
 
 مركز الميزان لحقوق اإلنسان 

 

 
 

 
 مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 قطاع غزة –فلسطين 
 مقابل محطة عكيلة للبترول  –شارع عمر المختار  –الميناء المكتب الرئيسي: 

 -7282044208/فاكس:/هاتف
  info@mezan.orgالبريد االلكتروني:

  www.mezan.orgالصفحة الكترونية: 
 
 
 

 األمم لبرنامج المشترك البرنامج سواسية برنامج عمل إطار تحت اإلنمائي المتحدة األمم يدعمه برنامج  مشروع
 "الفلسطيني للشعب واألمن العدالة :القانون  سيادة تعزيز برنامج" للمرأة المتحدة األمم هيئة / اإلنمائي المتحدة

 .األوروبي واالتحاد الدولية، للتنمية السويدي التعاون  هولندا، حكومة قبل من الممول ،(2014-2017)

mailto:info@mezan.org
http://www.mezan.org/


2 
 

 
 مركز الميزان لحقوق االنسان

 
 

 :ورقة حقائق

 حول عدالة األحداث في قطاع غزة 
 
 م2016

 

 

وال تعبر بالضرورة عن تأييد أو  مركز الميزان لحقوق اإلنسان،المادة الواردة في هذا الكتيب تعبر عن اراء 

 واالتحادالمملكة المتحدة البريطانية،  -وجهات نظر وآراء حكومة هولندا، وحكومة السويد، ودائرة التعاون الدولي

أي من  األوروبي، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة أو

 .المنظمات التابعة لها

 



3 
 

 الفهرس

 

 4 ............................................................................................................................ مقدمة

 6 ............................................................................ احصائيات حول األحداث الجانحين في قطاع غزة

 6 ................................................................. أواًل/ أعداد األحداث الجانحين في السنوات األربع األخيرة:

 6 ...................................................................... ثانيًا/ تصنيف األحداث الجانحين حسب نوع الجرائم:

 8 ..................................................................... ثالثًا/ احصائيات حول مدى سالمة اجراءات التوقيف:

 10 ........................................................... رابعًا/ احصائيات حول التعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق:

 11 ......................................... ل إدارة مؤسسة الربيع:خامسًا/ إحصائيات حول التعذيب وسوء المعاملة من قب

 11 ....................................................... سادسًا/ إحصائيات حول مدى احترام الحق في االستعانة بمحام:

 12 .............................سابعًا/ احصائيات حول عدم محاكمة األحداث أمام المحاكم المختصة )قضاء األحداث(:

 12 ............................................................ ثامنًا/ إحصائيات حول ظروف االحتجاز في مؤسسة الربيع:

 14 ............................................................................................................ الخاتمة والتوصيات

 

  



4 
 

 مقدمة
صالحه لما كان حدث )طفل( اليوم هو رجل الغد والجانح الذي لم   يتأكد لنا ،هو مجرم الغديعاد تأهيله وا 

أهم الضمانات األساسية من أجل صيانة وتعزيز  أن إرساء نظام متكامل لعدالة األحداث يشكل أحد
 جاءت عدالة األحداث لقد .وكذلك عاماًل حاسمًا في بناء مجتمع خاٍل من الجريمة احترام حقوق االنسان،

قت نفسه إلى ضمان تمتع التي تراعي المصلحة الفضلى لهم والرامية في الو  1بجملة من القواعد القانونية
الهادفة إلى إصالحهم وا عادة دمجهم  2األحداث الجانحين بطيف من الحقوق التي تؤمن الحماية القانونية

ات البديلة نهجًا أوليًا في المجتمع. تلك القواعد اتخذت من السجن الفعلي مالذًا أخيرًا ومن العقوب
 إجراءات خاصة يجب التقيد بها عند مخالفتهم لقانون العقوبات وأثناء توقيفهم. وتضمنت

، كما حدد 3شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمرهلقد عَرَف القانون الفلسطيني الطفل على أنه كل 
و كل شخص بلغ من سن الولد على أنه كل شخص يقل سنه عن أربعة عشرة عامًا، بينما الحدث ه

 ى هو كل شخص بلغ من العمر ستة، والفتعامًا فما فوق ولم يتم السادسة عشرة ً  عشر العمر أربعة
 .4عامًا ولم يتم الثامنة عشرة ً شر ع

