿ مػف األعمػاؿ المجيػزة أك المسػيمة أك
المتممة الرتكابيا أك حرضو عمييا كلك لـ يرتكبيا الحدث فعبلن.
كتكػكف العقكبػة الحػػبس مػدة ال تقػؿ عػػف سػتة أشػير إذا اسػػتعمؿ الجػاني مػع الحػػدث كسػائؿ إكػراه أك تيديػػد أك
طبق ػ ػ ػػا لمقػ ػ ػ ػػانكف.
ػمما إلي ػ ػ ػػو ن
ك ػ ػ ػػاف م ػ ػ ػػف أص ػ ػ ػػكلو أك م ػ ػ ػػف المتػ ػ ػ ػػكليف تربيت ػ ػ ػػو أك مبلحظت ػ ػ ػػو أك ك ػ ػ ػػاف الحػ ػ ػ ػػدث مس ػ ػ ػ ن
كتككف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنة إذا ارتكب الجاني ىذه األفعاؿ مع أكثر مف حدث كلك في أكقات
مختمفة .كذلؾ كمو مع عدـ اإلخبلؿ بأية عقكبة أشد ينص عمييا قانكف آخر".
الفقرة الرابعة :جريمة تشغيؿ الطفؿ في ظركؼ مخالفة لمقانكف.
حظر البند الثاني مف المادة  38تشغيؿ الطفؿ في ظركؼ مخالفة لمقانكف .كرتبت المادة  68مف ذات القانكف
لكؿ مف يخالؼ ذلؾ الحظر عقابا بالحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )20.000عشريف ألؼ درىـ ،أك
بإحدل ىاتيف العقكبتيف.

كالمتأم ؿ في صيغة البند الثاني مف المادة  38يجد أنيا جاءت في غاية العمكمية كاإلطبلؽ ،كىذا ما ال

يتماشى كثي ار مع مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات الذم يقتضي أف ال جريمة كال عقكبة إال بنص سابؽ الكضع

 ،كأف يككف النص المكضكع كاضحا في تحديد نكع الجريمة كماىيتيا .كلعمو كاف مف األفضؿ أف يتـ تحديد
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نكع تشغيؿ الطفؿ في ظركؼ مخالفة لمقانكف سيما كأف البند الثاني مف المادة  14مف قانكف حقكؽ الطفؿ

"كديمة" مثبل حظر بكضكح تعري ض األطفاؿ لمخطر سكاء بحكـ طبيعتيا أك لظركؼ القياـ بيا ،كتـ تحديد
األعماؿ الخط ةر بدقة ،ككاف باإلمكاف تحديد المحظكرات ثـ ترتيب جزاءات ليا بشكؿ دقيؽ.

كعمى أية حاؿ فإنو إزاء عدـ تحديد مفيكـ عبارة " تشغيؿ الطفؿ في ظركؼ مخالفة لمقانكف" ،يمكف القكؿ

أف ىذه العبارة تغطي كؿ األفعاؿ التي كرد بيا إلزاـ رب العمؿ باتباع قكاعد محددة عند تشغيؿ األطفاؿ كقاـ

بمخالفتيا مثؿ عدـ احتراـ عدد ساعات العمؿ ،أك تكميؼ األطفاؿ بأعماؿ ال تغطييا بالضركرة المكاد التي

كرد بيا حظر صريح.

كما أنو كاف باإلمكاف عدـ المجكء إلى إقرار جريمة تشغيؿ الطفؿ في ظركؼ مخالفة لمقانكف لكجكد المادة

 181مف القانكف رقـ ( )8لسنة  1980في شأف تنظيـ عبلقات العمؿ التي جاء فييا " :مع عدـ االخبلؿ
بأية عقكبة اشد ينص عمييا قانكف آ خر يعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز ستة اشير كبغرامة ال تقؿ عف ثبلثة
آالؼ درىـ كال تزيد عمى عشرة آالؼ درىـ اك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف خالؼ أم نص آمر مف
نصكص القانكف اك المكائح اك الق اررات المنفذة لو" .لكف يبدك أف إرادة المشرع انصرفت إلى إفراد حماية

خاصة لمطفؿ مف أم تشغيؿ في ظركؼ مخالفة لمقانكف ،ألف المادة  181لـ تتعرض لؤلطفاؿ.

الفقرة الرابعة :جريمة تكميؼ الطفؿ بعمؿ يعكؽ تعميمو أك يضر بصحتو أك بسبلمتو البدنية أك النفسية أك
األخبلقية أك العقمية.

حظر البند الثالث مف المادة  38تكميؼ الطفؿ بعمؿ يعكؽ تعميمو أك يضر بصحتو أك بسبلمتو البدنية أك

النفسية أك األخبلقية أك العقمية .كرتبت المادة  68مف ذات القانكف لكؿ مف يخالؼ ذلؾ الحظر عقابا بالحبس

كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )20.000عشريف ألؼ درىـ ،أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.

كالمتمعف في القانكف رقـ ( )8لسنة  1980في شأف تنظيـ عبلقات العمؿ ،يجد أف المشرع اإلماراتي أكلى
مسألة تشغيؿ األطفاؿ عناية خاصة تفاديا لكؿ تداعيات سمبية مف شأنيا أف تعكؽ أك تضر بصحتيـ أك
بسبلمتيـ البدنية أك النفسية أك األخبلقية أك العقمية .كفي ىذا اإلطار فرض القانكف المذككر بالمادة 167
رقابة عمى أرباب العمؿ يمارسيا مفتشك العمؿ الذيف خكؿ ليـ نفس القانكف مراقبة تنفيذ أحكاـ قانكف العمؿ
عمى كجو سميـ كخاص نة ما يتعمؽ منيا بشركط العمؿ كاألجكر ككقاية العماؿ كحمايتيـ أثناء قياميـ بالعمؿ
كما يتصؿ بصحة العماؿ كسبلمتيـ كاستخداـ األحداث كالنساء ،ك تزكيد أصحاب العمؿ كالعماؿ بالمعمكمات
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كاإلرشادات الفنية التي تمكنيـ مف اتباع أحسف الكسائؿ لتنفيذ أحكاـ القانكف ،كاببلغ السمطات المختصة
بأكجو النقص التي تقصر األحكاـ القائمة عف معالجتيا كاقتراح ما يمزـ لذلؾ ،كضبط الكقائع التي تيرتكب

تطبيقا ألحكاـ ىذا القانكف.
بالمخالفة ألحكاـ قانكف العمؿ كالمكائح كالق اررات الصادرة
ن
المادة ()69

يعاقب بالحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )50.000خمسيف ألؼ درىـ ،أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ

مف خالؼ حكـ المادة ( )36مف ىذا القانكف.

المبحث الخامس :الجرائـ المتعمقة بحماية الطفؿ مف أم اعتداء عمى حرمتو الجسدية
تمثؿ جرائـ االعتداء عمى الحرمة الجسدية لمطفؿ انتياكا خطي ار يمكف أف يناؿ مف ح ٌقو في البقاء عمى
قيد الحياة بسبب ما يترتب عف تمؾ االعتداءات مف أضرار بدنية كما تخمفو لو مف تداعيات مف شأنيا أف

تحد مف كظائؼ الجسد كتجعمو ال يقكـ بدكره الطبيعي عمى أفضؿ كجو.
ٌ

كحماي نة لمطفؿ مف أم اعتداء عمى حرمتو الجسدية فقد جاء في المادة  36مف قانكف حقكؽ الطفؿ
"كديمة" أنو مع مراعاة ما كرد في البند ( )2مف المادة ( )2مف ىذا القانكف يحظر تعريض الطفؿ لمتعذيب أك
االعتد اء عمى سبلمتو البدنية أك إتياف أم عمؿ ينطكم عمى القسكة مف شأنو التأثير عمى تكازف الطفؿ
العاطفي أك النفسي أك العقمي أك األخبلقي.

كرتبت المادة  69عف الحظر المذككر جزاء كاحدا ىك الحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )50.000خمسيف
ألؼ درىـ ،أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.
كفي ضكء ما كرد بالمادة  ،36فإف الجرائـ المعاقب عمييا بالمادة  69ىي :جريمة تعريض الطفؿ لمتعذيب
(فقرة أكلى) ،كجريمة االعتداء عمى سبلمتو البدنية (فقرة ثانية) ،كجريمة إتياف أم عمؿ ينطكم عمى القسكة
مف شأنو التأثير عمى تكازف الطفؿ العاطفي أك النفسي أك العقمي أك األخبلقي( فقرة ثالثة).
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الفقرة األكلى :جريمة تعريض الطفؿ لمتعذيب
اقتضت المادة  69مف ىذا القانكف أنو " يعاقب بالحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( )50.000خمسيف ألؼ

درىـ ،أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف خالؼ حكـ المادة ( )36مف ىذا القانكف" .كنص طالع المادة 36

عمى أنو " :مع مراعاة ما كرد في البند ( )2مف المادة ( )2مف ىذا القانكف ييحظر تعريض الطفؿ لمتعذيب".

كلمتذكير فإف البند  2مف المادة  " 2يتعمؽ ب حماية الطفؿ مف كؿ مظاىر اإلىماؿ كاالستغبلؿ كسكء المعاممة

كقانكنا كحؽ لمكالديف كمف في حكميـ في تأديب
كمف أم عنؼ بدني كنفسي يتجاكز المتعارؼ عميو شرنعا
ن
أبنائيـ " ،كقد سبؽ أف تعرضنا إلى إلغاء حؽ التأديب بمكجب القانكف اإلتحادم رقـ ( )7لسنة  2016بتعديؿ
بعض أحكاـ قانكف العقكبات.

سدا لفراغ تشريعي ألف أحكاـ قانكف العقكبات اإلتحادم لـ تتطرؽ إلى تجريـ
كيأتي إقرار تجريـ تعذيب الطفؿ ى
التعذيب الذم ييمارس عمى الطفؿ إال في إطار جريمة الخطؼ التي أقرتيا المادة  344إذ تعاقب المادة
المذكك ةر بالسجف المؤبد في صكرة ما إذا كاف الفعؿ بطريؽ الحيمة أك صحبة استعماؿ القكة أك التيديد بالقتؿ
أك باألذل الجسيـ أك أعماؿ تعذيب بدنية أك نفسية .

ك لئف لـ تقدـ المادة  36تعريؼ لمتعذيب الذم ييمكف أف يستيدؼ لو الطفؿ ،فإف التعذيب حسبما جاء في
اتفاقية األمـ المتحدة لمناىضة التعذيب(  .)367ىك " كؿ عمؿ ينتج عنو ألـ أك عذاب شديد ،جسديا كاف أـ

عقميا ،يمحؽ عمدا بشخص ما بقصد الحصكؿ مف ىذا الشخص ،أك مف شخص ثالث ،عمى معمكمات أك
عمى اعتراؼ  ،أك معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أك يشتبو في انو ارتكبو ،ىك أك شخص ثالث أك تخكيفو أك
ارغامو ىك أك أم شخص ثالث  -أك عندما يمحؽ مثؿ ىذا األلـ أك العذاب ألل سبب يقكـ عمى التمييز أيا
كاف نكعو ،أك يحرض عميو أك يكافؽ عميو أك يسكت عنو مكظؼ رسمي أك أم شخص يتصرؼ بصفتو

 )367اتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الميينة ،اعتمدتيا الجمعية العامة
كفتحت باب التكقيع كالتصديؽ عمييا كاالنضماـ الييا في القرار  46/39المؤرخ في  10كانكف األكؿ /ديسمبر 1984تاريخ بدء

النفاذ 26 :حزيراف /يكنيو ،1987كفقا لممادة .1/27
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الرسمية كال يتضمف ذلؾ األلـ أك العذاب الناشئ فقط عف عقكبات قانكنية أك المبلزـ ليذه العقكبات أك الذم
يككف نتيجة عرضية ليا ".
كلكف ال بد مف اإلشارة ىنا إلى أف المقصكد بالتعذيب في قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة يختمؼ في أسبابو ال
في مفيكمو عف األسباب ا لمقررة في االتفاقية المذككرة ذلؾ أف التعذيب الذم يمكف أف يمحؽ بالطفؿ ال يرتبط
بالضركرة لمحصكؿ منو عمى اعتراؼ أك معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أك يشتبو في انو ارتكبو كال يرتبط أيضا
بما يمكف أف يمارسو مكظؼ رسمي أمني ،ك إنما المقصكد منو كؿ إذاية تمحؽ ضر ار جسديا بالطفؿ عمدا
سكاء مف القائـ عمى شؤكنو أك مف اشخاص آخريف ميما تعددت األسباب.
كلكعدنا إلى القانكف المقارف لكجدنا أف المادة  20مف قانكف حماية الطفؿ التكنسية اعتبرت اعتياد سكء
كعرفت المادة  24مف
معاممة الطفؿ مف الحاالت الصعبة التي ٌ
تيدد الطفؿ أك سبلمتو البدنية أك المعنكية .ن
المتكررة عمى سبلمتو البدنية أك
ذات القانكف اعتياد سكء المعاممة بأنو تعريض الطفؿ لمتعذيب كاالعتداءات
ٌ
احتجا هز أك اعتياد منع الطعاـ عميو أك إتياف أم عمؿ ينطكم عمى القساكة مف شأنو التأثير عمى تكازف الطفؿ

العاطفي أك النفسي.
مادم كأدبي،
كتفترض جرائـ اعتياد سكء معاممة الطفؿ بشكؿ عاـ دكف شؾ كمنيا التعذيب تكٌفر ركنيف ٌ
يتـ تجسيمو بأحد األفعاؿ التي تعرضنا آنفا كاعتياد منع الطعاـ أك العبلج ،كالسؤاؿ
فالركف ٌ
المادم ىك الذم ٌ
الذم يطرح نفسو بإلحاح في خصكص الركف المادم ليذه الجريمة يتمثؿ في معرفة ما إذا كاف الحرماف مف
التعكدد كجرائـ اعتياد سكء المعاممة
الطعاـ يشكؿ جريمة إذا حصؿ ٌة
مر كاحدة أك ىك يستدعي تكٌفر ركف ٌ
المشرع استعمؿ في مناسبة أكلى كممة اعتاد ،كفي مناسبة ثانية
تعكد باعتبار أف
ٌ
بمختمؼ صكرىا ىي جرائـ ٌ

بمجرد صدكر فعؿ
الشراح ذىبكا في ا تجاه أف ارتكاب الجريمة كلك ٌ
كممة اعتياد .كلكف بعض رجاؿ القانكف ك ٌ
كؿ األحكاؿ جريمة مستمرة إذ ىي تبقى قائمة طالما
أف الجريمة تعتبر في ٌ
تكرر تقكـ بو الجريمة إذ ٌ
دكف ٌ
استمر منع الطعاـ أك العبلج( .)368

) -J.F RENUCCI, Droit pénal des mineurs, 1994, Massoud, p59.
- Adeline GOUTTENOIRE-GORNUT.op. Cité p8.
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الفقرة الثانية :جريمة االعتداء عمى سبلمة الطفؿ البدنية
نصت المادة  69مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة عمى معاقبة كؿ مف خالؼ حكـ المادة ( )36مف ىذا القانكف
بالحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( ) 50.000خمسيف ألؼ درىـ ،أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف " .كاقتضت

المادة  36أنو يحظر االعتداء عمى سبلمة الطفؿ البدنية.

كلئف لـ تقدـ المادة  36تفاصيؿ أكثر عف المقصكد بعبارة " االعتداء عمى سبلمة الطفؿ البدنية" كاألركاف

المادية التي ينبغي تكفرىا لقياـ الجريمة  ،فإنو يمكف القكؿ أماـ الصبغة اإلطبلقية لمعبرة أنيا تشمؿ كؿ

األفعاؿ المادية التي تناؿ مف سبلمة بدف الطفؿ مثؿ حرماف الطفؿ مف التغذية السميمة لما ليا مف أثر في

صحة الطفؿ كتكافقو النفسي كسمككو السكم أك حرماف الطفؿ مف العبلج .كقد ذىب فقو القضاء الفرنسي في
إدانة أبكيف مف أجؿ عدـ تقديـ ما يكفي مف العبلج لكلدىما كعدـ استدعاء طبيب لو( .)369

الفقرة الثالثة :جريمة إتياف أم عمؿ ينطكم عمى القسكة مف شأنو التأثير عمى تكازف الطفؿ العاطفي أك
النفسي أك العقمي أك األخبلقي

اقتضت المادة  69مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة عمى معاقبة كؿ مف خالؼ حكـ المادة ( )36مف ىذا

القانكف بالحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف ( ) 50.000خمسيف ألؼ درىـ ،أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف ".

كاقتضت المادة  36أنو يحظر إتياف أم عمؿ ينطكم عمى القسكة مف شأنو التأثير عمى تكازف الطفؿ
العاطفي أك النفسي أك العقمي أك األخبلقي.

كيتكفر الركف المادم ليذه الجريمة بمجرد القياـ بأم عمؿ ينطكم عمى قسكة.
كـ
كالقسكة في المغة ىي الغمظة كالشدة كالصبلبة .قاؿ ا﵀ تعالى في محكـ تنزيمو عف القسكة ﴿ :ثيَّـ ىق ىس ٍ
ت قيمي ي
كب ٍ
ىش ُّد ىق ٍسىكنة﴾ (  .)370فالقمب القاسي  -كفؽ منطكؽ اآلية  -ليس كالحجا ةر
ًم ٍف ىب ٍعًد ىذلً ىؾ ىف ًيي ىكا ٍل ًح ىج ىًة
ار أ ٍىك أ ى
ى
فحسب ،كانما قد يككف أشد قسكة ،بؿ إف ا﵀ تعالى ذكر فضؿ الحجر عمى بعض البشر ،كذلؾ ما أفصحت

) Cass.crime.11 mars 1975.Gaz. Pal.1975.2.507,Rev-sc.crim.1976.423.obs.levasseur.
 )370سكرة البقرة  ،اآلية .74
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عنو تتمة اآلية ،يقكؿ عز شأنو ﴿ :كاف مف الحجارة لما يتفجر منو األنيار كاف منيا لما يشقؽ فيخرج منو

الماء كاف منيا لما ييبط مف خشية ا﵀﴾ ( )371

ؽ حميد .كىي
أما نقيض القسكة فيي الرحمة أك الميف .كيمكف تعريؼ الرحمة بأنيا فضيمة مف الفضائؿ ك يخمي ه
ىتعني الرأفة كالرفؽ كالميف في التعامؿ مع الكائنات التي يعيش معيا اإلنساف سكاء كانت بش نار أـ حيكانات.
كمف مظاىر األعماؿ القاسية أك الكحشية التي يمكف أف يستيدؼ ليا الطفؿ تأديبو بشكؿ قاس كضربو

كتعذيبو جسديا أك حرمانو مف حريتو أك مف الطعاـ .كجميع ىذه األفعاؿ تتنافى مع مبدأ احتراـ حرمة الغير

الجسدية كمع مبادئ الرأفة كالرحمة التي أقرتيا األدياف كالشرائع السماكية كالكضعية كغيرىا.

كمف النتائج المباشرة الرتكاب أفعاؿ تنطكم عمى القسكة تجاه الطفؿ اختبلؿ تكازنو العاطفي أك النفسي أك

العقمي أك األخبلقي مما يجعمو مياال إلى االنطكاء كالعزلة أك متصفا بسمكؾ أك تصرفات غريبة كخارجة عف
المألكؼ ال يأتييا العقبلء عادة ،أك يتصرؼ بتصرفات منافية لآلداب كاألخبلؽ العامة.