في الفترة الممتدة من بداية عام  واقع عدالة األحداث في قطاع غزة ورقة الحقائق على ضوء ذلك تتناول 
وقوف على الوضع القائم ألجهزة عدالة االحداث ومؤسسة إيواء ، لل2016حتى منتصف العام  2012

                                                           
 م.1985قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون األحداث )قواعد بكني( لعام  /يانظر1
 وأن البالغني عن للحرية سالبة بعقوبة عليهم حكم إذا يفصلوا أن " م2005من القانون األساسي الفلسطيين املعدل لعام  5الفقرة  (29املادة ) /يانظر2

  ." أعمارهم مع وتتناسب إصالحهم تستهدف بطريقة يعاملوا
 م.2004( لسنة 7( من قانون الطفل الفلسطيين رقم )1املادة ) /يانظر 3
 عشرة أربع العمر من بلغ( الولد غري) شخص كل إىل" حدث" لفظة وتنصرف م1937( لسنة 2( من قانون اجملرمني األحداث رقم )2انظر/ي املادة ) 4

  .   .عشرة السادسة السنة يتم مل أنه غري فوق، فما عمره من عشرة الرابعة بلغ أبنه للمحكمة يلوح أو فوق فما سنة
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بتوصيات واقعية يمكن لجميع األطراف العمل على تحقيقها للوصول والخروج األحداث في غزة )الربيع(، 
 اصالحية للطفل الحدث. الى نظام عدالة

عة إحصائيات رسمية على مراجعة القوانين سارية المفعول المطبقة على الحدث ومراجلورقة واعتمدت ا
خاصة باألحداث، ومقابلة خاصة مع مدير مؤسسة الربيع، باإلضافة الى دراسة حالة من خالل استمارة 

. مع االشارة الى أن هذه الورقة هي أعداها المركز  لألحداث الموجودين في مؤسسة اإليواء ) الربيع (
 مقدمة أساسية إلعداد دراسة موسعة الحقًا .

وحول المنهجية المتبعة  فإن طبيعة ورقة الحقائق هذه تفرض علينا اتباع المنهج التحليلي الوصفي وفقًا  
لمقتضيات الورقة. حيث قام الباحث بإعداد استمارة مسندة بشكل أساسي الى قانون المجرمين األحدث 

بشأن مراكز االصالح وقانون  2001 ( لسنة3وقانون االجراءات الجزائية رقم ) 1937( لسنة 2رقم )
. حيث خصص الباحث وقت كافي لتعبئة االستمارة من قبل األطفال 1998( لسنة 6والتأهيل رقم )

الموجودين داخل مؤسسة الربيع للرعاية االجتماعية حيث خصص لكل طفل ما يقارب الساعة لتعبئة 
لي األحداث عقب تنفيذ اأهاالستمارة بعد الحصول على موافقة مسبقة من قبل ادارة مؤسسة الربيع ، و 

االختيار على هذه  ، مع التحفظ على عدم نشر األسماء، حيث وقعورشة عمل خاصة بذوي األحداث
الشريحة من داخل مؤسسة الربيع ألنهم على تماس مباشر مع االجراءات القانونية الواجب العمل بها ، 

 .كثر عرضة لوقوع االنتهاكات عليهموهم األ
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 5حداث الاانحين في قطاع غزةاأل احصائيات حول
إحدى توفر المؤشرات االحصائية التي تستعرضها الورقة حول واقع األحداث الجانحين في قطاع غزة 

التجنح  آليات وبرامج تفضي إلى حلول ينبغي أن تعالج ارتفاع معدالت وضع الوسائل الهامة من أجل
تؤسس لعدالة متكاملة ، وتسهم كذلك في التخطيط نحو اتخاذ تدابير فعالة من شأنها أن بين األحداث

 :ض الورقة االحصائيات على النحو اآلتيلألحداث، وفي هذا السياق تستعر 
 

 :األربع األخيرةفي السنوات  أواًل/ أعداد األحداث الاانحين
 

 العمرية الفئات 

سنة 12-13  سنة 14-15  سنة 16-17   

2012 39 490 290 

2013 54 513 302 

2014 41 610 215 

2015 24 555 310 

 
 

 :6األحداث الاانحين حسب نوع الارائم ثانيًا/ تصنيف
 م2012 تغطي الفترة من بداية جرائم متنوعة الموقوفين على خلفية يستعرض التصنيف أدناه األحداث