كلقياـ جريمة إتياف أم عمؿ ينطكم عمى القسكة مف شأنو التأثير عمى تكازف الطفؿ العاطفي أك النفسي أك
العقمي أك األخبلقي فإنو ال بد مف تكفر القصد الجنائي عند مرتكبيا أم تكفر العمـ بعناصر الجريمة مع
اتجاه اإلرادة إلى تحقيقيا أك قبكليا أك اتجاه إرادة الجاني نحك ارتكاب الجريمة مع العمـ بتكافر أركانيا

القانكنية.

 )371سكرة البقرة  ،اآلية .74

468

المادة ()70
في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف ال يعتد بادعاء الجاني عدـ العمـ بسف المجني عميو.

المادة ()71
ال تخؿ العقكبات المنصكص عمييا في ىذا القانكف بأية عقكبة أشد ينص عمييا أم قانكف آخر.

المبحث السادس :قكاعد عامة تتعمؽ بتطبيؽ القانكف
كضع المشرع اإلماراتي في المادتيف  70ك 71قاعدتيف أساسيتيف تتعمقاف بتطبيؽ أحكاـ العقكبات المقر ةر في

قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" ،ت تمثؿ األكلى في عدـ االعتداد في تطبيؽ القانكف بادعاء الجاني عدـ العمـ بسف
المجني عميو (الفقرة األكلى) ،كتتعمؽ الثانية بعدـ إخبلؿ العقكبات المنصكص عميو في قانكف كديمة بأية

عقكبة أشد ينص عمييا أم قانكف آخر(الفقرة الثانية).

الفقرة األكلى :عدـ االعتداد في تطبيؽ القانكف بادعاء الجاني عدـ العمـ بسف المجني عميو
ييشكؿ السف في القانكف الجنائي أداة فعالة لتحديد األشخاص الذيف تتميز حالتيـ البدنية باليشاشة ك تستدعي
أكضاعيـ حماية جزائية فائقة كخاصة إذا كاف ىؤالء األشخاص ضحايا أعماؿ إجرامية ،كىذا ما أصبح يندرج

فيما ييعرؼ بعمـ الضحية كتفريد الضحايا ( .)372

كيمثؿ إقرار قاعدة عدـ االعتداد في تطبيؽ أحكاـ قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" بادعاء الجاني عدـ العمـ بسف
ي

المجني عميو سي ار في ىذا االتجاه الفقيي الحامي لؤلطفاؿ ضحايا األعماؿ اإلجرامية.

ككما سبؽ أف رأينا في سياؽ تحميمنا لمكاد القانكف ،فإف الطفؿ يمكف أف يككف ضحية جرائـ تتعمؽ باستغبللو

جنسيا ،أك اقتصاديا أك جرائـ عنؼ أك غيرىا مف الجرائـ القصدية ك رأينا كيؼ أف المشرع اعتد بسف المجني
372

) Manon Fraysse. L’âge en droit pénal spécial .Master en droit pénal et sciences pénales.
Université Panthéon- Assas. Paris 2. 2014 p22.
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عميو في ىذه الجرائـ كخاصة جرائـ االستغبلؿ الجنسي كالمكاد اإلباحية ،كجعؿ صغر السف ظرفا مشددا

في تمؾ الجرائـ.

كىذا التمشي الذم اعتمده المشرع اإلماراتي بالمادة  70ليس جديدا إذ سبؽ لو أف اعتد بسف المجني عميو

في الجرائـ الكاقعة عمى العرض كالمقررة في قانكف العقكبات االتحادم مف المادة  354إلى المادة  370تحت

عناكيف :االغتصاب كىتؾ العرض ،الفعؿ الفاضح كالمخؿ بالحياء ،التحريض عمى الفجكر كالدعارة.

كقاعدة االعتداد بسف المجني عميو في الجرائـ الكاقعة عمى العرض المقررة في قانكف العقكبات االتحادم،

مرتبطة بقاعدة أخرل أقرتيا المادة  370مف ذات القانكف كىي عدـ االعتداد بادعاء الجاني عدـ العمـ بسف

المجني عميو فمقد جاء بالمادة المذككرة  " :يفترض عمـ الجاني بسف المجني عميو في المكاد المنصكص

عمييا في ىذا الفصؿ" .كىذه القاعدة الثانية ىي نفس القاعدة المقر ةر في المادة  70مف قانكف حقكؽ الطفؿ
"كديمة" كىي تقكـ عمى قرينة افتراض عمـ الجاني بسف المجني عميو في الجرائـ العمدية المقر ةر في القانكف

كلكف ىذه القرينة ليست قاطعة إذ ىي تقبؿ إثبات
بمعنى أف النيابة العامة ال تتحمؿ عبء إثبات ذلؾ العمـ .ن
العكس بمعنى أنو إذا لـ يكف في إمكاف الجاني معرفة حقيقة السف بسبب قياـ ظركؼ قيرية أك استثنائية

منعنو مف ذلؾ ،انتفى مكجب التشديد القائـ عمى عامؿ السف.

كلكعدنا إلى فقو القضاء المقارف لكجدنا أف محكمة النقض المصرية اعتبرت في أحد أحكاميا أف " مناط
المسؤكلية الجنائية في جريمة تحريض الشباف الذيف لـ يبمغكا سف الثماني عشرة سنة عمى الفسؽ كالفجكر،

ىي السف الحقيقية لممجني عمييـ .كاألصؿ أف عمـ الجاني بيذه السف مفترض ،كال ينتفي ىذا االفتراض إال

إذا لـ يكف في إمكاف الجاني معرفة حقيقة السف بسبب قياـ ظركؼ قيرية أك استثنائية منعنو مف ذلؾ ،كمف
ثـ فبل يقبؿ مف الجاني اعتماده عمى أف مظير المجني عمييا يدؿ عمى تجاكزىا السف القانكنية ،ألف ىذا

المظير ليس مف شأنو أف يمنعو مف ا لتحقؽ مف سنيا ،ككذلؾ ال يقبؿ منو أف يعتمد في تقدير السف عمى
الشيادات الطبية ،ألف تقدير السف بمعرفة رجاؿ الفف ال يدؿ في الكاقع عمى حقيقة ىذه السف كال يمتجأ إليو

إال عند الضركرة حيف ينعدـ الدليؿ األصمي كىك دفتر المكاليد أك عمى األقؿ إذا قامت مكانع قيرية تحكؿ

دكف التكصؿ إلى ىذا الدليؿ"( .)373

 )373نقض مصرم في  ،1938 /10/21مجمكعة القكاعد ج  ،2ص  ، 575رقـ .4
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ككما ىك كاضح مف ىذا القضاء فإف األصؿ ىك أنو ال يجكز االلتجاء في تقدير سف المجني عميو ألىؿ

الخبرة إال إذا كانت ىذه السف غير محققة بأكراؽ رسمية كشيادة الميبلد ،ك في ىذا اإلتجاه سارت محكمة

التمييز في دبي في حكـ غير منشكر إذ اعتبرت أف " المحكمة بما لدييا مف سمطة تقدير األدلة المعركضة
عمييا  ،أف ترجح الدليؿ الكتابي المستند إلى كثائؽ رسمية تثبت سف المجني عمييا عمى شيادة الطبيب

المبنية عمى التخميف كالتي ال يمكف الرككف إلييا كترجيحيا عمى شيادة ميبلد صحيحة" ( .)374

الفقرة الثانية :عدـ إخبلؿ العقكبات المنصكص عميو في قانكف كديمة بأية عقكبة أشد ينص عمييا أم
قانكف آخر

سبؽ أف تعرضنا إلى اإللتقاءات كالتقاطعات المكجكدة بيف الجرائـ المقررة في قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة"
كبعض الجرائـ المقررة في قانكف العقكبات االتحادم أك في قكانيف خاصة أخرل .ككفقا لممادة  71فإف

العقكبات المنصكص عمييا في قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" ال تخؿ بأية عقكبة أشد ينص عمييا أم قانكف

آخر  ،كىذا يعني أنو ال شيء يمنع النيابة العامة كمحاكـ المكضكع مف أف تسبغ عمى األكصاؼ المقترفة ضد
األطفاؿ ضحايا األعماؿ اإلجرامية نصكصا أشد في عقكباتيا مف العقكبات المقر ةر في قانكف كديمة.

كيضاؼ إلى ذلؾ أنو كفقا لمقاعدة العامة المقررة بالمادة  87مف قانكف العقكبات االتحادم فإنو إذا ككف الفعؿ
الكاحد جرائـ متعددة كجب اعتبار الجريمة التي عقكبتيا أشد كالحكـ بعقكبتيا دكف غيرىا.
كالمقصكد بما جاء في ىذه الما دة ىك التعدد المعنكم لمجرائـ أم أنو إذا ككف الفعؿ الكاحد جرائـ متعددة
تدخؿ مثبل تحت طائمة قانكف حقكؽ الطفؿ ،أك نصكص أخرل كقانكف العقكبات االتحادم أك قانكف مكافحة
اإلتجار بالبشر ،فإنو ال يطبؽ المادة القانكنية الخاصة بالجريمة ذات العقاب األخؼ ك إنما بالمادة القانكنية
كيعتبر الجاني في حالة تعدد الجرائـ الناتجة عف فعؿ كاحد قد قصد
الخاصة بالجريمة المقررة ليا عقابا أشد .ي
ارتكاب الجريمة األشد دكف غيرىا ،فبل تطبؽ عميو المادة القانكنية الخاصة بالجريمة األخؼ.

 )374محكمة التمييز بدبي في  ، 1989/10/28الطعف بالتمييز رقـ  ، 89/49تمييز جزائي ،غير منشكر.
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كالى جانب التعدد المعنكم لمجرائـ فإنو يمكف أف يتكفر التعدد المعنكم عندما يرتكب الجاني عدة أنشطة
إجرامية تقع بكؿ منيا جريمة قائمة بذاتيا سكاء كانت مف نكع كاحد أك مف أنكاع مختمفة ،كيعتبر النشاط في
ىذه الحالة كاحدا ،كلك تعددت النتائج المترتبة عميو .كقد تعرضت المادة  88مف قانكف العقكبات االتحادم
إلى التعدد المادم لمجرائـ كاقتضت ما يمي " :إذا كقعت عدة جرائـ لغرض كاحد ككانت مرتبطة ببعضيا
ارتباطان ال يقبؿ التجزئة كجب اعتبارىا كميا جريمة كاحدة كالحكـ بالعقكبة المقررة ألشد تمؾ الجرائـ" .كمثمما
أجمع عميو الفقو كفقو القضاء فإنو يشترط في تكفر التعدد المادم أف تجمع الجرائـ المتعددة كحدة المقصد
كاالرتباط بينيا الذم ال يقبؿ التجزئة فإذا ىدد شخص طفبل كضربو ثـ ىتؾ عرضو فإنو يككف ارتكب ثبلثة
أفعاؿ تيدؼ جميعيا إلى النيؿ مف عرض الطفؿ .أما إذا قاـ إنساف بيتؾ عرض طفؿ ك ضرب طفبل آخر
فإنو يككف ارتكب كاقعتيف منفصمتيف عف بعضيما كقابمتيف لم تجزئة كمنثـ فبل تنطبؽ عمييما قكاعد االرتباط
المقررة في المادة  88المشار إلييا.

472

القسـ السابع
مضمكف األحكاـ الختامية
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جرل العمؿ عند إصدار القكانيف اآلمرة أف يتـ كضع أحكاـ ختامية تتضمف مجمكعة مف المسائؿ تتعمؽ في

مجمميا بشركط دخكؿ القانكف حيز النفاذ كمف بيف ما تشممو ىذه الشركط خاصة نذكر:

 تحديد مجاؿ تطبيؽ النص الجديد مقارنة بالنص السابؽ إف كجد أك بنصكص أخرل سارية المفعكؿ. تحديد آجاؿ إصدار ق اررات أك لكائح تطبيقية أك تنفيذية نص عمييا القانكف.-

تحديد أجؿ العمؿ بالقانكف الجديد كامكانية تنظيـ فترة ا نتقالية بيف ما ىك مقرر في القكانيف القائمة

كالقانكف الجديد.

كفي ىذا السياؽ ،تعرضت األحكاـ ال ختامية الكاردة بالفصؿ الثاني عشر مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة

إلى:

 عدـ إخبلؿ أحكاـ قانكف كديمة بأية حقكؽ أك أكجو حماية منصكص عمييا في تشريعػػات أخرل كالغاءكؿ حكـ ييخالؼ أك يتعارض مع أحكامو ( .مبحث أكؿ)

 -تاريخ نشر القانكف كأجؿ العمؿ بو كاصدار الئحتو التنفيذية ( مبحث ثاف)
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الفصؿ الثاني عشر
األحكاـ الختامية
المادة ()72
ال تخؿ أحكاـ ىذا القانكف بأية حقكؽ كأكجو حماية تكفؿ لمطفؿ التمتع بطريقة أفضؿ بكافة الحقكؽ

كالحريات العامة كبأكجو الحماية كالرعاية المنصكص عمييا في تشريعات أخرل معمكؿ بيا.
المادة ()73

بناء عمى اقتراح الكزير البلئحة التنفيذية ليذا القانكف كذلؾ في خبلؿ ستة أشير
ييصدر مجمس الكزراء ن

مف تاريخ نشر القانكف في الجريدة الرسمية.

المادة ()74
ييمغى كؿ حكـ ييخالؼ أك يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف.

المادة ()75

يي نشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية كيعمؿ بو بعد ثبلثة أشير مف تاريخ نشره.

المبحث األ كؿ  :عدـ إخبلؿ أحكاـ قانكف كديمة بأية حقكؽ أك أكجو حماية منصكص عمييا
في تشريعػػات أخرل كالغاء كؿ حكـ يخالؼ أك يتعارض مع أحكامو.
سبؽ أف تعرضنا في القسـ الثالث مف ىذه الدراسة إلى مختمؼ الحقكؽ التي أقرىا المشرع لمطفؿ ،كفي القسـ

الرابع إلى آليات حماية الطفؿ ،كفي القسـ الخامس إلى تدابير حماية الطفؿ .كادراكا مف المشرع بأف جميع ما
أقره مف أحكاـ في ىذا السياؽ كخاصة ما جاء في باب الح قكؽ ىي في حقيقة األمر كالكاقع

تجميع

كتصنيؼ لحقكؽ سبؽ إقرار الكثير منيا في نصكص قانكنية عامة كخاصة ككفرت ضمانات ىامة لؤلطفاؿ،

فقد جاء في طالع األحكاـ الختامية بالمادة  72أنو ال ينبغي أف تخؿ أحكاـ قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة بأية
حقكؽ تكفؿ لمطفؿ التمتع بطريقة أفضؿ لمضمانات المتكف ةر فييا (فقرة أكلى)  ،كما ينبغي أف ال تخؿ أحكاـ
القانكف بأية أكجو حماية تكفؿ لمطفؿ التمتع بضمانات أفضؿ (فقرة ثانية).
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الفقرة األكلى :عدـ إخبلؿ أحكاـ قانكف حقكؽ الطفؿ بأية حقكؽ تكفؿ لو التمتع بضمانات أفضؿ
كزع حقكؽ الطفؿ إلى:
سبؽ أف بينا كيؼ أف المشرع اإلماراتي ن
حقكؽ أساسية شممت حقو في الحياة كاألماف عمى شخصو ،كحقو في اسـ منذ الكالدة ،كفي الجنسية ،كفي

النسب ،كفي عدـ التدخؿ في حياتو أك المس مف شرفو ،كفي الحماية مف كافة أشكاؿ االستغبلؿ االقتصادم.
حقكؽ أسرية شممت بالخصكص إقرار حقكؽ لمطف ؿ المنفصؿ عف كالديو إلى جانب الحؽ في الحضانة كفي

الرضاعة ،كفي النفقة ،كفي حماية نفسو كعرضو كدينو كمالو.

حقكؽ صحية اشتممت عمى حؽ الطفؿ في الحصكؿ عمى الخدمات الصحية كفي التمتع بمستكل معيشي

مبلئـ كفي بيئة عائمية طبيعية أك في رعاية بديمة.

حقكؽ ثقافية تضمنت حؽ الطفؿ في امتبلؾ المعرفة ككسائؿ االبتكار كاإلبداع ،كحقو في الراحة ،كفي كقت

الفراغ ،كفي المعب ،كفي األنشطة االستجمامية كفي المشاركة في تنفيذ البرامج التي تعنيو كفي التنظـ في

مجالس كجمعيات كأندية كمراكز.

حقكؽ تعميمية تضمنت حؽ الطفؿ في التعميـ اإللزامي ك كفي التعميـ المبني عمى تكافؤ الفرص.

كالمتمعف في جميع ىذه الحقكؽ المقر ةر في قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" يدرؾ بكضكح أف ما جاء في أغمبيا

ما ىك إال عناكيف كبرل لحقكؽ سبؽ إقرارىا في قكانيف أخرل بتفاصيؿ كآليات حماية أفضؿ مما ىك مقرر

ذكرت بحؽ الطفؿ في الحضانة
في قانكف كديمة فمك أخذنا مثاال بسيطا عمى ذلؾ لكجدنا أف المادة  17ن
كفقا لمقكانيف المعمكؿ بيا في الدكلة.
كالرضاعة كالنفقة كحماية نفسو كعرضو كدينو كمالو ن
كمف يعكد إلى قانكف األحكاؿ الشخصية يتكقؼ عند تفاصيؿ كؿ حؽ مف ىذه الحقكؽ كالكاجبات المحمكلة

عمى القائميف عمى الطفؿ في شأنيا ،كىي تفاصيؿ تكفؿ لمطفؿ التمتع بطريقة أفضؿ بيا مف الحقكؽ المقر ةر
في قانكف كديمة .كنفس ىذا األمر يمكف أف نسحبو عمى سائر الحقكؽ األخرل التي كفميا المشرع لمطفؿ في

نصكص خاصة أخرل مثؿ ما جاء في التشريعات الصحية كالثقافية كالتعميمية.

كادراكا مف المشرع بيذا األمر فإنو نص بالمادة  72عمى أنو " :ال تخؿ أحكاـ ىذا القانكف بأية حقكؽ كأكجو

حماية تكفؿ لمطفؿ التمتع بطريقة أفضؿ بكافة الحقكؽ كالحريات العامة" .بمعنى أنو عمى سائر القائميف عمى
تطبيؽ القكانيف المتعمقة بالطفؿ مف قضاة كأعضاء نيابة كمكجييف أسرييف كغيرىـ مف المتدخميف في شؤكف

الطفؿ أف يطبقكا التشريعات التي تكفؿ لمطفؿ التمتع بضمانات أكبر كأكجو حماية أبمغ.

كعبلكة عمى ذلؾ فبل بد مف التذكير أف الحقكؽ التي تـ إقرارىا في قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" ال تمثؿ

مسحا كامبل لكافة حقكؽ الطفؿ فيناؾ حقكؽ لمطفؿ لـ يقع التعرض ليا بشكؿ صريح مثؿ حقكؽ األطفاؿ
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ذكم االحتياجات الخاصة(  )375أك حقكؽ أصحاب اليمـ  -كما يطمؽ عمييـ في دكلة اإلمارات العربية
ً
المتحدة  ،)376 ( -كىـ أ ى َّ
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كلقد كقعت دكلة اإلمارات العربية المتحدة عمى تمؾ االتفاقية كضمف القانكف االتحادم رقـ ( )29لسنة
 2006في شأف حقكؽ المعاقيف المعدؿ بالقانكف االتحادم رقـ ( )14لسنة  ،2009حقكؽ ىذه الفئة مف
األشخاص بمف فييـ األطفاؿ.
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 )376أعمف صاحب السمك الشيخ محمد بف راشد آؿ مكتكـ ،نائب رئيس الدكلة رئيس مجمس الكزراء حاكـ دبي ،رعاه ا﵀،
خبلؿ عرض نظمتو ك ازرة تنمية المجتمع ،يكـ  16أبريؿ  ،2017حكؿ السياسة الكطنية لتمكيف ذكم اإلعاقة عف إطبلؽ اسـ
ال مف ذكم اإلعاقة كأمر بتحديد مسؤكؿ في جميع المؤسسات كالجيات الخدمية ييعنى بالنظر كالعمؿ عمى
أصحاب اليمـ بد ن
تسييؿ كاعتماد خدمات مخصصة لذكم اإلعاقة كيككف بمسمى «مسؤكؿ خدمات أصحاب اليمـ››.
 )377اعتمدت اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  13ديسمبر  2006كفتح باب

التكقيع عمييا في  30مارس  .2007بعد التصديؽ عمييا مف قبؿ  20دكلة دخمت حيز التنفيذ في  3مايك  2008اعتبا ار مف

مارس 2015
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الفقرة الثانية :عدـ إخبلؿ أحكاـ قانكف حقكؽ الطفؿ بأية أ كجو حماية تكفؿ لو ضمانات أفضؿ
مثمما أقر المشرع اإلماراتي حقكقا لمطفؿ بيذا القانكف ،فإننا نجده قد خصص حي از منو آلليات كتدابير الحماية

كال س يما تمؾ التي تتعمؽ بحماية الطفؿ مف أم حالة مف حاالت التيديد أك مف أم كضعية مف الكضعيات
الصعبة التي يمكف أف يكجد فييا .كفي ىذا السياؽ تعرض القانكف ألىـ حاالت التيديد التي يمكف أف

يتعرض ليا الطفؿ  ،كحظر إىماؿ الطفؿ كتعذيبو كاالعتداء عميو كما حظر استغبله جنسيا ك اقتصاديا ،كمف
اآلليات الحمائية التي قررىا لمطفؿ الميدد نجد اختصاصي حماية الطفؿ ككحدات حماية الطفؿ ،كمف تدابير

الحماية التي أقرىا نجد التدابير االتفاقية كالتدابير العاجمة كالتدابير االحترازية.

كجميع ىذه اآلليات كالتدابير ال تمنع المتدخميف في مجاؿ حماية الطفكلة الميددة كالجانحة مف تطبيؽ

أليات تدابير أخرل تكفؿ لمطفؿ التمتع بضمانات أفضؿ مما ىك مقرر في قانكف حقكؽ الطفؿ " كديمة" ،إف

كجدت.

كفي حقيقة األمر كالكاقع فإف المتمعف في أحكاـ قانكف حقكؽ كديمة نجده لـ يتطرؽ بشكؿ كاضح إلى كيفية
عبلج المتضرريف ضحايا سكء المعاممة أك التيديد أك ضحايا األعماؿ اإلجرامية ،فاتخاذ التدابير االتفاقية
كالعاجمة ضركرية كزجر المتسببيف كالمعتديف ضركرم أيضا لتجنب العكد ،كالتعكيض عف األضرار التي قد

كلكنيا ال تنسيو صدمة ما حصؿ لو كتداعياتيا ،كما أف الكقاية مف األعماؿ
تمحؽ بالطفؿ قد تمممـ لو جراحو ٌ
كلكنيا ال تبدك كافية لكحدىا لتحقيؽ مصالح
اإلجرامية كمف كؿ ما يمكف أف ٌ
يتيدد الطفؿ قد تككف فعالة ٌ

كؿ كاحد
الطفؿ المتضرر .كالسؤاؿ الذم يطرح حينئذ ىك ما الذم يحقؽ مصالح الطٌفؿ
المتضرر إذا كاف ٌ
ٌ
مف ىذه الحمكؿ غير كاؼ بمفرده لتحقيؽ تمؾ الغايةد كالجكاب البدييي عمى ذلؾ ىك أف مصالح الطفؿ

حؿ منفرد منيا ال يحقؽ الغرض
أم ٌ
المتضرر تتطمب تفاعؿ ٌ
كؿ تمؾ الحمكؿ مع بعضيا البعض ماداـ ٌ
المطمكب.
الصككؾ الدكلية سكاء المتعمٌقة مباشرة بحقكؽ الطفؿ أك ذات
أقرتو عديد ٌ
كنجد جكابا ليذا االستفياـ فيما ٌ
المادة  36مف االتفاقية أف الدكؿ األطراؼ تحمي "الطفؿ مف سائر أشكاؿ االستغبلؿ
الصمة بيا .فمقد أ ٌكدت ٌ
فصمت أحكاـ المادة
بأم جانب مف جكانب رفاه الطٌفؿ" .كلئف جاءت صيغة ىذه الفصؿ مجممة فقد ٌ
الضارة ٌ
ٌ
الدكؿ األطراؼ كؿ التدابير المناسبة لتضجيع التأىيؿ البدني كالنفسي كاعادة
 39ذلؾ اإلجماؿ لقكليا" :تتخذ ٌ
أم شكؿ مف أشكاؿ اإلىماؿ أك االستغبلؿ أك اإلساءة أك
االندماج االجتماعي لمطفؿ الذم يقع
ٌ
ضحية ٌ
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التعذيب أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ المعاممة أك العقكبة القاسية أك اإلنسانية أك الميينة أك المنازعات
تعزز صحة الطٌفؿ كاحترامو لذاتو ككرامتو".
المسمحة .كيجرم ىذا التأىيؿ كاعادة االندماج ىذه في بيئة ٌ
كجاء في المادتيف  4ك 5مف اإلعبلف المتعٌمؽ بالمبادئ األساسية لتكفير العدالة لضحايا الجريمة
كاساءة استعماؿ السمطة( ٌ )378أنو" :ينبغي معاممة الضحايا برأفة كاحتراـ لكرامتيـ ،ككحؽ ليـ الكصكؿ إلى
تنص عميو التشريعات الكطنية فيما يتعمٌؽ بالضرر
ٌ
آليات العدالة كالحصكؿ عمى اإلنصاؼ الفكرم كفقا لما ٌ
الذم أصابيـ ،كينبغي إنشاء كتعزيز اآلليات القضائية كاإلدارية ،حسب االقتضاء ،لتمكيف الضحايا مف
الحصكؿ عمى اإلنصاؼ مف خبلؿ اإلجراءات الرسمية أك غير الرسمية العاجمة كالعادلة كغير المكمفة كسيمة
المناؿ ،كينبغي تعريؼ الضحايا بحقكقيـ في التماس اإلنصاؼ مف خبلؿ ىذه اآلليات".
كمف جية أخرل كاعتبا ار لما لمسياسات كالتشريعات الكقائية مف فائدة عمى نماء األطفاؿ كرخاء المجتمعات
الجمعية العامة لممـ المتحدة مبادئ تكجييية لمنع جنكح األطفاؿ(  )379كقد رٌكزت ىذه المبادئ
فقد اعتمدت
ٌ
أىمية العمؿ الكقائي في تجنيب األطفاؿ مخاطر التيميش كالتيديد كمختمؼ عكامؿ االنحراؼ.
عمى ٌ

الفقرة الثالثة :إلغاء كؿ حكـ يخالؼ أك يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف
جرت العادة عند إصدار قكانيف آمرة يمق ةر لحقكؽ كآليات كتدابير حماية كأحكاـ جزائية حامية لتمؾ الحقكؽ
كاآلليات أف تشفع في أحكاميا الختامية بمادة منفصمة يينص فييا عمى إلغاء كؿ حكـ ييخالؼ أك يتعارض مع
أحكاـ القانكف الجديد عمى غرار ما نصت المادة  . 74كالغاية مف ىذا الحكـ التأكيد عمى أىمية القانكف
الجديد الذم بإصداره تعتبر األحكاـ التي تخالفو أك تعارضو في حكـ الممغاة كمف ثـ فبل يعمؿ بيا ك إنما

يعمؿ بأحكاـ القانكف الجديد.

كفي حقيقة األمر كالكاقع فإنو إذا ما استثنينا األحكاـ المتعمقة بحقكؽ الطفؿ ،كالتي نجد أغمبيا مقر ار في
نصكص أخرل كىي ال تتخالؼ كال تتعارض مع تمؾ النصكص ،فإف األحكاـ المتعمقة بآليات كتدابير الحماية

 ) 378أكصى باعتماد ىذا اإلعبلف مؤتمر األمـ المتحدة لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف المعقكد في ميبلنك مف  94أكت إلى 4
سبتمبر  ،4289كاعتمد بقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  11/18المؤرخ في  92نكفمبر .4289

 ) 379تـ اعتماد ىذه المبادئ التكجييية لمنع جنكف األحداث (قكاعد الرياض) بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عدد

المؤرخ في  41ديسمبر .4228
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ىي أحكاـ إنشائية جديدة لـ يسبؽ ليا مثيؿ في التشريع اإلماراتي كمف ثـ فبل يكجد نصكص سابقة تخالفيا أك

تعارضيا.

بقيت مسألة كاحدة كىي أحكاـ العقكبات المقر ةر في قانكف حقكؽ الطفؿ فإنو ككما سبؽ أف راينا في تحميمنا

لمجرائـ المقررة فيو ،فإف العديد منيا تمتقي كتتقاطع مع بعض الجرائـ المقررة في قانكف العقكبات ،كلكف ال
يعني ىذا أف ىذه األحكاـ تخالؼ أك تتعارض ك إنما ىي تتكامؿ كسنرل كيؼ ستذىب اجتيادات فقو القضاء

في ىذا المجاؿ.

المبحث الثاني :تاريخ نشر القانكف كأجؿ العمؿ بو كاصدار الئحتو التنفيذية
أصدر صاحب السمك الشيخ خميفة بف زايد آؿ نيياف رئيس الدكلة ،حفظو ا﵀ ،القانكف االتحادم رقـ 3
لسنة  ،2016بشأف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة ،كنصت المادة  73مف قانكف حقكؽ الطفؿ كديمة عمى أف
بناء عمى اقتراح الكزير البلئحة التنفيذية ليذا القانكف كذلؾ في خبلؿ ستة أشير مف
مجمس الكزراء ييصدر ن

تاريخ نشر القانكف في الجريدة الرسمية  ،ك اقتضت المادة  75أنو ييعمؿ بو بعد ثبلثة أشير مف تاريخ نش هر

في الجريدة الرسمية ،كقد كافؽ يكـ  15مارس  ،2016ك ابتدأ العمؿ بو اعتبا نار مف  15يكنيك  .2016ككفقا
ليذا التسمسؿ الزمني فإنو مف المفركض أف يككف تاريخ إصدار البلئحة ىك  15سبتمبر  ،2016كلكف رغـ
مركر ذلؾ التاريخ ،فإف البلئحة لـ تصدر إال في  ، 2018/11/14فماذا عف أسباب تأجيؿ إصدارىاد (فقرة
أكلى) ككيؼ أنو كبإصدارىا اكتممت الجكانب التشريعية لقانكف حماية الطفؿ كديمة بفرعييا النظرم كالتطبيقي
(فقرة ثانية)د
الفقرة األكلى :أسباب تأجيؿ إصدار البلئحة
ال تتكفر معمكمات كثيرة عف أسباب تأجيؿ إصدار البلئحة التنفيذية لقانكف حقكؽ الطفؿ كديمة ،كلكف في
مقاؿ منشكر بجريدة االتحاد اإلماراتية بتاريخ  09أبريؿ  )380 (2016كشفت مك ةز الشكمي مدي ةر إدا ةر الطفؿ

في ك ازرة تنمي ة المجتمع ،أف المجنة المختصة بإعداد البلئحة التنفيذية لمشركع القانكف االتحادم بشأف حقكؽ

 )380محمكد خميؿ (دبي) ،البلئحة التنفيذية لقانكف «كديمة » قريب نا جريدة اإلتحاد  09أبريؿ .2016
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الطفؿ «كديمة» شارفت االنتياء مف أعماليا ،كأف الك از ةر ستعمد فكر االنتياء مف مسكدة البلئحة التنفيذية إلى

عرضيا عمى  45جية اتحادية كمحمية معنية بالطفكلة ألخذ رأييا كمبلحظا تيا ،لترفع بعد ذلؾ إلى مجمس
الكزراء التخاذ ق ارره فييا.

كقالت « :إف كؿ مف ك ازرات الداخمية ،كالصحة ،كالمكارد البشرية كالتكطيف ،ىي مف بيف الجيات التي ستطمع
عمى البلئحة المقترحة  ،إضافة إلى كؿ مجمس أبك ظبي لمتعميـ ،كدائرة الخدمات االجتماعية في الشارقة،

كىيئ ة تنمية المجتمع في دبي كاالتحاد النسائي العاـ ،كالمجمس األعمى لؤلمكمة كالطفكلة ،كشرطة دبي
كمؤسسة دبي لرعاية النساء كاألطفاؿ ،كجمعيات النفع العاـ ،كجمعية اإلمارات لحقكؽ اإلنساف كجمعية تكعية

كرعاية كبمديات الدكلة كالدكائر االقتصادية كالمجمس الكطني لئلعبلـ››.

ككاضح مف خبلؿ ما كشفتو المسؤكلة المذككرة أف صياغة البلئحة لـ تكتمؿ بعد دكف اإلفصاح عف أسباب

ذلؾ ،كأف إصدارىا سيتطمب كقتا إضافيا بعد االنتياء مف صياغتيا بسبب كث ةر األطراؼ ك الجيات الرسمية

كىيئات المجتمع المدني التي ستعطي رأييا في مشركع مسكدتيا.

عدييا النظرم كالتطبيقي
الفقرة الثانية :اكتماؿ الجكانب التشريعية لقانكف حماية الطفؿ كديمة بب َ
عدييا
بب ى
بصدكر البلئحة التنفيذية لقانكف حماية الطفؿ اكتممت الجكانب التشريعية لقانكف حماية الطفؿ كديمة ي

النظرم كالتطبيقي فالبلئحة التي صدرت اآلف تيدؼ إلى التطبيؽ السميـ كالمبلئـ ألحكاـ القانكف كتحديد
اإلجراءات كالطرؽ كالكسائؿ المناسبة لذلؾ ،كبياف دكر ك ازرة تنمية المجتمع في اإلشراؼ عمى تنفيذ أحكاـ

القانكف كتنظيـ مسؤكليات السمطات االتحادية كالمحمية المعنية بشؤكف الطفؿ كالمطبقة لمقانكف ككضع أسس

كنظاـ عمؿ المجاف كالمجالس كالجمعيات المعنية كتشكيميا كتحديد اختصاصاتيا كتحديد قكاعد كأحكاـ متابعة

الطفؿ( .)381

كغني عف البياف أف البلئحة ىي نص تطبيقي لمقانكف كمف ثـ فإنيا كضحت كفسرت ما أحالو القانكف

عمييا ،كقدمت بشأنو الحمكؿ كاآلليات كاليياكؿ المناسبة لتطبيقو دكف أف تنشأ أحكاما جديدة تخالؼ أك

تتعارض مع القانكف ذاتو.

 )381محمكد خميؿ (دبي) ،جريدة االتحاد ،المرجع السابؽ.
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كالمأمكؿ اآلف أف يتـ تركيز اليياكؿ كالمؤسسات كالمجاف التي تعرض ليا القانكف كفصمتيا البلئحة مثؿ

كحدات حماية الطفؿ كاختصاصي حماية الطفؿ كلجاف إعداد التقارير عف األشخاص طالبي الحضانة كأف

يتـ تفعيؿ اإلجراءات التي نص عمييا القانكف مثؿ تركيز قكاعد البيانات كالسجبلت كالشركع في تنظيـ دكرات
تدريبية لكافة المتدخميف كالساىريف عمى شؤكف حماية الطفؿ ضمانا لحماية حقكؽ الطفؿ كتحقيقا لمصالحو

الفضمى.
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خاتمة
تناكلنػػا فػػي ىػػذه الد ارسػػة المقارنػػة ،مكضػػكع قػػانكف حقػػكؽ الطفػػؿ "كديمػػة" ،كقػػد تبػػيف لنػػا مػػف خبلليػػا مػػا تكلي ػػو
السمطات العمكمية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة مف اىتماـ لو باعتبار أف االىتماـ بالطفكلة ىك استثمار

لممسػػتقبؿ ،كأبرزن ػػا االسػػتفيامات كالتس ػػاؤالت الكثيػ ػ ةر التػػي تطرحي ػػا د ارسػػتو لككن ػػو م ػػف المكاضػػيع األفقي ػػة الت ػػي

تتقاطع مع عديد االختصاصات ،كتمتقي مع عديد النصكص القانكنية العامة كالخاصة.

كما تعرضنا إلى الحاجة المتأكدة لضرك ةر معالجة المسائؿ األساسية التالية :األكلػى اإلسػراع بإعمػاؿ مختمػؼ

آليات الحماية التي قررىا ىذا القػانكف الجديػد ،كالثانيػة تحيػيف كمراجعػة بعػض النصػكص القائمػة لتػتبلءـ مػع

أحكاـ القانكف ا لجديد كربما حتى التفكير في إدخاؿ تعػديؿ عمػى القػانكف الجديػد ليػتبلءـ مػع القػانكف االتحػادم

رقػـ ( )7لسػنة  2016المتعمػػؽ بتعػديؿ بعػػض أحكػاـ قػػانكف العقكبػات كالػذم صػػدر بعػد قػػانكف حقػكؽ الطفػػؿ
كديمة كلمزيد إثرائو ،كالثالثة النظر في إمكانية االنضماـ إلى العديد مف الصككؾ الدكلية ذات الصمة بحقكؽ
الطفؿ كالتصديؽ عمييا كمزيد التفاعؿ مع مبلحظات لجنة حقكؽ الطفؿ.