 م، كاآلتي:2015نهاية وحتى 
                                                           

 حصلت عليها ابحثة املركز من إدارة مؤسسة الربيع للرعاية االجتماعية. الواردة علوما امل 5
 .للرعاية االجتماعية التصنيف املذكور حصلت عليه ابحثة املركز من إدارة مؤسسة الربيع 6
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 (.4ي )الهروب من الحفظ القانون الموقوفين بتهمةاألحداث بلغ عدد  -1
 (.3عدد األحداث الموقوفين بتهمة محاولة القتل ) وصل -2
 (.49عدد األحداث الموقوفين بتهمة القتل ) إجمالي -3
 (.437بلغ عدد األحداث الموقوفين بتهمة قضايا أخالقية ) -4
 (.405عدد األحداث الموقوفين بتهمة السطو ) وصل -5
 (.1253داث الموقوفين بتهمة السرقة )عدد األح إجمالي -6
 (.688عدد األحداث الموقوفين بتهمة االعتداء ) بلغ -7
 (.19عدد األحداث الموقوفين بتهمة مخالفة مرور ) وصل -8
 (.18عدد األحداث الموقوفين بتهمة إهانة الشعور الديني ) إجمالي -9
 (.191المخدرات ) نقل لموقوفين بتهمةبلغ عدد األحداث ا -10
 (.89عدد األحداث الموقوفين بتهم أخرى ) وصل -11
 (.287عدد األحداث الموقوفين رهنًا للتحقيق ) إجمالي -12
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  :7ثالثًا/ احصائيات حول مدى سالمة ااراءات التوقيف
 

مطلع إلى مؤسسة الربيع  ( زيارات نفذتها الباحثة في مركز الميزان 7إلى ) تستند االحصائيات الواردة
لموظفين من قبل ا 8مدى احترام اجراءات التوقيف، وذلك من أجل التحقق من ( 2016السنة الحالية )

، حيث التقت ( 2015-2012) المدة الزمنية التي تبحثها ورقة الحقائق عن مكلفين بإنفاذ القانون ال
 اآلتي:( محكومين، وتبين 10( موقوف، و)21) ( محتجز من بينهم31) الباحثة

                                                           
 القبض جيوز ال -2. متس ال مكفولة وهي طبيعي حق الشخصية احلرية -1" م.2005ن القانون األساسي الفلسطيين املعدل لعام م 11ة املاد /يانظر7 

 وال االحتياطي، احلبس مدة القانون وحيدد القانون، ألحكام وفقا   قضائي أبمر إال التنقل من منعه او قيد أبي حريته تقييد أو حبسه أو تفتيشه أو أحد على
 إكراه ألي أحد إخضاع جيوز ال -1: "من نفس القانون 13املادة  و، ".السجون بتنظيم الصادرة للقوانني اخلاضعة األماكن غري يف احلبس أو احلجز جيوز

 هذه من األوىل الفقرة ألحكام ابملخالفة صدر اعرتاف أو قول كل ابطال   يقع -2. الئقة معاملة حرايهتم من احملرومني وسائر املتهمون ويعامل تعذيب، أو
 ".املادة

" ر من اجلهة املختصة بذلك قانون  ال جيوز القبض على أحد أو حبسه إال أبم" :(29م، املادة )2001( لسنة 3قانون االجراءا  اجلزائية رقم ) /يانظر 8
املقبوض عليه فإذا مل أيِ  مبربر إطالق سراحه يرسله خالل أربع وعشرين ساعة إىل جيب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا  أقوال ": 34 املادة ،

ال مبذكرة من قبل النيابة العامة أو يف حضورها، بناء  على اهتام ها عمل من أعمال التحقيق ال يتم دخول املنازل تفتيش ":(39)املادة ، "وكيل النيابة املختص
، "د تفتيشه ابرتكاب جناية أو جنحة أو ابشرتاكه يف ارتكاهبا، أو لوجود قرائن قوية على أنه حيوز أشياء تتعلق ابجلرميةموجه إىل شخص يقيم يف املنزل املرا

 -1" :(107املادة) ،"على وكيل النيابة قبل استجواب املتهم أن يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده من إصااب  ظاهرة وسبب حدوثها":(99)املادة
جيوز لوكيل النيابة : "(108املادة ) "،املركز أو مكان التوقيف أن يسلم املتهم خالل أربع وعشرين ساعة إىل النيابة العامة للتحقيق معهجيب على مدير 