ففيما يتعمؽ بمسألة اإلسراع بإعماؿ مختمؼ آليات القانكف الجديػد ،فإننػا ننػكه بدايػة بػالجيكد المحمػكدة التػي
تـ بذليا منذ دخكؿ القانكف الجديد حيز النفاذ مف طرؼ عديد المتدخميف في أجي ةز العدالة الجزائية كغيرىا مف
نيابة عامة كقضاء لتطبيؽ أحكاـ قانكف حقػكؽ الطفػؿ كصػدكر عػدد مػف األحكػاـ فػي الغػرض ،كننػكه بإصػدار

البلئحة التنفيذية لمقػانكف كالمػأمكؿ اآلف تركيػز خطػة اختصاصػي حمايػة الطفػؿ كانشػاء كحػدات حقػكؽ الطفػؿ

لمعاضػدة أعمالػو ،كتمكػيف المتػدخميف فػػي ىػذا المجػاؿ مػف التػدريب القػػانكني كاالجتمػاعي الكػافي قبػؿ ممارسػػة

مياميـ حتى يضطمعكا بالدكر الذم أناطو القانكف بعيدتيـ عمى أفضؿ كجو،

كيمكف التفكير بعد أف صدرت البلئحة التنفيذية لمقانكف في كضع تقرير سنكم حكؿ كضع الطفكلة بدكلة

اإلمارات عمى غرار ما تقكـ بو بعض الدكؿ يتكلى رصػد مختمػؼ األنشػطة التػي يقػكـ بيػا اختصاصػي حمايػة
الطفكلػػة ككحػػدات حمايػػة الطفكلػػة كبقيػػة المؤسسػػات كاألجي ػ ةز كاليياكػػؿ المتدخمػػة بمػػا فييػػا جمعيػػات المجتمػػع

المػػدني .كمػػف م ازيػػا ى ػػذا التقريػػر أنػػو إل ػػى جانػػب مػػا يػػكف هر م ػػف مػػادة إحصػػائية كم ػػف بيانػػات كمؤش ػرات كمي ػػة

كنكعية عف أكضاع الطفكلة فإنو يساعد عمى رسـ الخطط كاالستراتيجيات الكطنية فػي مجػاؿ حمايػة الطفكلػة
الميددة كالجانحة كيساىـ في إنشاء نظاـ شامؿ لجمع البيانات.

كفيمػا يتعمػؽ بتحيػػيف كمراجعػة بعػػض النصػكص القائمػػة لتػتبلءـ مػػع أحكػاـ القػػانكف الجديػد ،كربمػا حتػػى

التفكيػر فػي إدخػاؿ تعػديؿ عمػى القػانكف الجديػد ليػتبلءـ مػع القػانكف االتحػادم رقػـ ( )7لسػنة  2016المتعمػػؽ
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بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف العقكبػات كالػذم صػدر بعػد قػانكف حقػكؽ الطفػؿ كديمػة كلمزيػد إثػراء أحكامػو ،فإننػا

نكص ػػي بدايػ ػػة بض ػػركرة إدخػ ػػاؿ تعػ ػػديبلت عم ػػى القػ ػػانكف االتح ػػادم رقػ ػػـ  9لسػ ػػنة  1976ف ػػي شػ ػػأف األحػ ػػداث

ا لجانحيف كذلؾ في اتجاه مبلءمة أحكامو مع أحكاـ اتفاقية حقكؽ الطفؿ كالصككؾ الدكليػة ذات الصػمة كذلػؾ
فػي اتجػاه الترفيػػع فػي سػف المسػػؤكلية الجنائيػة إلػػى مسػتكل مقبػكؿ دكليػػا كذلػؾ مػف  7سػػنكات إلػى  13سػػنة ،

كالغ ػػاء الحك ػػـ ال ػػذم ال يجي ػػز لؤلطف ػػاؿ أك م ػػف يقػ ػػكـ عم ػػى ش ػػؤكنيـ الطع ػػف باالس ػػتئناؼ ف ػػي األحك ػػاـ الصػ ػػاد ةر
باإلبعاد ،كالتفكير في إحداث قضاء خاص باألحداث الجانحيف كانشػاء محػاكـ لؤلطفػاؿ عمػى غػرار مػا أقػدمت

عميو بعض الدكؿ.

كما نكصي بضرك ةر اإلسراع بإصدار القانكف االتحادم بشػأف إلزاميػة التعمػيـ تنفيػذا لقػرار مجمػس الػكزراء لسػنة

 2012بشػأف إلزاميػػة التعمػػيـ إلػػى سػف  18سػػنة ،كالنظػػر كػػذلؾ فػػي كضػع األطفػػاؿ عػػديمي الجنسػػية ك كفالػػة
حقيـ في الجنسية.

كمػا نكصػي مػف جيػة أخػرل عنػد التفكيػر فػي مراجعػة قػانكف حقػكؽ الطفػؿ كديمػة بتعػديؿ أحكػاـ الفقػ ةر الثانيػػة

مػػف المػػادة الثانيػػة التػػي تعرضػػت لتأديػػب األبنػػاء كالحػػاؿ أف المػػادة  53مػػف القػػانكف االتحػػادم رقػػـ ( )7لسػػنة

 2016المتعم ػػؽ بتع ػػديؿ بع ػػض أحك ػػاـ ق ػػانكف العقكب ػػات ألغ ػػت ح ػػؽ تأدي ػػب اآلب ػػاء كم ػػف ف ػػي حكمي ػػـ لػ ػػؤلكالد
القصر  ،كالنظر أيضا في مراجعة أحكاـ العقكبات تحقيقا لمتناغـ كاالنسجاـ بينيا كبيف ما ىك مقرر سػكاء فػي
قانكف العقكبات االتحادم أك في قكانيف خاصة لكجكد جرائـ كاحدة أك متشابية ،يختمؼ فييا العقاب مف نص

إلى آخر.

كنكصػي كػذلؾ بػالنظر فػي إمكانيػة مزيػػد إثػراء أحكػاـ القػانكف بػالتعرض لكاجبػات الطفػػؿ عمػى غػرار مػا قػاـ بػػو

المشرع البمجيكي عمى سبيؿ المثاؿ – كما رأينا  ، -تحقيقا لمتكازف المنشكد بيف ضماف حقكؽ الطفػؿ كااللتػزاـ

بال كاجبات التي تفرضيا عميو القكاعد كالنظـ االجتماعية السائدة في بيئاتو األسرية كالمدرسية كالمجتمعية.

كفيمػا يتعمػػؽ بػالنظر فػػي إمكانيػػة االنضػماـ إلػػى العديػػد مػف الصػػككؾ الدكليػػة ذات الصػمة بحقػػكؽ الطفػػؿ

كالتصػػديؽ عمييػػا كمزيػػد التفاعػػؿ مػػع مبلحظػػات لجنػػة حقػػكؽ الطفػػؿ بشػػأف التقري ػر الػػدكرم الثػػاني لئلمػػارات

العربية المتحدة(  ،)382فإننا نكصي بالنظر في إمكانية التصديؽ عمى االتفاقية المتعمقة بكضع البلجئيف كعمى
البركتكككالت االختيارية الثبلثة لبلتفاقية مف أجؿ مكاصمة تعزيز إعماؿ حقكؽ الطفؿ ،كعمى االتفاقية المتعمقة

بكضػػع األش ػػخاص ع ػػديمي الجنس ػػية لع ػػاـ  ،1954كاالتفاقي ػػة المتعمق ػػة بخف ػػض ح ػػاالت انع ػػداـ الجنس ػػية لع ػػاـ

 ،1961كالنظر كذلؾ في إمكانية إنشاء مؤسسة كطنية مستقمة لحقكؽ اإلنساف ،كفقان لممبادئ المتعمقة بمركز
 )382اعتمدتيا المجنة في دكرتيا السبعيف ( 14أيمكؿ/سبتمبر 2 /تشريف األكؿ/أكتكبر .2015
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المؤسسات الكطنية لتعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف (مبادئ باريس) ،كتنظيـ بػرامج تدريبيػة منتظمػة كمتكاصػمة
فػي مجػاؿ حقػكؽ اإلنسػاف ،بمػا فػي ذلػؾ حقػكؽ الطفػؿ ،لفائػدة جميػع الفئػات المينيػة العاممػة مػع األطفػاؿ كمػف
أجمي ػػـ مث ػػؿ القضػ ػػاة ،كالمح ػػاميف ،كالم ػػكظفيف المكمفػ ػػيف بإنف ػػاذ القػ ػكانيف ،كمػ ػػكظفي الخدم ػػة المدني ػػة ،كمػ ػػكظفي

حككم ػػات اإلم ػػارات ،كالم ػػكظفيف الع ػػامميف ف ػػي مؤسس ػػات كأم ػػاكف احتج ػػاز األطف ػػاؿ ،كالمدرس ػػيف كاختصاصػ ػػي
حماية الطفكلة ك العامميف في كحدات حماية الطفكلة كمكظفي الصحة.
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قائمة المراجػػػػػػع
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أوال :المعاجم اللغوية
باللغة العربية
 -معجـ ألفاظ القرآف الكريـ :مجمع المغة العربية بالقاىرة .دار الشركؽ .القاىرة/بيركت 1981

المكحد الذم أصدره مجمس كزراء الصحة العرب ،كمنظمة الصحة العالمية ،كاتحاد
 المعجـ الطٌبيٌ
األطباء العرب كالمنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ .طبعة 1983

 معجـ لساف العرب أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ابف منظكر اإلفريقي الطبعة األكلى1997 .المجمد الرابع
الصكالحي كمحمد خمؼ ا﵀
 المعجـ ا لكسيط .الدكتكر إبراىيـ أنيس .الدكتكر عبد الحميـ منتصر .عطية ٌأحمد .دار أمكاج لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -لبناف .الجزء األكؿ الطبعة الثانية  -بيركت .1987
 -المنجد في المغة .لكيس معمكؼ الطبعة السابعة عشر.

باللغة الفرنسية
Le grand Larousse universel Tome 6

-

ثانيا :المراجع الفقهية العامة
 أبك عبد ا﵀ محمد بف المدني كنكف حاشية كنكف عمى مختصر خميؿ ،الطبعة األكلى ،األميرية ببكالؽمصر المحمية س  1301ق

 -تقي الديف أبي الفتح ،شرح األربعيف حديثا النككية،إدارة الطباعة المنيرية القاىرة ،سنة  1356ىػ.

 عبد الخالؽ النكاكم  .جرائـ القتؿ في الشريعة االسبلمية كالقانكف الكضعي .منشكرات المكتبة العصريةميدا بيركت

 عبد العزيز بف أحمد النجارم ،كشؼ األسرار عمى أصكؿ البزدكم .طبع مكتبة الصنائع سنة  1307ىػ.ج .3

 -محمد الخضرم تاريخ التشريع االسبلمي ،دار القمـ بيركت الطبعة الثانية س  4181ىػ.

 مصطفى أحمد الزرقاء .المدخؿ الفقيي العاـ (الفقو اإلسبلمي في ثكبو الجديد) .المجمد الثاني .دارالفكر .دمشؽ .الطبعة العاشرة1968 .
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 كىبة الزحيمي ،الفقو اإلسبلمي كأدلٌتو .الجزء الرابع :النظريات الفكرية كالعقكد .دار الفكر .دمشؽ .الطبعةالثالثة .1989

ثالثا :المؤلفات العا ّمة
باللغة العربية
 جندم عبد الممؾ المكسكعة الجنائية .المجمٌد الخامس .الطبعة األكلى دكف ذكر تاريخ. رضا خماخـ * التكجيات الحديثة لمنظاـ القضائي في تكنس .مركز الدراسات القانكنية كالقضائية.2003 .* التعميؽ عمى أحكاـ المج مة الجنائية التكنسية ،الطبعة الرابعة ،المطبعة الرسمية لمجميكرية التكنسية ،تكنس

. 2004

 رضػا المزغنػػي  :أحكاـ اإلثبات .معيد اإلدا ةر العامة بالمممكة العربية السعكدية .1985 صالح بوسطعة الحالة المدنٌة فً القانون التونسً .المدرسة القومٌة لإلدارة  /مركز البحوث والدراساتاإلدارٌة.
 -ضارم خميؿ محمكد ،أثر رضا المجني عميو في المسؤكلية الجزائية .بغداد .دار القادسية لمطباعة

.4289

 -عبد الحي حجازم " ،المدخؿ لدراسة العمكـ القانكنية" ،ج  2الحؽ كفقا لمقانكف الككيتي ،دراسة مقارنة،

مطبكعات جامعة الككيت 1970 ،ـ

 -عبد ا﵀ األحمدم :حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة في القانكف التكنسي :مطبعة أكربيس .تكنس قصر

السعيد .1993

 -محمكد إبراىيـ إسماعيؿ :شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات .دار الفكر العربي .القاىرة .دكف ذكر

تاريخ.

 -محمد الطاىر بف عاشكر :مقاصد الشريعة اإلسبلمية .الشركة التكنسية لمتكزيع .تكنس .1978

 -محمد الطاىر السنكسي :المرشد الدقيؽ في أعماؿ التحقيؽ .طبعة ثانية .الجزء األكؿ .المطبعة العصرية

تكنس .1961

 -محمد محرـ محمد عمي كخالد محمد كدفكر المييرم ،قانكف العقكبات اإلتحادم لدكلة اإلمارات العربية

المتحدة فقيا كقضاء  ، 1992الطبعة األكلى ،الفتح لمطباعة كالنشر.
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 مطبعة.األكؿ
ٌ  الجزء. التعكيض عف الضرر البدني في القانكف التكنسي كالقانكف المقارف: محمػػد المجمػػي-

.1997  تكنس.بايبرس

 األشخاص اثبات الحقكؽ تكنس. النظرية العامة. محمد كماؿ شرؼ الديف قانكف مدني-

 ال يندسة الكراثية كاألخبلؽ "عالـ المعرفة" سمسمة شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة. ناىدة البقصمي-

.1993  جكاف174 كالفنكف كاآلداب بالككيت ع

باللغة الفرنسية
- Adeline GOUTTENOIRE-GORNUT Enfance: Abandon d’enfant ou de personne
hors d’état de se protéger. Rép .pén. Dallaz. février 2002
- Gaston STEFANI et Georges LEVASSEUR : Droit pénal général 7e éd. Précis
Dalloz 1973.
- Henri Mazeaud, in la protection de la vie privée par Pierre KAYSER (Préface)
éd. Economie.

- Jacques Henri ROBERT : Droit pénal général, Ed Thémis Puf. 1988.
- Jean MORGANE, Droits de l'Homme et libertés publiques, PUF, 2 èm édition
- Jean PINATEL: Précis élémentaire de sciences pénitentiaires et de défense
sociale, éd. Sirey 1950.
- Jean PRADEL : Droit pénal. Tome I. Droit pénal général, éd.cujas. Paris 1973.
-

Michèle Laure RASSAT. Droit pénal spécial ; infraction des et contre les

particuliers. Précis Dalloz. Ed. Dalloz 1997.

- Roger MERLE et André VITU. traité de droit pénal général, Ed. Cujas 6 éd.
Paris 1967.
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صصة
ّ  المؤلفات المتخ:رابعا
باللغة العرب ّية
.27  ص1997  تكنس،  مجمة حماية الطفؿ معمٌؽ عمييا طبع اليكنيسيؼ. حاتـ قطراف كرضا خماخـ-  دار النشر بالمركز العربً للدراسات. رعاٌة األحداث فً القوانٌن والتشرٌعات العربٌة: رضػا المزغنػػي-

.1990 األمنٌة والتدرٌب بالرٌاض

1997 تكنس. مطبعة أكربيس. مجمة حماية الطفؿ أداة لمبيداغكجيا الجماعية:  رضا خماخـ1997  تكنس. مركز الدراسات القانكنية كالقضائية. شرح مجمة حماية الطفؿ: محمد الحبيب الشريؼ.1997 .قصر السعيد
 إصدارات مركز تنمية الطفكلة، قضايا كاشكاليات حقكؽ الطفؿ في العالـ العربي، محمد عبده الزغير-

. 2008 ، صنعاء،كالشباب بالتعاكف مع المنظمة السكيدية لرعاية الطفكلة

باللغة الفرنسية
- Antoine GORCEIX et ZIMBACCA (N) Etudes sur le suicide. Ed Masson 1968.
- Dominique THOUVENIN. L'expérimentation sur l'homme en France: analyse
globale du système, points sensibles. In "Bioéthique les enjeux du progrès
scientifique. France, Allemagne". Ed. Bruylant. Bruxelles 2000 p117.
- Emile DURKHEIM: Le suicide, étude de sociologie, Paris, Alcau, 1897, Paris
PUF 1960.
- Françoise Dekenwer- Défossez : Les droits de l’enfant. Collections. Que saisje. Presses universitaires de France-Deuxième éditions 1993.
- Heike JUNG. L'expérimentation sur l'homme en Allemagne. Aperçu général. In
"Bioéthique les enjeux du progrès scientifique. France, Allemagne". Ed. Bruylant.
Bruxelles 2000. p 99.
- Jean François SEUVIC. Paradoxes sur la situation pénale de l'humain avant la
naissance et après la mort. In "Bioéthique les enjeux du progrès scientifique.
France, Allemagne". Ed. Bruylant. Bruxelles 2000 p 163.
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Roselyne Nérac. Croisier. Droit pénal et mineur victime indifférence ou
protectionnisme ? La protection judiciaire du mineur en danger. Aspects de droit
interne et de droits Européens Ed. L’Harmattans. 2000 p : 51.

 األطروحات والرسائل:خامسا
األطركحات
باللغة العربية
 قسـ، كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بتكنس،  أطركحة دكتكراه، الطفؿ كا لقانكف الجزائي، رضا خماخـ.2004 القانكف الخاص تكنس

باللغة الفرنسية
-

Fahmy ABDOU.A. LE consentement de la victime, thèse Paris LGDJ 1971
N°172.
Noureddine GHAZOUANI : Le concours d’infractions et de qualifications en
droit tunisien. Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de
Tunis.1987.
Tisserand J. La répression du suicide. Thèse.Paris 1935

الرسػػائؿ كالمذكػػرات
باللغة العربية
 كمية الحقكؽ ك/  مذكرة لنيؿ شيادة الدراسات المعمقة في العمكـ الجنائية، السجؿ العدلي، األزىر الزمالي-

1999/1998  السنة الجامعية، 3  جامعة تكنس، العمكـ السياسية بتكنس

.3 الفكج.تخرج مف المعيد األعمى لمقضاء
ٌ  رسالة. العقكبات التكميمية، الحبيب بف محمد الغرياني.1992- 1991
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 -محمد المي دم قرميط الجنيف في القانكف المدني التكنسي ،رسالة كمية الحقكؽ كالعمكـ االقتصادية

كالسياسية بسكسة .4229- 4224

 -مريـ البككش ،حقكؽ الطفؿ في القانكف التكنسي رسالة لنيؿ شيادة خػتـ الػدركس بالمعيػد األعمػى لمقضػاء

.1997/1996

باللغة الفرنسية
- Manon FRAYSSE. L’âge en droit pénal spécial .Master en droit pénal et
sciences pénales. Université Panthéon- Assas. Paris 2. 2014
- Najeh YAHYAOUI, Essai sur le nature juridique du corps humain,
mémoire de D.E.A., Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis. 1995

سادسا :مقـــــاالت  ،بحوث ودراسات
باللغة العربية
 -األزىر القركم الشابي .القتؿ بدافع الشفقة أك قتؿ المرحمة ،مجمة القضاء كالتشريع التي تصدرىا ك ازرة

العدؿ في تكنس ،جكاف 4214

 بكر بف عبد ا﵀ أبك زيد تسمية المكلكد ،مقاؿ منشكر عمى النت. د .ثامر عبد ا﵀ شراكي ،اشتراطات األمف كالسبلمة داخؿ الفضاءات المدرسية ،مقاؿ منشكر عمى النت،كمكقع بيئة أبك ظبي.
 -د .حاتـ قطراف ،عضك لجنة حقكؽ الطفؿ :حقكؽ الطفؿ في الدكؿ العربية  ٥٢سنة بعد مقاؿ منشكر عمى

النت.

 -حميدة العريؼ .االستغبلؿ االقتصادم لؤلطفاؿ مجمة القضاء كالتشريع التي تصدرىا ك ازرة العدؿ في

تكنس،ع .4جانفي .4222

 -رضا خماخم * إبرام المعاهدات الدولٌة :اتفاقٌة األمم المتحدة لحقوق الطفل نموذجا .محاضرة ألقٌت أثناء

ٌوم دراسً بمجلس النواب ( 25ماي  )2005حول موضوع إبرام المعاهدات الدولٌة .نشرت ضمن سلسلة

دراسات برلمانٌة – العدد  - 2تونس ماي  ، 2005مكتب البحوث والدراسات البرلمانٌة.
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* برامج األطفاؿ اإلذاعية كالتمفزيكنية كمدل مبلءمتيا لمتشريعات العربية في مجاؿ الطفؿ .مداخمة منشك ةر في

كتاب :المؤتمر العربي حكؿ اإلذاعة التمفزيكف .تكنس  4- 1أفريؿ  .9889سمسمة بحكث كدراسات إذاعية.
نشر إتحاد إذاعات الدكلة العربية تكنس .9881

* صغر السف في المادة الجزائية .محاضرة .محكمة االستئناؼ بصفاقس مكتبة مركز الدراسات القانكنية

كالقضائية.

 -سكزاف القميني :األنماط ا لثقافية كالتربكية كالسمككية :البرامج التنشيطية كالدراسية مثاال .مداخمة منشك ةر في

كتاب :المؤتمر العربي حكؿ اإلذاعة التمفزيكف .تكنس  4- 1أفريؿ  .9889سمسمة بحكث كدراسات إذاعية.
نشر إتحاد إذاعات الدكلة العربية تكنس .9881

 -د .صبرم محمد خميؿ ،مفيكـ التمييز االيجابي في الفكر السياسي ك االجتماعي المقارف مكقعو الرسمي.

مقاؿ منشكر عمى النت.

 الطاهر المنتصر .جرائم المخدرات .مجلة القضاء والتشرٌع التً تصدرها وزارة العدل فً تونس ،جانفً. 0332
تطكرات اليندسة الكراثية .مجمة القضاء كالتشريع التي
 عبد الباسط خالدم ،اخبلقيات اإلنجاب في ٌظؿ ٌ
تصدرىا ك ازرة العدؿ في تكنس 1998،ع  .9ص.83
 -عبد ا﵀ األحمدم  :مجمة حماية الطفؿ كحقكؽ اإلنساف .مجلة القضاء والتشرٌع التً تصدرها وزارة

العدل فً تونس،مارس .1997

 العقيد د فييد محسف الديحاني " الطبيعة القانكنية لمحؽ في الصكرة الشخصية كحمايتو المدنية فيالقانكف الككيتي" دراسة  ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت 2008 ،ـ

 -عبد الناصر بف سالـ " :االستنساخ مف الناحيتيف األخبلقية كالقانكنية" أبحاث ندكة المجمس االسبلمي

األعمى جكاف 4221

 -عبد الكىاب بكحديبة "القيـ األخبلقية كاالجتماعية كالمسككت عنو في قضية االستنساخ" أبحاث ندكة

المجمس اإلسبلمي األعمى .جكاف .4221

 -ليمى الصايغ  ،اإلساءة مظاىرىا ك أشكاليا ك أثرىا عمى الطفؿ /مركز مساندة  ،المجمكعة العربية لمنع

االعتداء عمى الطفؿ ك المرأة .مقاؿ منشكر عمى النت.

 د .ماجد بف عبد العزيز العيسى ،األحداث كقضايا العنؼ األسرم  /مقاؿ منشكر عمى النت.493

 -د.ماينك جيبللي ،الحماية القانكنية ألمف الشيكد في التشريعات المغاربية ،دراسة في التشريع الجزائرم

كالمغربي كالتكنسي  ،دفاتر السياسة ك القانكف العدد الرابع عشر ،جانفي .2016

 -محمد بف فاطمة" :األبعاد النفسية كالترب كية التي يطرحيا االستنساخ" .أبحاث ندكة المجمس االسبلمي

األعمى جكاف 4221

 -محمد شمبي :مسألة القيـ في برامج األطفاؿ التمفزيكنية :نظرة الكفاءات المشرفة عمى ىذه البرامج إلى القيـ

الم تداكلة في برامج األطفاؿ .مداخمة منشك ةر في كتاب :المؤتمر العربي حكؿ اإلذاعة التمفزيكف .تكنس 4- 1
أفريؿ  . 9889سمسمة بحكث كدراسات إذاعية .نشر إتحاد إذاعات الدكلة العربية تكنس .9881

 -محمد الحبيب الشريؼ * :ظاىرة االنتحار مجمة القضاء كالتشريع التي تصدرىا ك ازرة العدؿ في تكنس،

ديسمبر .4284

*المجنة الكطنية لؤلخبلقيات الطبية مجمة القضاء كالتشريع التي تصدرىا ك از ةر العدؿ في تكنس.
 د .محمد حساـ الديف إسماعيؿ ،الصكرة كالجسد ،دراسة نقدية في اإلعبلـ المعاصر ،مركز دراساتالكحدة العربية ،بيركت 2008 ،ـ

 -محمد قزاح "االستنساخ في نظر العمـ" .أبحاث ندكة المجمس االسبلمي األعمى .جكاف 4221

 محمد المراكشي .النظرية العممية لبلستنساخ .أبحاث ندكة المجمس االسبلمي األعمى .جكاف 4221 -محمكد خميؿ (دبي) ،البلئحة التنفيذية لقانكف «كديمة» قريبان جريدة اإلتحاد  09أبريؿ .2016

 -د .مريـ سالميف آؿ عمي مقاؿ حكؿ مدل تكفر تكافؤ الفرص في التعميـ في دكلة اإلمارات جريدة

اإلمارات اليكـ  16مايك .2010

 -مصطفى كماؿ التارزم  :االستنساخ البشرم كمكقؼ العمـ كالشرع منو .أبحاث ندكة المجمس اإلسبلمي

األعمى .أبحاث ندكة المجمس االسبلمي األعمى جكاف 4221

التطكرات الطبية مجمة القضاء كالتشريع التي تصدرىا
ظؿ
 المنصؼ الحامدم ،إشكالية القيـ األخبلقية في ٌٌ
ك ازرة العدؿ في تكنس،ع 9نكفمبر 1998
تخرج مف المعيد األعمى لمقضاء .الفكج ،48
 لطفي بف حامد ركيس ،القانكف كاالنتحار :رسالة ٌ4222/4228
تحكؿ لمبرلماف في مجتمع المعمكمات .مداخمة .منشكرة في كتابة "البرلماف كمكقفو
 نكر الديف المرابط :أم ٌفي مجتمع المعمكمات .سمسمة كدراسات برلمانية .العدد  .1نشر .مكتب البحكث كالدراسات البرلمانية .نكفمبر

.9889
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 ديسمبر، مجمة القضاء كالتشريع التي تصدرىا ك ازرة العدؿ في تكنس. الحؽ في الصحة: النكرم مزيد-

.91  ص4221

 مجلة القضاء والتشرٌع التً تصدرها وزارة.الطبية
 التقرير التمييدم لممتقى األخبلقيات. الياشمي عمرٌ

1998  نكفمبر9ع،العدل فً تونس

باللغة الفرنسية
- Abdelaziz GHACHEM. Bioéthique et progrès de la science. Revue de
Jurisprudence et de Législation /RJL. 1990 n°10
- Ajmi BELHAJ HAMOUDA : La législation pénale et la criminalité des
mineurs en Tunisie Revue Tunisienne de Droit/ RTD 1974.
- Ali CHADLY, Majed ZEMNI, Kamel SOUGUIR : Expérimentation
médicale et droit de l’homme. Revue de Jurisprudence et de législation/ RJL.
Décembre 1997 p 63.
- Feuillet-Le Mintier, Le droit des couples stériles à l’obtention d’un enfant :
droit de l’homme, réalités médicales et pratiques administratives, in Les
filiations par greffe, Adoption et procréation médicalement assistée, Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence/ LGDJ, 1997. 70 . p.
- Jean MICHAUD. Les clonages. Médecine et Droit 2002
- Lotfi LARGUET. Le Comité National d’Ethique Médicale : qu’est-ce que la
bioéthique ? actes du colloque publiés par la Faculté de Droit et des sciences
politiques de Tunis 1997 .
- Meulders-Klein, Le droit de l’enfant face au droit à l’enfant et les procréations
médicalement assistées, Revue Trimestrielle De droit civil. 1988. 645
- Mohamed Kamel CHARFEDDINE, L’embryon : sujet ou objet ? Revue
Tunisienne de Droit /RTD. 1998
- Philippe PEDROT, le statut juridique de l’embryon et du fœtus humain en
droit comparé, La Semaine Juridique Edition Générale - 16 Janvier 1991 - n° 03
- Pierre RAYNAUD, L’enfant peut-il être objet de droit ?, D. 1988. chron. 109
-

Raymond.LEGEAIS ; Remarques sur la distinction des mineurs délinquants et
des jeunes en danger , études offertes à Jean Vincent/ Dalloz 1981.
- Roberto ANDORNO, Procréation artificielle, personnes et choses, R.R.J ,
1992, I., p. 13 .
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- Virginie GRILLET. L'Europe face au clonage humain: problèmes et
perspectives juridiques. Médecine et Droit 2001 p 49.
- Xavier LABBEE, La condition juridique du corps humain avant la naissance et
après la mort, P.U.F. Lille, 1990 Édition Première édition Éditeur Presses
Universitaires du Septentrion

سابعا :األدلة
-

دليؿ تطبيؽ اتفاقية حقكؽ الطفؿ ،الطبعة الثالثة ،اليكنيسيؼ ،جنيؼ ،أيمكؿ . 2007
دلٌل المحاكمات العادلة الذي أصدرته منظمة العفو الدولٌة ،الطبعة الثانٌة ،المملكة المتحدة .0400
دليؿ المينييف في مجاؿ حماية األطفاؿ ضد العنؼ ،ك از ةر التنمية االجتماعية كالتضامف بالمغرب أكتكبر

.2010

 حماية الطفؿ دليؿ لم برلمانييف ،االتحاد البرلماني الدكلي ،منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة (اليكنيسيؼ)،االتحاد البرلماني العربي2004.

ثامنا :التقارير
 التقرير الدكرم الثاني الذم قدمتو دكلة اإلمارات العربية المتحدة لمجنة حقكؽ الطفؿ بمكجب المادة 44مف االتفاقية 2014/10/12
-

التقرير الكطني لئلمارات العربية المتحدة المقدـ كفقا لمفقرة  15أ مف مرفؽ قرار مجمس حقكؽ

اإلنساف. 1/5

 التقرير اإلقميمي لمتعميـ لمجميع الخاص بالدكؿ العربية لمعاـ  ، 2014منظمة األمـ المتحدة لمتربية ك-

-

الثقافة ك العمكـ ،مكتب اليكنيسكك اإلقميمي لمتربية في الدكؿ العربية  ،بيركت.

تقارير منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة ،اليكنيسيؼ كخاصة تقرير .2006
تقرٌر منظمة الصحة العالمٌة حول العنف و الصحة .0440
التقرٌر السنوي حول وضع الطفولة بتونس لسنة  .0445نشر وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والمسنٌن
التقرير العربي المقارف لمدل إعماؿ تكصيات دراسة األميف العاـ لؤلمـ المتحدة لكقؼ العنؼ ضد
األطفاؿ ،اإلصدار الثاني . 2012/2010
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تاسعا :التعاليق
-

 التعاليق عامة للجنة المعنية بحقوق اإلنسان

العاـ رقـ  :1تقديـ الدكؿ األطراؼ تقاريرىا
العاـ رقـ  : 2التدابير الدكلية لممساعدة التقنية (المادة  22مف العيد)
العاـ رقـ  :3طبيعة التزامات الدكؿ األطراؼ (الفقرة  1مف المادة  2مف العيد)
العاـ رقـ  :4الحؽ في السكف المبلئـ (المادة  )1(11مف العيد)
العاـ رقـ  :5المعكقكف
العاـ رقـ  :6الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لكبار السف
العاـ رقـ  :7الحؽ في السكف المبلئػـ (المادة  )1(11مف العيػد
العاـ رقـ  : 8العبلقة بيف العقكبات االقتصادية كاحتراـ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعػية

التعميؽ
التعميؽ
التعميؽ
التعميؽ
التعميؽ
التعميؽ
التعميؽ
التعميؽ
كالثقافية
التعميؽ العاـ رقـ  :9التطبيؽ المحمي لمعيد
التعميؽ العاـ رقـ  :10دكر مؤسسات ح قكؽ اإلنساف الكطنية في حماية الحقكؽ االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية
التعميؽ العاـ رقـ  :11خطط العمؿ مف أجؿ التعميـ االبتدائي
التعميؽ العاـ رقـ  :12الحؽ في الغذاء الكافي (المادة )11
التعميؽ العاـ رقـ  :13الحؽ في التعميـ (المادة )13
التعميؽ العاـ رقـ  :14ال حؽ في التمتع بأعمى مستكل مف الصحة يمكف بمكغو (المادة )12
التعميؽ العاـ رقـ  :15الحؽ في الماء (المادتاف  11ك 12مف العيد)
التعميؽ العاـ رقـ  : 16المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في حؽ التمتع بجميع الحقكؽ االقتصاديػة
كاالجتماعية كالثقافية (المادة )3

 التعميؽ العاـ رقـ  : 17حؽ كؿإنتاج عممي أك أدبي أك فني مف
 التعميؽ العاـ رقـ  :18الحؽ في -التعميؽ العاـ رقـ  :19الحؽ في

فرد في اإلفادة مف حماية المصالح المعنكية كالمادية المترتبة عمى أم
صنعو (المادة )15
العمؿ (المادة )6
الضماف االجتماعي (المادة )9

 التعاليق العامة للجنة حقوق الطفل
 التعميؽ العاـ رقـ  )2001(1المادة  :)1(29أىداؼ التعميـ2001/04/17 ، التعميؽ العاـ رقـ  ) 2002( 2دكر المؤسسات الكطنية المستقمة لحقكؽ اإلنساف في تشجيع كحماية حقكؽالطفؿ  ،2002/11/15الدكرة الحادية ك الثبلثكف
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 التعميؽ العاـ رقـ  )2003(3فيركس نقص المناعة البشرم/اإليدز كحقكؽ الطفؿ  2003/03/17الدكرةالثانية ك الثبلثكف
كنمكىـ في إطار اتفاقية حقكؽ الطفؿ 2003/09/04
 التعميؽ العاـ رقـ  )2003( 4صحة المراىقيف ٌالدكرة الثالثة ك الثبلثكف

 التعميؽ العاـ رقـ  ) 2003( 5التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقكؽ الطفؿ (المكاد  ،4ك ،42ك - 44الفق ةر 2003/11/27 ،)6الدكرة الرابعة ك الثبلثكف
 التعميؽ العاـ رقـ )2005(6معاممة األطفاؿ غير المصحكبيف كالمنفصميف عف ذكييـ خارج بمدىـ المنشأ-

-

 ، 2005/09/01الدكرة التاسعة ك الثبلثكف

التعميؽ العاـ رقـ  )2005(7إعماؿ حقكؽ الطفؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة  ، 2006/09/20الدكرة
األربعكف
التعميؽ العاـ رقـ  )2006( 9حقكؽ األطفاؿ المعكقيف  2007/11/13الدكرة الثالثة ك األربعكف
التعميؽ العاـ رقـ  ) 2006(8حؽ الطفؿ في الحماية مف العقكبة البدنية كغيرىا مف ضركب العقكبة
القاسية أك الميينة (المادة  ،19كالفقرة  2مف المادة  ،28كالمادة  ،37في جممة مكاد أخرل)
 ، 2006/08/18الدك ةر الثانية كاألربعكف
التعميؽ العاـ رقـ  )2007(10حقكؽ الطفؿ في قضاء األحداث  ، 2007/04/25الدكرة الرابعة ك
األربعكف
التعميؽ العاـ رقـ  )2009(11أطفاؿ الشعكب األصمية كحقكقيـ بمكجب االتفاقية، 2009/02/12 ،

الدكرة الخمسكف

 التعميؽ العاـ رقـ  )2009(12حؽ الطفؿ في االستماع إليو ، 2009/07/20 ،الدكرة الحادية كالخمسكف
 التعميؽ العاـ رقـ  )2011(13حؽ الطفؿ في التحرر مف جميع أشكاؿ العنؼ 2011/04/18بحؽ الطفؿ في إيبلء االعتبار األكؿ لمصالحو الفيضمى (الفقرة 1
 التعميؽ العاـ رقـ  )2013(14المتعمِّؽ ٌمف المادة 2013/05/29 )3

 التعميؽ العاـ رقـ  ) 2013(15بشأف حؽ الطفؿ في التمتع بأعمى مستكل صحي يمكف بمكغو (المادة2013/04/17 )24
 التعميؽ العاـ رقـ  ) 2013( 16التزامات الدكؿ بشأف أثر قطاع األعماؿ التجارية عمى حقكؽ الطفمف2013/04/17
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 التعميؽ العاـ رقـ  ) 2013(17بشأف حؽ الطفؿ في الراحة ككقت الفراغ كمزاكلة األلعاب كأنشطةاالستجماـ كالمشاركة في الحياة الثقافية كفي الفنكف (المادة 2013/04/17 )31
 التعميؽ العاـ رقـ  ) 2016( 19بشأف عممية الميزنة العامة مف أجؿ إعماؿ حقكؽ الطفؿ (المادة)42016/07/20

عاشرا :منتديات ومواقع اإللكترونية
 منتديات سمك الشيخ محمد بف زايد آؿ نيياف في قمكب محبيو ،مف قسـ  :دكلة اإلمارات العربية المتحدة -مكقع مجمس الكزراء

 مكقع البكابة الرسمية لحككمة اإلماراتالسنية.
 -مكقع الدرر ن

 -مكقع معجـ المعاني.