ي حال أن تزيد ال جيوز أب -4( :"120)، املادة  "توقيف املتهم بعد استجوابه ملدة مثان وأربعني ساعة ويراعى متديد التوقيف من قبل احملكمة طبقا  للقانون
 ".حملاكمتهمدد التوقيف املشار إليها يف الفقرا  الثالث أعاله على ستة أشهر وإال يفرج فورا  عن املتهم ما مل تتم إحالته إىل احملكمة املختصة 

ميكنه من التدابري ملنع اختالط  إن من واجب املفتش العام للبوليس والسجون أن يتخذ ما": 1937( لسنة 2من قانون اجملرمني األحداث رقم ) 6املادة 
 .أي ولد أو حدث أثناء اعتقاله يف املعتقل املعد لذلك مبقتضى أحكام هذا القانون أبي شخص ابلغ متهم ابرتكاب جرم، من غري أقرابئه



9 
 

عامًا( أنه  13) .سالطفل أ. حداث أنه جرى توقيفهم بشكل تعسفي، وذكر( من األ8) أفاد -1
قبل شرطة البلديات في محافظة غزة بأسلوب تعسفي دون وجود مذكرة او تعرض للقبض من 

 توضيح األسباب فقط لمجرد اشتباه.
مع البالغين  احتجازهم في نظارة مراكز الشرطة التابعة لمنطقة سكناهم أنه جرى  ( حدثاً 15) أفاد -2

 قبل أن يتم عرضهم على النيابة العامة. ،دون أن يكون هناك مكان مخصص لهم
( من 15) يعاين أجسادهم قبل التحقيق معهم، وذكر ( حدثًا أن وكيل النيابة العامة لم13)أفاد  -3

 قبل أن يتم نقلهم إلى مؤسسة الربيع. فقط ساعة 24األحداث أنهم مكثوا محتجزين لمدة 
( حدث أنه لم يتم 11) تم سماع أقوالهم فور القبض عليهم، وذكر( من األحداث أنه لم ي6أفاد ) -4

 صادرة عن النيابة العامة أثناء اعتقالهم.ض قب إبراز مذكرات
أن منازلهم ( من األحداث 15) شكل تعسفي، وذكر( حدث أنهم تعرضوا للتفتيش ب11أفاد ) -5

 تعرضت للتفتيش دون إبراز مذكرة صادرة عن النيابة العامة.
( 27) أشهر(، وذكر 6المقررة في القانون ) مدد( أحداث أن مدة توقيفهم تجاوزت ال3أفاد ) -6

 ساعة(. 72حدث أنه لم يتم عرضهم على المحكمة بعد انتهاء مدة التحقيق المقررة )
، وليس ساعة  72لمدة تزيد عن  في نظارة مركز الشرطة أنهم كانوا محتجزين( أحداث 8أفاد ) -7

 في مؤسسة الربيع.
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 أثناء التحقيق: وسوء المعاملة 9رابعًا/ احصائيات حول التعذيب
 ( من األحداث أنهم تعرضوا للضغط واالكراه أثناء التحقيق معهم.20أفاد ) -1
 تعرضوا للضرب والتهديد ( منهم أنهم3( من األحداث أنهم تعرضوا للتعذيب وذكر )21أفاد ) -2

 .باإليذاء
 حاطة بالكرامة االنسانية. ( من األحداث أنهم تعرضوا أللفاظ نابية21) أفاد  -3
 10الحديدية أثناء التحقيق والتنقل. األحداث أنه جرى تقييدهم باألصفاد( من 27أفاد ) -4

                                                           
تعذيب، ويعامل املتهمون وسائر  ال جيوز إخضاع أحد ألي إكراه أو -1" م.2005سي الفلسطيين املعدل لعام ( من القانون األسا13) املادة /يعراج 9

 .يقع ابطال  كل قول أو اعرتاف صدر ابملخالفة ألحكام الفقرة األوىل من هذه املادة -2احملرومني من حرايهتم معاملة الئقة. 
اجلهة املختصة بذلك قانون ،  ال جيوز القبض على أحد أو حبسه إال أبمر من م: "2001( لسنة 3ءا  اجلزائية رقم )( من قانون االجرا29املادة ) /يانظر

 ".كما جتب معاملته مبا حيفظ كرامته، وال جيوز إيذاؤه بدنيا  أو معنواي  
جيب على وكيل النيابة عند حضور املتهم ألول مرة إىل التحقيق أن يتثبت من هويته وامسه وعنوانه ومهنته   -1"  :( قانون االجراءا  اجلزائية96املادة )