 مكقع اليبلؿ األحمر اإلماراتي -منتدل الجادية

حادي عشر :صكوك دولية وإقليمية
إتفاقيات
 اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل اع تمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كـ  20نكفمبر  1989بمكجبقرارىا عدد .25/44

 ا تفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الميينة،اعتمدتيا الجمعية العامة كفتحت باب التكقيع كالتصديؽ عمييا كاالنضماـ الييا في القرار  46/39المؤرخ

في  10كانكف األكؿ /ديسمبر 1984تاريخ بدء النفاذ 26 :حزيراف /يكنيو ،1987كفقا لممادة .1/27

 اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة اعتمدت مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  13ديسمبر 2006كفتح باب التكقيع عمييا في  30مارس  .2007بعد التصديؽ عمييا مف قبؿ  20دكلة دخمت
حيز التنفيذ في  3مايك  2008اعتبا ار مف مارس 2015

 اتفاقية مكافحة الفساد التي اعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  31أكتكبر  2003بمكجب القرار4/58
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إعالنات
-

اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر فً  10دٌسمبر .1948

 اعبلف حقكؽ الطفؿ المسمى بإعبلف جينيؼ كالذم أصد هر المجمػس العػاـ لبلتحػاد الػدكلي إلغاثػة الطفكلػةيكـ  28فيفرم ٌ 1924أكؿ إعبلف عالمي لحقكؽ الطفؿ.
 إعػبلف حقػكؽ الطفػؿ اعتمدتػو الجمعيػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة يػكـ  20نػكفمبر  1959بمكجػب قرارىػا عػػدد.14/1386

 إعبلف بشأف حماية النساء كاألطفاؿ في حاالت الطكارئ كالمنازعات المسمحة ،اعتمد كنشر عمى المؤلبمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  3318د  29-المؤرخ في  14ديسمبر/كانكف األكؿ
.1974

 -إعبلف الرباط حكؿ قضايا الطفكلة في الدكؿ األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسبلمي 2005/11/09

بروتوكوالت
*

 -البركتكك ػ ػ ػػكؿ االختي ػ ػ ػػارم التفاقي ػ ػ ػػة حق ػ ػ ػػكؽ الطف ػ ػ ػػؿ بشػ ػ ػ ػػأف اش ػ ػ ػػتراؾ األطف ػ ػ ػػاؿ ف ػ ػ ػػي المنازع ػ ػ ػػات المسػ ػ ػ ػػمحة

اعتمػػد كع ػػرض لمتكقي ػػع كالتص ػػديؽ كاالنضػػماـ بمكج ػػب قػ ػرار الجمعي ػػة العامػػة لؤلم ػػـ المتح ػػدة  263ال ػػدك ةر

الرابعة كالخمسكف المؤرخ في  25أيار/مايك ، 2000دخؿ حيز النفاذ في  23فبراير 2002

 -البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد

االباحية اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 263
الدكرة الرابعة كالخمسكف المؤرخ في  25أيار/مايك  2000دخؿ حيز النفاذ في  18يناير 2002

 البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ المتعمؽ بإجراء تقديـ الببلغات ٦٦ /اعتمده مجمس حقكؽاإلنساف ،بمكجب ق ارره  18/17المؤرخ  17حزيراف/يكنيو  ،2011كاعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ

كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  ،الدكرة السادسة ك الثبلثكف في  19كانكف
األكؿ/ديسمبر 2011
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عهود
 العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽكاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  2200ألؼ (د  )21-المؤرخ في  16كانكف

األكؿ/ديسمبر  1966تاريخ بدء النفاذ 3 :كانكف الثاني/يناير  ،1976كفقا لممادة 27

 العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجبقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  2200ألؼ (د  )21-المؤرخ في  16كانكف/ديسمبر 1966تاريخ بدء
النفاذ 23 :آذار/مارس  ،1976كفقا ألحكاـ المادة 49

-

عيد حقكؽ الطفؿ في اإلسبلـ اعتمد كفتح باب التكقيع كاالنضماـ كالتصديؽ عميو مف قبؿ المؤتمر

اإلسبلمي الثاني كالثبلثكف لكزراء الخارجية المنعقد في صنعاء  -اليمف ،خبلؿ الفترة مف  28إلى 30

حزيراف/يكنيو  2005المكافؽ  21إلى  23جمادم األكؿ 1426

قواعد ومبادئ
-

قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف األحداث (قكاعد بكيف) أكصى باعتمادىا مؤتمر األمـ
المتحدة السابع لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف المعقكد في ميبلنك مف  26آب /أغسطس إلى  6أيمكؿ /
سبتمبر  1985كاعتمدتيا الجمعية العامة بقرارىا  22/40المؤرخ في  29تشريف الثاني  /نكفمبر 1985

 مبادئ األمـ المتحدة التكجييية لمنع جنكح األحداث ( مبادئ الرياض التكجييية ) في  14كانكف األكؿ /ديسمبر 1990
 قكاعد األمـ المتحدة بشأف حماية األحداث المجرديف مف حريتيـ أكصى باعتمادىا مؤتمر األمـ المتحدةالثامف لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف المعقكد في ىافانا مف  27آب/أغسطس إلى  7أيمكؿ/سبتمبر

 1990كما اعتمدت كنشرت عمي المؤل بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
45/113المؤرخ في  14كانكف األكؿ/ديسمبر 1990

ثاني عشر :قوانين مقارنة حول الطفولة
قوانين عربية
-

قانكف عدد  92لسنة  1995مؤرخ في  9نكفمبر  1995يتعمؽ بإصدار مجمة حماية الطفؿ في تكنس.
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 قانكف الطفؿ المصرم رقـ  12لسنة  1996كالمعدؿ بالقانكف  126لسنة 2008 قانكف رقـ ( )45لسنة 2002ـ بشأف حقػكؽ الطفػؿ اليمني قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ  7لسنة 2004 -قانكف الطفؿ السكداني  10فبراير 2010

-

قانكف رقـ ( )37لسنة  2012بإصدار قانكف الطفؿ في البحريف

 -مرسكـ سمطاني رقـ  2014/22يتعمؽ بإصدار قانكف الطفؿ بسمطنة عماف

 قانكف رقـ  12-15مؤرخ في  28رمضاف عاـ  1436المكافؽ ؿ /15يكليك سنةيتعمؽ بحماية الطفؿ في الجميكرية الجزائرية الشعبية الديمكقراطية

2015

 -قانكف اتحادم رقـ ( )3لسنة  2016بشأف قانكف حقكؽ الطفؿ "كديمة" في دكلة اإلمارات العربية المتحدة

 -قوانين غربية

loi Belge n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant
la loi Canadienne sur la protection de la jeunesse
Loi Française n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant
Loi Norvégienne sur l’enfance
Loi Suédoise sur l’enfance

-

ثالث عشر :آراء
 رأم صادر عف المجنة الكطنية لؤلخبلقيات الطبية التكنسية تحت عدد  4بتاريخ  49ديسمبر 4224الطبية".
تحت عنكاف" :اإلنجاب بالمساعدة
ٌ

الطبية .طبع ك ازرة الصحة العمكمية (اآلراء)
 الرأم عدد  .3حكؿ االستنساخ .المجنة الكطنية لؤلخبلقياتٌ
.1999/1996

رابع عشر :اللوائح
 البلئحة التنفيذية لمقانكف اإلتحادم رقـ ( )15لسنة  2009في شأف مكافحة التبغ -البلئحة التنفيذية لقانكف الطفؿ في مصر

 الئحة اشتراطات السبلمة كسبؿ الحماية الكاجب تكافرىا في مبلعب األطفاؿ بالحدائؽ العامة كفي مدفالمبلىي كألعاب األطفاؿ بالمممكة العربية السعكدية

 -البلئحة الفنية الخميجية لمعب األطفاؿ.
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 8الكصي.................................................................................

 - 5األسرة الحاضنة...........................................................................

 - 6اختصاصي حماية الطفؿ...................................................................
الفقرة الثالثة :األفعاؿ كالتصرفات الميددة لسبلمة الطفؿ البدنية أك المعنكية........................
أكال :إساءة معاممة الطفؿ..........................................................................
 9اإلساءة الجسدية.......................................................................
 10اإلساءة النفسية أك العاطفية............................................................
 11اإلساءة المفظية.......................................................................
ؼ -اإلساءة لجنسية.......................

ثانيا :إىماؿ الطفؿ................................................................................
 - 3أنكاع اإلىماؿ.............................................................................

ح -اإلىماؿ الجسدم..........................................................................
خ -اإلىماؿ الصحي..........................................................................

د  -اإلىماؿ العاطفي كالتربكم.................................................................
ذ  -اإلىماؿ التعميمي..........................................................................
505

 - 4مؤشرات اإلىماؿ............................................................................
ت -المؤشرات البدنية لئلىماؿ...................................................................
ث -المؤشرات النفسية كالسمككية لئلىماؿ........................................................
ثالثا  -العنؼ ضد الطفؿ.........................................................................
رابعا :إباحية األطفاؿ............................................................................
الفقرة الرابعة :تعريؼ المصمحة الفضمى لمطفؿ......................................................
أكال :مفيكـ "مصالح الطفؿ الفضمى  :السياقات التاريخية كاألىداؼ العامة...........................
 - 3جذكر مفيكـ  " :مصالح الطفؿ الفضمى".....................................................

 - 4األىداؼ العامة إلقرار مفيكـ " مصالح الطفؿ الفضمى"........................................
ثانيا" :مصالح الطفؿ الفضمى" :مفيكـ ثبلثي األبعاد"..................................................
 - 2مصالح الطفؿ الفضمى  :حؽ أساسي.......................................................
 - 3مصالح الطفؿ الفضمى :مبدأ قانكني تفسيرم أساسي..........................................
 - 4مصالح الطفؿ الفضمى :قاعدة إجرائية........................................................
ثالثا :العناصر التي ينبغي أخذىا في االعتبار عند تقييـ مصالح الطفؿ الفضمى........................
 - 3نكعية العناصر .............................................................................
أ  -آراء الطفؿ.....................................................................
ب-

ىكية الطفؿ.....................................................................

ت -الحفاظ عمى الكسط األسرم كعمى العبلقات.....................................
ث -رعاية الطفؿ كحمايتو كسبلمتو.................................................
ج -حالة الضعؼ..................................................................

ح -حؽ الطفؿ في الصحة..........................................................
506

خ -حؽ الطفؿ في التعميـ..........................................................
 - 4المكازنة بيف العناصر في تقييـ مصالح الطفؿ الفضمى..................................

المبحث الثاني :األىداؼ العامة لمقانكف.......................... ....................
المادة ........................................................................................ 2
الفقرة األكلى :الحفاظ عمى حؽ الطفؿ في الحياة كالبقاء كالنماء....................................
 - 4الحؽ في الحياة........................................................................
 - 5الحؽ في البقاء...........................................................................
 - 6الحؽ في النماء..........................................................................
الفقرة الثانية :حماية الطفؿ مف كؿ مظاىر اإلىماؿ كاالستغبلؿ كسكء المعاممة ........................
 - 1حماية الطفؿ مف كافة أشكاؿ اإلساءة.........................................................
 - 2إلغاء الحؽ في التأديب.......................................................................
الفقرة الثالثة :تنشئة الطفؿ عمى التمسؾ بعقيدتو اإلسبلمية كاالعتزاز بيكيتو الكطنية كاحتراـ ثقافة التآخي
اإلنساني.....................................................................................
 - 4تنشئة الطفؿ عمى التمسؾ بعقيدتو اإلسبلمية.................................................
 - 5تنشئة الطفؿ عمى االعتزاز بيكيتو الكطنية....................................................
 - 6تنشئة الطفؿ عمى احتراـ ثقافة التآخي اإلنساني.............................................
الفقرة الرابعة :حماية المصالح الفضمى لمطفؿ........................................................
الفقرة الخامسة :تكعية الطفؿ بحقكقو كالتزاماتو ككاجباتو في مجتمع تسكده قيـ العدالة كالمساكاة
كالتسامح كاالعتداؿ............................................................................... .
507

 - 6تبصير الطفؿ بحقكقو كالتزاماتو ككاجباتو ..................................................
 - 7تربية الطفؿ عمى قيمة العدالة..............................................................
 - 8تربية الطفؿ عمى قيمة المساكاة............................................................
 - 9تربية الطفؿ عمى قيمة التسامح...........................................................
 -10تربية الطفؿ عمى قيمة اإلعتداؿ.....................
الفقرة السادسة :تنشئة الطفؿ عمى التحمي باألخبلؽ الفاضمة كبخاصة احتراـ كالديو كمحيطو العائمي
كاالجتماعي...........................................................................
 - 3تنشئة الطفؿ عمى التحمي باألخبلؽ الفاضمة..............................................
 - 4تنشئة الطفؿ عمى احتراـ الكالديف ك المحيط االجتماعي...................................
الفقرة السابعة :كاجب نشر ثقافة حقكؽ الطفؿ عمى أكسع نطاؽ ممكف باستخداـ الكسائؿ المناسبة
 - 3نشر ثقافة حقكؽ الطفؿ..................................................................
 - 4إشاعة ثقافة حقكؽ الطفؿ عبر مختمؼ الكسائؿ المتاحة..................................

الفقرة الثامنة :إشراؾ الطفؿ في مجاالت الحياة المجتمعية كفقنا لسنو كدرجو نضجو كقدراتو المتطكرة
حتى ينشأ عمى خصاؿ حب العمؿ كالمبادرة كالكسب المشركع كركح االعتماد عمى الذات........

 - 5إشراؾ الطفؿ في الحياة المجتمعية كفقنا لسنو كدرجة نضجو كقدراتو المتطكرة.............
 - 6تنشئة الطفؿ عمى حب العمؿ كالمبادرة...................................................

 - 7تنشئة الطفؿ عمى السعي لمكسب المشركع................................................
 - 8تنشئة الطفؿ عمى االعتماد عمى الذات....................................................

المبحث الثالث :المبادئ العامة لمقانكف .............................................
المادة ....................................................................................... .3
الفقرة األكلى :مبدأ عدـ التمييز.......................................................................
508

 - 4مفيكـ التمييز في الصككؾ الدكلية...........................................................
 - 5مبدأ عدـ التمييز ال يمنع التمييز اإليجابي...................................................

 - 6جيكد دكلة اإلمارات في إعماؿ مبدأ عدـ التمييز ............................................
المادة ........................................................................................... 4
الفقرة الثانية :مبدأ مراعاة مصمحة الطفؿ الفضمى داخؿ األسرة ك خارجيا............................
 - 4األسرة الطبيعية ىي البيئة األكلى الفضمى الحاضنة لمطفؿ..................................
 - 5األسرة البديمة ىي التي يستعاض عنيا عند غياب أك فقداف األسرة الطبيعية..................
 - 6إعطاء األكلكية لمصالح الطفؿ الفضمى .....................................................
ث -تمبية حاجات الطفؿ........................................................................
ج -إعطاء األكلكية لحماية الطفؿ في حاالت الطكارئ ك الككارث كالمنازعات المسمحة.............
ح -عدـ اإلضرار بالطفؿ عند مثكلو أماـ أجيزة العدالة الجزائية.................................
المادة ......................................................................................... ..5
الفقرة الثالثة :مبدأ احتراـ خصكصية الطفؿ..........................................................
 - 3تجريـ النيؿ مف مبدأ سرية جمسات محاكمة األحداث ........................................

 - 4تجريـ النيؿ مف سرية التحقيقات الجارية كمف اسـ الطفؿ ك حقو في الصكرة.................
المادة ................................................................................6

الفقرة الرابعة :كاجب الجيات المعنية تنفي ذ السياسات كالبرامج التي تضعيا السمطات المختصة .....
 - 4مف ىي السمطات المختصة التي تضع السياسات ك البرامج الخاصة بالطفؿ؟................
 - 5ما ىي أبرز السياسات ك البرامج التي كضعتيا الدكلة؟......................................
 - 6ما ىي الجيات المعنية المسؤكلة عمى تنفيذ السياسات ك البرامج ..........................

القسـ الثالث :الحقكؽ المقررة

لمطفؿ.....................................................
509

الفصؿ الثاني :الحقكؽ األساسية المكاد مف  7إلى .............................. 14
المادة .............................................. ........................... 7
المبحث األكؿ :حؽ الطفؿ في الحياة كاألماف عمى شخصو .............................
الفقرة األكلى :حماية قبؿ الميبلد...................................................................

 - 1حماية الجنيف داخؿ الرحـ...............................................................

أ  -حماية الجنيف مف اإلجيػاض............................................................

ب  -حماية الجنيف مف المكت بالتبعية........................................................

 - 2حماية الجنيف خارج الرحـ................................................................

أ  -منع الحصكؿ عمى أجنة خارج إطار الطب اإلنجابي.......................................

ب  -حماية الطب اإلنجابي مف االستعماالت غير المشركعة ................................

الفقػػػرة الثانيػػة  :حمايػة بعػد الميػػبلد ...............................................................

 - 2الحماية مف جرائـ القتؿ العمد.............................................................

أ  -جريمة قتؿ المكلكد.........................................................................

ب  -قتؿ الكالد لكلده ..........................................................................

 - 2إعانة الغير قصدا عمى قتؿ نفسو بنفسو...................................................

أ  -حماية الطفؿ مف االنتحار.................................................................

ج -حماية الطفؿ مف القتؿ الرحيـ ............................................................
المادة ...................................................................................8

المبحث الثاني :حؽ الطفؿ منذ الكالدة في اسـ ..........................................
الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ في اسـ منذ كالدتو .........................................................
الفقرة الثانية :ضركرة حسف اختيار اسـ الطفؿ......................................................
المادة ......................................................................................... 9
510

المبحث الثالث :حؽ الطفؿ في تسجيمو بعد كالدتو فكرا ...................................
الفقرة األكلى :األسباب الكامنة كراء كجكب تسجيؿ الطفؿ فكرا بعد كالدتو..............................
الفقرة الثانية  :تنظيـ قيد المكاليد كالكفيات بدكلة اإلمارات............................................

المادة .................................................................................. 10

المبحث الرابع :حؽ الطفؿ في جنسية ................................................
الفقرة األكلى :طرؽ اكتساب الجنسية في القانكف اإلماراتي..........................................
 - 1اكتساب الجنسية بمكجب القانكف............................................................

 - 2اكتساب الجنسية بالتبعية..................................................................

 - 3اكتساب الجنسية بالتجنس...................................................................
الفقرة الثانية :الحاالت االستثنائية التي يجكز فييا القانكف سحب الجنسية أك إسقاطيا...............

 - 3صكر إسقاط الجنسية.......................................................................

 - 4صكر سحب الجنسية........................................................................

الفقرة الثالثة :ماذا عف التحفظ عمى المادة  7كقراءة لجنة حق كؽ الطفؿ لو؟ .........................
المادة ................................................................................... 11

المبحث الخامس :حؽ الطفؿ في النسب ...............................................
الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ الشرعي في النسب..........................................................
الفقرة الثانية :حؽ الطفؿ مجيكؿ النسب في اسـ كفي التسجيؿ في األكراؽ الرسمية لمدكلة.........
المادة ....................................................................................... 12

511

المبحث الس ادس :حؽ الطفؿ في التعبير كفي اإلفصاح عف آرائو........................
الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ في التعبير عف آرائو.......................................................
 - 7كفالة الدكلة لحؽ الطفؿ في التعبير.........................................................
 - 8ارتباط حؽ الطفؿ في التعبير بقدرتو عمى تككيف آرائو الخاصة...............................
 - 9ضركرة أف يمارس الطفؿ حقو في التعبير عف آرائو بحرية ..............................
 -10حؽ الطفؿ في التعبير في "جميع المسائؿ التي تمسو"................
 -11إيبلء آراء الطفؿ االعتبار الكاجب كفقان لسف الطفؿ كنضجو.......................
 -12ممارسة حؽ الطفؿ لمتعبير بما يتفؽ مع النظاـ العاـ كاآلداب العامة كالقكانيف
الفقرة الثانية  :إتاحة الفرصة البلزمة لمطفؿ ل ئلفصاح عف آرائو فيما يتخذ بشأنو مف تدابير في حدكد
القكانيف المعمكؿ بيا................................................................................
 - 3إتاحة الفرصة لمطفؿ لئلفصاح عف آرائو في جميع اإلجراءات ك التدابير التي تمسو...........

 - 4إتاحة الفرصة لمطفؿ لئلفصاح عف آرائو إما مباشرة أك مف خبلؿ ممثؿ أك ىيئة مبلئمة".......
المادة ........................................................................................ 13

المبحث السابع :حؽ الطفؿ في عدـ التدخؿ في حياتو أك المس مف شرفو............
الفقرة األكلى :مدلكؿ حظر تعريض الطفؿ ألم تدخؿ تعسفي أك إجراء غير قانكني في حياتو أك أسرتو أك
منزلو أك مراسبلتو...............................................................................
 - 3عدـ جكاز تعريض الطفؿ ألم تدخؿ تعسفي في خصكصيتو..................................
ث -مراعاة الخصكصية في المؤسسات..........................................................
ج -مراعاة خصكصية األشخاص مقيدم الحرية.................................................

512

ح -مراعاة الخصكصية في قضاء األحداث الجانحيف............................................
 - 4عدـ جكاز تعريض الطفؿ ألم تدخؿ تعسفي في حياتو.......................................
ح -المشكرة السرية لؤلطفاؿ......................................................................
خ -عدـ جكاز تعريض الطفؿ ألم تدخؿ في األسرة..............................................
د  -عدـ جكاز تعريض الطفؿ ألم تدخؿ في المنزؿ..............................................
ذ  -عدـ جكاز تعريض الطفؿ ألم تدخؿ في المراسبلت...........................................
الفقرة الثانية :مدلكؿ حظر المساس بشرؼ الطفؿ أك سمعتو .........................................

المادة .............................. ............................................ 14
المبحث الثامف :حؽ الطفؿ في الحماية مف كافة أشكاؿ االستغبلؿ االقتصادم
الفقرة األكلى :حماية الطفؿ مف االستغبلؿ االقتصادم مطمب دكلي.....................................
الفقرة الثانية :حماية التشريع الكطني لمطفؿ مف االستغبلؿ االقتصادم................................

الفصؿ الثالث :الحقكؽ األسرية المكاد مف  15إلى .............................. 17
المادة ...................................................................... 15
المبحث األكؿ :االلتزامات المحمكلة عمى الكالديف أك مف يقكـ مقاميما تجاه الطفؿ..
الفقرة األكلى :التزاـ كالدم الطفؿ بتكفير متطمبات األماف األسرم لو................................
الفقرة الثانية :التزاـ القائـ عمى رعاية الطفؿ بتحمؿ كاجباتو إزاء الطفؿ.............................

المادة .................................................. ....................... 16
المبحث الثاني :حقكؽ الطفؿ المنفصؿ عف كالديو .....................................
513

الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ في التعرؼ عمى كالديو كعمى أسرتو الطبيعية...............................
الفقرة الثانية  :حؽ الطفؿ في االحتفاظ بعبلقات شخصية كاتصاالت مباشرة مع كالديو.................

المادة ......................................................................... .17
المبحث الثالث :حؽ الطفؿ في الحضانة ................................................
الفقرة األكلى  :مفيكـ حؽ الطفؿ في الحضانة........................................................
الفقرة الثانية  :الحماية الجزائية لحؽ الطفؿ في الحضانة............................................
المبحث الرابع :حؽ الطفؿ في الرضاعة.......................................................
الفقرة األكلى :الرصيد التشريعي المدني الحامي لحؽ الطفؿ في الرضاعة.............................
الفقرة الثانية :الحماية الجزائية لحؽ الطفؿ في الرضاعة ............................................

المبحث الخامس :حؽ الطفؿ في النفقة ................................................
الفقرة األكلى :عمى مف تجب نفقة الطفؿ؟............................................................
الفقرة الثانية :الحماية الجزائية لحؽ الطفؿ في النفقة...............................................
المبحث السادس :حؽ الطفؿ في ح ماية نفسو كعرضو كدينو كمالو.......................
الفقرة األكلى :حفظ النفس ...........................................................................
الفقرة الثانية :حفظ العرض..........................................................................
الفقرة الثالثة :حفظ الديف ...........................................................................
الفقرة الرابعة :حفظ الماؿ...........................................................................
514

الفقرة الخامسة :حفظ العقؿ..........................................................................
الفصؿ الرابع  :الحقكؽ الصحية مف المادة  18إلى المادة ...............................21
المادة ........................................................................... 18

المبحث األكؿ :حؽ الطفؿ في الحصكؿ عمى الخدمات الصحية .......................
الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ في الصحة كفي الرعاية الصحية..........................................
الفقرة الثانية :أبرز الخدمات الصحية التي يحؽ لمطفؿ أف ينتفع بيا ...............................
المادة .......................................................................... 19

المبحث الثاني :كاجبات الدكلة في تطكير قدراتيا في مجاؿ الرعاية الصحية.........
الفقرة األكلى :تكجيو الدكلة عنايتيا لتطكير قدراتيا في المجاؿ الصحي..............................
الفقرة الثانية :تطكر المؤشرات الكمية كالنكعية في المجاؿ الصحي..................................
المادة ....................................................................................... 20

المبحث الثالث :كاجبات الدكلة في تقديـ الرعاية الصحية لؤلميات قبؿ الكالدة ككقاية الطفؿ
الفقرة األكلى :ضركرة تكفير رعاية صحية لؤلـ قبؿ الكالدة كبعدىا..................................
الفقرة الثانية :ضركرة كقاية الطفؿ مف بعض األخطار................................................
المادة ..................................................................................... 21

المبحث الرابع :المحظكرات الكاجب االلتزاـ بيا لحماية صحة الطفؿ .....................
515

الفقرة األكلى :حظر بيع أك الشركع في بيع التبغ أك منتجاتو لمطفؿ..................................

الفقرة الثانية :حظر بيع أك الشركع في بي ع المشركبات الكحكلية لمطفؿ ،كأية مكاد أخرل .............
الفقرة الثالثة :حظر استيراد أك تداكؿ مكاد مكجية لمطفؿ مخالفة لممكاصفات المعتمدة................

الفصؿ الخامس :الحقكؽ االجتماعية مف المادة  22إلى المادة .................24
المادة .................................................... ..................22
المبحث األكؿ :دكر الدكلة في تكفير مستكل معيشي مبلئـ لنمك الطفؿ...............
الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ في مستكل معيشي مبلئـ في الصككؾ الدكلية........................
الفقرة الثانية :جيكد الدكلة إلعماؿ حؽ الطفؿ في مستكل معيشي مبلئـ........................
المادة .....................................................................................23

المبحث الثاني :دكر الدكلة في مساعدة لؤلطفاؿ المعكزيف.........................
الفقرة األكلى :اإلطار التشريعي لمساعدة األطفاؿ المعكزيف.................................
 - 3فئات األطفاؿ المعكزيف المحتاجيف لممساعدة.......................................
 - 4معايير كاجراءات صرؼ المساعدات..............................................

الفقرة الثانية :في بعض المؤشرات الخاصة بمساعدات الفئات المعكزة.....................
المادة ..................................................................................24

المبحث الثالث :حؽ الطفؿ المحركـ مف بيئتو العائمية الطبيعية في رعاية بديمة...
الفقرة األكلى :األسرة الحاضنة...............................................................
الفقرة الثانية :مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أك الخاصة..............................
516

الفصؿ السادس :الحقكؽ الثقافية المكاد مف  25إلى ........................30
المادة ..................................................................................25

المبحث األكؿ :حؽ الطفؿ في امتبلؾ المعرفة ككسائؿ االبتكار كاإلبداع.............
الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ في المعرفة يبدأ بتمكينو مف حقو في الراحة كمزاكلة األلعاب كاأل نشطة..
 - 5حؽ الطفؿ في الراحة..................................................................
 - 6حؽ الطفؿ في كقت الفراغ.............................................................
 - 7حؽ الطفؿ في المعب..................................................................

 - 8حؽ الطفؿ في األ نشطة االستجمامية...................................................
الفقرة الثانية :أىمية تمكيف الطفؿ في الراحة كالمعب كاالستجماـ عمى حقو في المعرفة كاالبتكار

المبحث الثاني :حؽ الطفؿ في المشاركة في تنفيذ البرامج التي تعنيو ................
الفقرة األكلى :األبعاد الثبلثة التي ينطكم عمييا حؽ الطفؿ في المشاركة......................
 - 4الكصكؿ............................................................................
 - 5المشاركة...........................................................................
 - 6اإلسياـ في الحياة الثقافية........................................................

الفقرة الثانية :ضركرة مراعاة سف الطفؿ عند تنفيذ البرامج الثقافية........................
الفقرة الثالثة :مظاىر تكريس حؽ الطفؿ في المشاركة في الشأف الثقافي....................
المادة...................................................................................... 26

المبحث الثالث :حظر نشر أك عرض أك تداكؿ أك حيازة أك إنتاج أية مصنفات أك ألعاب تضر
بالطفؿ ...................................................................
الفقرة األكلى :حظر المصنفات أك األلعاب التي تخاطب غرائز الطفؿ الجنسية ...................
517

الفقرة الثانية :حظر المصنفات أك األلعاب التي تزيف لمطفؿ السمككيات الضارة..................
الفقرة الثالثة :جزاء مف يخالؼ مضمكف المادة  26مف القانكف.................................
المادة .....................................................................................27
المبحث الرابع :حظر دخكؿ األطفاؿ إلى أماكف معينة................................
الفقرة األكلى :منع الطفؿ مف ارتياد أماكف معينة كتدبير احترازم..............................
الفقرة الثانية :ما ىي المعايير التي يتعيف اعتمادىا لحظر ارتياد الطفؿ غير الجانح أماكف معينة؟
 - 1نماذج لؤلماكف التي يمكف أف يتعرض فييا إلى اإلساءة الصحية........................
 - 2نماذج لؤلماكف التي يمكف أف يتعرض فييا إلى اإلساءة األخبلقية

المادة ............................................................................... 28

المبحث خامس :فيما يتكجب عمى مديرم دكر العرض كقنكات البث التمفزيكني.......
الفقرة األكلى :سند كجكب إدراج إعبلنات تفيد حظر دخكؿ األطفاؿ إلى بعض الفضاءات............
الفقرة الثانية :جزاء مخالفة ما أكجبو المشرع بالمادة ...........................................28
المادة ........................................................................................ 29

المبحث السادس :فيما يتكجب عمى شركات االتصاالت كمزكدم خدمات شبكة المعمكمات
اإللكتركنية ...................................................................... ..
الفقرة األكلى :الخمفية العامة لممادة .........................................................29
الفقرة الثانية :جزاء مخالفة ما أكجبو المشرع بالمادة .......................................29
المادة .................................................................................... 30
518

المبحث السابع :تككيف مجالس كجمعيات كأندية كمراكز خاصة بالطفؿ..................
الفقرة األكلى  :حؽ الطفؿ في التنظـ في مجالس كجمعيات كأندية كمراكز.......................
الفقرة الثانية  :في بعض مظاىر ممارسة الطفؿ لحقو في التنظـ .............................

الفصؿ السابع :الحقكؽ التعميمية المكاد مف  31إلى .......................... 32
المادة .....................................................................................31
المبحث األكؿ :إعماؿ حؽ الطفؿ في التعميـ بشكؿ تدريجي.........................
الفقرة األكلى :مفيكـ التعميـ.................................................................
الفقرة الثانية :مفيكـ التدرج في إعماؿ الحؽ في التعميـ........................................
الفقرة الثالثة :في أبرز مظاىر إعماؿ دكلة اإلمارات لحؽ الطفؿ في التعميـ........................
المبحث الثاني :إعماؿ حؽ الطفؿ في التعميـ عمى أساس تكافؤ الفرص........
الفقرة األكلى :تكافؤ الفرص في التعميـ كالعدالة في التعميـ :أم تقارب بيف المفيكميف...........
الفقرة الثانية :ضركرة تكفر معطيات مكضكعية إلعماؿ مبدأ تكافؤ الفرص في التعميـ.............
المادة ................................................................................... 32
المبحث الثاني :تحقيؽ أىداؼ التعميـ.........................................................
الفقرة األكلى :أىداؼ التعميـ في الصككؾ الدكلية............................................

الفقرة الثانية :أىداؼ التعميـ في المادة  32مف القانكف......................................
الفقرة الثالثة :في بعض مؤشرات التعميـ بدكلة اإلمارات........................................

الفصؿ الثامف :حؽ الطفؿ في الحماية المكاد مف  33إلى .................... 38
519

المادة ..................................................................... 33
المبحث األكؿ :في أىـ حاالت التيديد التي يمكف أف يتعرض ليا الطفؿ .........
الفقرة األكلى :فقداف الطفؿ لكالديو كبقائو دكف عائؿ أك كافؿ.................................
الفقرة الثانية :التقصير البيف كالمتكاصؿ في التربية كالرعاية...................................
الفقرة الثالثة :اعتياد س كء معاممة الطفؿ.................................................
الفقرة الرابعة :تعرض الطفؿ لبلستغبلؿ أك اإلساءة الجنسية...................................
الفقرة الخامسة :تعرض الطفؿ لبلستغبلؿ مف قبؿ التنظيمات غير المشركعة كفي اإلجراـ المنظـ كزرع
أفكار التعصب كالكراىية أك تحريضو عمى القياـ بأعماؿ العنؼ كالتركيع.....................
الفقرة السادسة :تعرض الطفؿ لمخطؼ أك البيع أك االتجار بو ألم غرض أك استغبللو بأم شكؿ مف

األشكاؿ..................................................................................

الفقرة السابعة  :إصابة الطفؿ بإعاقة عقمية أك نفسية تؤثر في قدرتو عمى اإلدراؾ.............

المادتاف  34ك ....................................................... 35
المبحث الثاني :حظر إىماؿ الطفؿ ............................................
الفقرة األكلى  :حاالت اإلىماؿ التي عددتيا المادتاف  34ك ..............................35
الفقرة الثانية  :جزاء مف يخالؼ احكاـ المادتيف  34ك  35مف القانكف...................
المادة ......................................................................... 36

المبحث الثالث :حظر تعريض الطفؿ لمتعذيب أك االعتداء .....................
الفقرة األكلى :حؽ الطفؿ في الحماية مف التعذيب..................................
520

الفقرة الثانية :جزاء تعريض الطفؿ لمتعذيب أك االعتداء........................................
المادة ................................................................................37

المبحث الرابع  :حظر استغبلؿ الطفؿ جنسيا.................................... .
الفقرة األكلى :تعداد حاالت حظر استغبلؿ الطفؿ جنسيا ...................................
الفقرة الثانية :تعزيز الرصيد الجزائي الحامي لمطفؿ مف االستغبلؿ الجنسي....................
 - 4أىـ األحكاـ الجزائية الحامية لمطفؿ في قانكف العقكبات .............................
 - 5أىـ األحكاـ الجزائية الحامية لمطفؿ في قانكف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات
 - 6أىـ األحكاـ الجزائية الحامية لمطفؿ في ىذا القانكف

المادة .............................................................. 38
المبحث الخامس  :حظر استغبلؿ الطفؿ اقتصاديا............................
الفقرة األكلى :حماية الطفؿ مف االستغبلؿ االقتصادم......................................
الفقرة الثانية :الحماية الجزائية لمطفؿ مف االستغبلؿ االقتصادم.............................
 - 4الجرائـ التي تتعمؽ بتشغيؿ األطفاؿ في قانكف العمؿ................................
 - 5الجرائـ المتعمقة بتشغيؿ الطفؿ في التشرد كالتسكؿ...................................
 - 6الجرائـ المتعمقة باستخداـ األطفاؿ في إنتاج كاإلتجار بالمكاد المخدرة..............

القسـ الرابع  :آليات الحماية ............................................
الفصؿ التاسع :آليات الحماية ......................................................
المادة ........................................................ ............. 39
521

المبحث األكؿ :نظاـ كحدات حماية الطفؿ في القانكف المقارف................
الفقرة األكلى :خمفية إنشاء كحدات حماية الطفكلة.........................................
الفقرة الثانية :ما ىي كحدة حماية الطفكلة ؟................................................
الفقرة الثالثة :ما ىي أنكاع الحماية التي تكفرىا كحدة حماية الطفكلة؟....................

الفقرة الرابعة :تركيبة كحدة حماية الطفكلة................................................

الفقرة الخامسة :الييكؿ التنظيمى لكحدة حماية الطفؿ كالمياـ المناطة ......................

المبحث الثاني :اختصاصي حماية الطفؿ في القانكف المقارف...............
الفقرة األكلى :األطراؼ المسؤكلة عف حماية الطفؿ في عدد مف قكانيف الدكؿ العربية.......
 - 3التشريعات التي أككمت حماية الطفكلة إلى أ شخاص محدديف......................
 - 4التشريعات التي أككمت حماية الطفكلة إلى لجاف أك مكاتب أك مراكز...............
الفقرة الثانية :تجربة مندكب حماية الطفكلة................................................

المبحث الثالث :أية عبلقة بيف كحدات حماية الطفؿ كاختصاصي حماية الطفؿ؟
الفقرة األكلى :الفركؽ بيف تكميؼ أشخاص لحماية الطفؿ كتكميؼ ىياكؿ لمحماية..............
الفقرة الثانية  :تصكر لمعبلقة التي يمكف أف تقكـ بيف كحدات حماية الطفؿ كاختصاصي حماية الطفؿ

المادة ...................................................................... 40
المبحث الرابع :ال مياـ العامة الختصاصي حماية الطفؿ...............................
الفقرة األكلى :يميف اختصاصي حماية الطفؿ.................................................

522

الفقرة الثانية  :التدخؿ الكقائي.................................................................
الفقرة الثالثة :التدخؿ العبلجي ...................................................................

المادة ....................................................................... :41
المبحث الخامس  :الصبلحيات المخكلة الختصاصي حماية الطفؿ ....................
الفقرة األكلى :صبلحية جمع االستدالالت حكؿ الببلغ.............................................
الفقرة الثانية :صبلحية حضكر جمسات التحقيؽ ك المحاكمة.....................................
الفقرة الثالثة :صبلحية الدخكؿ إلى أم مكاف يكجد فيو الطفؿ لمعاينتو...........................
الفقرة الرابعة :صبلحية اتخاذ تدابير كقائية في شأف الطفؿ....................................
الفقرة الخامسة :صبلحية االستعانة باألبحاث االجتماعية......................................

المادة ........................................................................ 42
المبحث السادس :اإلببلغ عف أم تيديد يتعرض لو طفؿ ..............................
الفقرة األكلى :مفيكـ اإلببلغ.....................................................................
الفقرة الثانية :األشخاص المحمكؿ عمييـ اإلببلغ ..............................................

 - 1اإلببلغ المحمكؿ عمى الشخص العادم...............................................

 - 2األشخاص الذيف يتكلكف بحكـ مينتيـ العناية باألطفاؿ ................................

المادة .................................................................... 43
المبحث السابع :مساعدة الطفؿ عمى اإلببلغ ......................................
523

الفقرة األكلى :كاجب مساعدة طفؿ عمى اإلببلغ كاالمتناع عف مساعدة شخص :أية عبلقة؟

الفقرة الثانية :االختبلفات كااللتقاءات بيف كاجب مساعدة الطفؿ ،كاإلمتناع عف المساعدة

الفقرة الثالثة الحماية الجزائية لمف يتخمى عف مساعدة أم طفؿ قصد اإلببلغ ...............

المادتاف  44ك ............................................................ 45
المبحث الثامف :حماية القائ ميف باإلببلغ............................................
الفقرة األكلى :عدـ جكاز اإلفصاح عف ىكية مف قاـ باإلببلغ كالشيكد..........................
الفقرة الثانية :حماية الشيكد.....................................................................
الفقرة الثالثة :الحماية الجزائية لمف يقكـ باإلببلغ كلمشيكد؟.....................................

القسـ الخامس  :تدابير الحماية ............................................
الفصؿ العاشر :التدابير اإلتفاقية .....................................................
أكال :التدابير اإلتفاقية ...................................................................
المادتاف  46ك ............................................................... 47
المبحث األكؿ :ماىية التدابير االتفاقية .............................................
الفقرة األكلى :التدابير البلزمة ىي تدابير اتفاقية.............................................
الفقرة الثانية  :تنكع التدابير االتفاقية..........................................................
 - 3التدبير االتفاقي األكؿ :إبقاء الطفؿ لدل عائمتو ......................................

 - 4التدبير االتفاقي الثاني :إخراج الطفؿ مف عائمتو.........................................
524

المادة ........................................................................... 48
المبحث الثاني :إجراءات اتخاذ التدابير االتفاقية.............................................
الفقرة األكلى  :اإلجراءات السابقة لحصكؿ االتفاؽ...............................................
 - 3إجراء االتصاؿ........................................................................

 - 4البحث عف اتفاؽ جماعي يراعي مصمحة الطفؿ الفضمى....................................
الفقرة الثانية  :اإلجراءات البلحقة لحصكؿ االتفاؽ...................................................
 - 5تدكيف االتفاؽ ...............................................................................
 - 6تبلكة االتفاؽ...............................................................................
 - 7تكقيع االتفاؽ...........................................................................

 - 8متابعة نتائج التدابير االتفاقية كامكانية تعديميا............................................
ت -متابعة نتائج التدابير االتفاقية...............................................................
ث  -مراجعة التدابير االتفاقية..................................................................
المادتاف  49 :ك50

المبحث الثالث :إ مكانية رفض التدبير االتفاقي أك نقضو كتداعياتو ......................
الفقرة األكلى :كاجب إخطار الطفؿ المميز ك أبكيو بحقيـ في رفض التدبير المقترح..................
الفقرة الثانية :كاجب رفع أمر عدـ الكصكؿ إلى اتفاؽ أك نقضو إلى سمطة اإلشراؼ ................

ثانيا :التدابير العاجمة .................................................. ...............
المادة ............................................................................ 51

525

المبحث الرابع :التدابير العاجمة في حالة الضرر البميغ أك الخطر المحدؽ................
الفقرة األكلى :تعريؼ حالة الضرر البميغ أك الخطر المحدؽ.........................................
الفقرة الثانية :التدابير كاإلجراءات التي يتعيف اتخاذىا في حالة الضرر البميغ أك الخطر المحدؽ.....
 - 4إخراج الطفؿ مف المكاف المكجكد فيو.....................................................

 - 5كضع الطفؿ في مكاف آمف................................................................

 - 6استصدار أمر قضائي......................................................................

ثالثا :تدابير يتـ اتخاذىا تحت إشراؼ مأمكر لمضبط القضائي .........................
المادة ............................................................................ 52
المبحث الخامس :منح صفة مأمكر الضبط القضائي الختصاصي حماية الطفؿ .........
الفقرة األكلى :مفيكـ الضبط القضائي ............................................................
الفقرة الثانية :حؽ اختصاصي حماية الطفؿ االستعانة بالقكة العامة...............................

الفقرة الثالثة :منح اختصاصي الحماية صفة مأمكر الضبط القضائي يجعمو تحت إشراؼ
مزدكج ..................................................................................
المادة ........................................................................... 53
المبحث السادس :استعانة أجيزة العدالة باختصاصي حماية الطفؿ ......................
الفقرة األكلى :استعانة النيابة العامة باختصاصي حماية الطفؿ.....................................
الفقرة الثانية :استعانة الجيات القضائية باختصاصي حماية الطفؿ....................................
 - 4استعانة لجنة التكجيو األسرم كقضاة دكائر األحكاؿ الشخصية باختصاصي حماية الطفؿ
526

 - 5استعانة قضاة الدكائر المدنية باختصاصي حماية الطفؿ............................
 - 6استعانة قضاة الدكائر الجزائية باختصاصي حماية الطفؿ..................................

رابعا :التدابير اإلحترازية ..............................................................
المادة ............................................................................ 54
المبحث السابع :التدابير التي يتعرض ليا مرتكبك جرائـ االعتداء الجنسي أك جريمة مف
جرائـ إباحية األطفاؿ ....................................................................
الفقرة األكلى :حظر العمؿ في كظيفة ليا اتصاؿ باألطفاؿ عمى منتيكي حقكؽ األطفاؿ................
الفقرة الثانية :منع اإلقامة عمى المداف بجريمة االعتداء الجنسي عمى طفؿ..........................
الفقرة الثالثة :إخضاع المحككـ عميو في جرائـ االعتداء الجنسي عمى األطفاؿ إلى فحكصات..........

المادة ............................................................................ 55
المبحث الثامف :سجؿ حاالت سكء معاممة األطفاؿ ....................................
الفقرة األكلى :خمفية إحداث سجبلت لؤلسبقيات.....................................................
الفقرة الثانية :مزايا إحداث سجبلت لحاالت سكء معاممة األطفاؿ....................................

المادة ........................................................................... 56
المبحث التاسع :تحديد معايير كمكاصفات الفضاءات التي يرتادىا الطفؿ................
الفقرة األكلى :اشتراطات األمف كالسبلمة في المحاضف أك دكر الحضانة............................
الفقرة الثانية :اشتراطات األمف كالسبلمة في رياض األطفاؿ..........................................

527

 - 3التجييزات األساسية التي يتعيف تكفيرىا بكؿ ركضة.........................................
 - 4التجييزات التربكية.........................................................................
الفقرة الثالثة :اشتراطات األمف كالسبلمة في مكتبات الطفؿ..........................................
الفقرة الرابعة :اشتراطات األمف كالسبلمة في الفضاءات المدرسية...................................
 - 7اشتراطات األمف كالسبلمة داخؿ الفصكؿ المدرسية...........................................
ت  -ما يجب أف يتكفر مف مكاصفات في البنية األساسية لممدرسة...............................
ث  -ما يجب أف يتحمى بو الطمبة مف سمكؾ داخؿ الفصكؿ المدرسية.............................
 - 8اشتراطات األمف كالسبلمة داخؿ الساحات كالمبلعب كالسبللـ بالفضاءات المدرسية...........
 - 9اشتراطات األمف كالسبلمة في المرافؽ الصحية .............................................
 -10اشتراطات األمف كالسبلمة في غرؼ التدبير المنزلي لمطالبات..........................
 -11اشتراطات األمف كالسبلمة في فضاءات تقديـ الغذاء لمطمبة بالمدارس...........
 -12ضركرة تكفير فضاءات لئلسعافات األكلية بالمدارس.................................
الفقرة الخامسة :اشتراطات األمف ك السبلمة في النقؿ المدرسي......................................
الفقرة السادسة :اشتراطات السبلمة في الحدائؽ العامة كاأللعاب المكجكدة بيا.........................
الفقرة السابعة :اشتراطات األمف كالسبلمة في مدف المبلىي كألعاب األطفاؿ............................
 - 1التصنيؼ كالمكقع كالمباني كاإلنشاءات .........................................................

- 2األنظمة الكيربائية كالميكانيكية...................................................................

ن - 3شركط السبلمة في األلعاب ....................................................................

 - 4كسائؿ اإل نذار كمعدات اإلطفاء...................................................................
 - 5مخارج الطكارئ كاإلسعافات األكلية .............................................................

المادة ................ ............................................................. 57
المبحث العاشر :تدابير سبلمة المنتجات المكجية لمطفؿ كاإلعبلنات المتصمة بيا.......
528

الفقرة األكلى :ضماف سبلمة المنتجات المكجية لؤلطفاؿ............................................
الفقرة الثانية :ضركرة كضع ضكابط لئلعبلنات التسكيقية المكجية لمطفؿ............................
الفقرة الثالثة :مراقبة األنشطة التجارية المكجية لؤلطفاؿ.............................................

المادة .58
المبحث الحادم عشر :ضماف حماية الطفؿ مف أخطار الحكادث المركرية...............
الفقرة األكلى :حظر جمكس األطفاؿ ال ذيف تقؿ أعمارىـ عف عشر سنكات في المقاعد األمامية لممركبات
الفقرة الثانية :كضع ضكابط في شأف استخداـ األطفاؿ لمدراجات الترفييية...........................

المادة .......................................................................... 59
المبحث الثاني عشر :كجكب تحرم المحكمة عف طالب حضانة طفؿ أك مف ستحكـ لو بيا
الفقرة األكلى :إجراءات إعداد التقرير عف الحالة االجتماعية كالنفسية كالصحية الجنائية لطالب الحضانة.....

الفقرة الثانية :إجراءات إقرار طالب الحضانة بما يفيد عدـ ارتكابو لجريمة خارج الدكلة ...............

القسـ السادس:أحكاـ العقكبات ..............................................
الفصؿ الحادم عشر :العقكبات ........................................................
المادتاف  60ك.................................................................. 61
المبحث األك ؿ :الجرائـ المتعمقة بحماية حياة الطفؿ كبقائو كنمائو .................
الفقرة األكلى :جريمة عدـ استخراج األكراؽ الثبكتية لمطفؿ .......................................
529

 - 1أركاف جريمة عدـ استخراج األكراؽ الثبكتية لمطفؿ .......................................

 - 2األ شخاص المستيدفكف بجريمة عدـ استخراج األكراؽ الثبكتية لمطفؿ ......................
الفقرة الثانية :جريمة عدـ اإلعبلف عف حظر الدخكؿ أك مشاىدة األطفاؿ ألفبلـ معينة.............
- 1أركاف جريمة عدـ اإلعبلف عف حظر الدخكؿ أك مشاىدة األطفاؿ ألفبلـ معينة.............
 - 0األشخاص المستيدفكف لجريمة عدـ اإلعبلف عف حظر الدخكؿ أك مشاىدة األطفاؿ ألفبلـ
معينة...................................................................................

الفقرة الثالثة  :جريمة تعريض سبلمة الطفؿ العقمية أك النفسية أك البدنية أك األخبلقية لمخطر........
 - 1أركاف جريمة تعريض سبلمة الطفؿ العقمية أك النفسية أك البدنية أك األخبلقية لمخطر.........
 12تخمي القائـ عمى رعاية الطفؿ عنو........................................................
 13ترؾ الطفؿ بمكاف أك مؤسسة رعاية بدكف مكجب.........................................
 14رفض قبكؿ الطفؿ مف القائـ عمى رعايتو..................................................
 15االمتناع عف مداكاة الطفؿ كالقياـ عمى شؤكنو............................................
 - 2األشخاص المستيدفكف لجريمة تعريض سبلمة الطفؿ العقمية أك النفسية أك البدنية أك األخبلقية
لمخطر.....................................................................................
الفقرة الرابعة :جرائـ تعريض الطفؿ ألنكاع معينة مف األخطار......................................
 - 1جريمة تعريض الطفؿ لمنبذ...............................................................
 - 2جريمة تعريض الطفؿ لمتشرد....................................................
 - 3جريمة تعريض الطفؿ لئلىماؿ................................................
أ  -صفػػة الضحيػة .........................................................................
530

ت -الركف المادم..........................................................................

ث -الركػػف المعنػػكم........................................................................

ج -زجػر الجريمػػة............................................................................

 - 4جريمة اعتياد ترؾ الطفؿ دكف رقابة أك متابعة.................................
 - 5جريمة التخمي عف إرشاد الطفؿ أك تكجييو....................................
 - 6جريمة عدـ القياـ عمى شؤكف الطفؿ.......................................
 - 7جريمة عدـ إلحاؽ الطفؿ بإحدل المؤسسات التعميمية......................
 - 8جريمة ترؾ الطفؿ في حالة انقطاع عف التعميـ بدكف مكجب خبلؿ مرحمة التعميـ اإللزامي.
الفقرة الخامسة :جريمة االمتناع عف اإلببلغ الكجكبي................................................

الفقرة السادسة :جريمة عدـ مساعدة الطفؿ عمى اإلببلغ بمعاناتو....................................
الفقرة السابعة :جريمة منع اختصاصي حماية الطفؿ مف القياـ بميامو أك إعاقة عف مباشرة عممو.
الفقرة الثامنة :جريمة اإلدالء بمعمكمات خاطئة أك تعمد إخفاء الحقيقة بشأف كضع الطفؿ.........

المكاد  62ك  63ك ................................................................ 64
المبحث الثاني :الجرائـ المتعمقة بحماية صحة الطفؿ ....................................
الفقرة األكلى :التدخيف في كسائؿ المكاصبلت العامة كالخاصة كاألماكف المغمقة حاؿ كجكد طفؿ.......
الفقرة الثانية :جريمة بيع أك الشركع في بيع التبغ أك منتجاتو لمطفؿ..................................
الفقرة الثالثة :جريمة بيع أك الشركع في بيع المشركبات الكحكلية لمطفؿ ،كأية مكاد أخرل تشكؿ خطكرة

عمى صحتو......................................................................................

الفقرة الرابعة :جريمة استيراد أك تداكؿ مكاد مخالفة لممكاصفات المعتمدة في الدكلة لغذاء أك مستمزمات

أك مكمبلت غذائية أك صحية أك ىرمكنية أك لعب األطفاؿ................................

 - 6المكاد المخالفة لممكاصفات المعتمدة في الدكلة لمغذاء.....................................
 - 7المستمزمات أك المكمبلت الغذائية ........................................................
531

 - 8المستمزمات أك المكاد الصحية لؤلطفاؿ....................................................
 - 9المستمزمات أك المكاد اليرمكنية..........................................................

-10

لعب األطفاؿ..........................................

الفقرة الخامسة :جريمة عدـ اإلببلغ عف أية مكاد إلباحية األطفاؿ يتـ تداكليا عبر مكاقع كشبكة

المعمكمات اإللكتركنية..............................................................................

المكاد مف  65إلى ............................................................... 67
المبحث الثالث :الجرائـ المتعمقة بحماية الطفؿ مف االستغبلؿ الجنسي..................
الفقرة األكلى :جريمة استخداـ طفؿ أك استغبللو في تصكير أك تسجيؿ أك إنتاج مكاد إباحية..........
الفقرة الثانية :جريمة إنتاج أك نشر أك تكزيع أك تسييؿ كصكؿ األطفاؿ لمكاد إباحية بأية كسيمة.....

الفقرة الثالثة :جريمة مساىمة القائـ عمى رعاية الطفؿ في مشاركة الطفؿ في إنتاج أك تصكير مكاد إباحية
األطفاؿ أك أية أعماؿ جنسية أخرل أك السماح لو بذلؾ أك مساعدتو في أم مف ىذه

األفعاؿ...........................................................................

الفقرة الرابعة :جريمة استغبلؿ الطفؿ جنسيا بتعريضو أك تييئتو ألعماؿ الدعارة أك الفجكر سكاء بمقابؿ
أك دكف مقابؿ ،كبطريقة مباشرة أك غير مباشرة........................................

الفقرة الخامسة :جريمة نشر أك عرض أك تداكؿ أك حيازة أك إنتاج أية مصنفات مرئية أك مسمكعة أك
مطبكعة أك ألعاب مكجية لمطفؿ تخاطب غرائز الطفؿ الجنسية أك تزيف لو السمككيات

المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة أك يككف مف شأنيا التشجيع عمى االنحراؼ في

السمكؾ.................................................................................

الفقرة السادسة :جريمة حيازة مكاد إباحية األطفاؿ بغض النظر عف نية التكزيع.......................

الفقرة السابعة :جريمة تنزيؿ أك تحميؿ أك إرساؿ مكاد إباحية األطفاؿ عف طريؽ شبكة المعمكمات
اإللكتركنية أك عبر أية كسيمة أخرل مف كسائؿ االتصاؿ أك تقنية المعمكمات........................

الفقرة الثامنة :جريمة حظر دخكؿ األطفاؿ ألماكف معينة............................................

المادة ........................................................................... 68
الجرائـ المتعمقة بحماية الطفؿ مف االستغبلؿ االقتصادم (مبحث رابع)..................
532

الفقرة األكلى :جريمة تشغيؿ األطفاؿ قبؿ بمكغيـ سف الخامسة عشرة................................
الفقرة الثانية جريمة االستغبلؿ االقتصادم كالتشغيؿ في أم أعماؿ تعرض األطفاؿ لمخطر سكاء بحكـ
طبيعتيا أك لظركؼ القياـ بو.........................................................

الفقرة الثالثة :جريمة استغبلؿ الطفؿ في التسكؿ....................................................

الفقرة الرابعة :جريمة تشغيؿ الطفؿ في ظركؼ مخالفة لمقانكف........................................

الفقرة الرابعة :جريمة تكميؼ الطفؿ بعمؿ يعكؽ تعميمو أك يضر بصحتو أك بسبلمتو البدنية أك النفسية أك
األخبلقية أك العقمية.................................................................

المادة ............................................................................. 69
المبحث الخامس :الجرائـ المتعمقة بحماية الطفؿ مف أم اعتداء عمى حرمتو الجسدية ..
الفقرة األكلى :جريمة تعريض الطفؿ لمتعذيب ......................................................
الفقرة الثانية :جريمة االعتداء عمى سبلمة الطفؿ البدنية ..........................................
الفقرة الثالثة :جريمة إتياف أم عمؿ ينطكم عمى القسكة مف شأنو التأثير عمى تكازف الطفؿ العاطفي أك
النفسي أك العقمي أك األخبلقي .....................................................................

المادتاف  70ك .................................................................... 71
المبحث السادس :قكاعد عامة تتعمؽ بتطبيؽ القانكف ...................................
الفقرة األكلى :عدـ االعتداد في تطبيؽ القانكف بادعاء الجاني عدـ العمـ بسف المجني عميو .........
الفقرة الثانية :عدـ إخبلؿ العقكبات المنصكص عميو في قانكف كديمة بأية عقكبة أشد ينص عمييا أم

قانكف آخر...........................................................................................

القسـ السابع :مضمكف األحكاـ الختامية ......................................
الفصؿ الثاني عشر :األحكاـ الختامية ...................................................
533

المكاد مف  72إلى ............................................................. ...75
المبحث أكؿ  :عدـ إخبلؿ أحكاـ قانكف كديمة بأية حقكؽ أك أكجو حماية منصكص عمييا في
تشريعػػات أخرل كالغاء كؿ حكـ يخالؼ أك يتعارض مع أحكامو......
الفقرة األكلى :عدـ إخبلؿ أحكاـ قانكف حقكؽ الطفؿ بأية حقكؽ تكفؿ لو ضمانات أفضؿ..............
الفقرة الثانية :عدـ إخبلؿ أحكاـ قانكف حقكؽ الطفؿ بأية أكجو حماية تكفؿ لو ضمانات أفضؿ.......
الفقرة الثالثة :إلغاء كؿ حكـ يخالؼ أك يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف..............................

المبحث الثاني :تاريخ نشر القانكف كأجؿ العمؿ بو كاصدار الئحتو التنفيذية ...........
الفقرة األكلى :أسباب تأجيؿ إصدار البلئحة،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،.........................
الفقرة الثانية :إلى أيف كصمت أعماؿ المجنة المكمفة بصياغة البلئحة التنفيذية؟ ...................
خاتمة .............................................................................................
المراجع ............................................................................................

534