ه من معرض البينة ويستجوبه ابلتهمة املنسوبة إليه ويطالبه ابإلجابة عليها، وخيطره أن من حقه االستعانة مبحام، وأن كل ما يقوله جيوز تقدميه كدليل ضد
 ".ب إثبا  أقوال املتهم يف حمضر االستجوابجي -2 .عند حماكمته

جيب على وكيل النيابة عند حضور املتهم ألول مرة إىل التحقيق أن يتثبت من هويته وامسه وعنوانه  -1" :( من قانون اإلجراءا  اجلزائية96ادة )امل /يراجع
من حقه االستعانة مبحام، وأن كل ما يقوله جيوز تقدميه كدليل ضده من معرض ومهنته ويستجوبه ابلتهمة املنسوبة إليه ويطالبه ابإلجابة عليها، وخيطره أن 

 .البينة عند حماكمته
 م.1948( من االعالن العاملي حلقوق االنسان لعام 5املادة ) مرجع سابق( )

 م.1966( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية لعام 7املادة )رجع سابق( )م
 م.1984( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية لعام 2املادة )رجع سابق( )م
 م.1975( من إعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية لعام 3، 2املواد )رجع سابق( )م

رقم  الغربيةاحلديدة واليت حظر  يف قانون إصالح األحداث الساري يف الضفة  ابألصفاد مل تشر القوانني الفلسطينية السارية يف غزة أو متنع التقييد  10
،  ولكن استدعت الضرورة طرح هذا السؤال  حبيث كثر  الشكاوى خبصوص أتثري هذا التعامل على جسد ونفسيه احلدث بناء على 1954( لسنة 16)

 هبم. ةن عدة ورشا  عمل خاصافادا  األحداث املوجودين يف داخل مؤسسة ربيع خالل عقد
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ندما اشتكى عن كيفية تعرضه للضرب بأن وكيل النيابة لم يسجل أقواله ع .س أفاد الحدث م. -5
 في مركز التوقيف. 

 كتابة أقوالهم أثناء التحقيق. لم يتم ( من األحداث أنه5أفاد ) -6

 

 إدارة مؤسسة الربيع: قبل خامسًا/ إحصائيات حول التعذيب وسوء المعاملة من
 ( من األحداث أنهم تعرضوا للضرب داخل مؤسسة الربيع.14أفاد ) -1
 األحداث أنهم يتعرضون لسوء معاملة داخل المؤسسة.( من 6أفاد ) -2
 11 ( من األحداث أنه يتم مخاطبتهم بأسلوب سيئ حاط بكرامتهم االنسانية.25أفاد ) -3

 

 : 12سادسًا/ إحصائيات حول مدى احترام الحق في االستعانة بمحام
 ( حدث أنه لم يتم السماح لهم باالستعانة بمحام أثناء التحقيق.11أفاد ) -

                                                           
 " قامت اإلدارة اجلديدة يف مؤسسة الربيع مبعاجلة األمر بشكل سريع  وتشكيل جلان حتقيق حبق املوظفني املسؤولني عن هذه التجاوزا  " 11
 ".أثناء التحقيقحيق لكل من اخلصوم االستعانة مبحام  " 2001( لسنة 3اجلزائية رقم )( من قانون االجراءا  102اراجع مادة )12
. 
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سابعًا/ احصائيات حول عدم محاكمة األحداث أمام المحاكم المختصة )قضاء 
 :13األحداث(

 ( من األحداث أنهم لم يحاكموا أمام محاكم األحداث.28أفاد ) -1
 ( من األحداث أنه جرى نقلهم إلى المحاكم برفقة متهمين بالغين مع تقييد أيديهم.27أفاد ) -2
 بحضور جلسات المحاكمة الخاصة بهم.أنه لم يسمح لهم ( من األحداث 11أفاد ) -3
 ( منهم أن قاعة المحكمة كانت ممتلئة بالحضور أثناء محاكمتهم.28أفاد ) -4

 :14ثامنًا/ إحصائيات حول ظروف االحتااز في مؤسسة الربيع
 ( من األحداث أن اإلضاءة الصناعية غير كافية.1أفاد ) -1

                                                           
يف بناية أو قاعة ( أ  :تنعقد حمكمة األحداث كلما أمكن ذلك -1الفقرة  " م1937( لعام 2اجملرمني األحداث رقم )( من قانون 3املادة ) /يانظر 13

األوقا  اليت تنعقد فيها جلسا  احملكمة  ب( يف أايم أو أوقا  ختتلف عن األايم أو غري البناية أو القاعة اليت تنعقد فيها جلسا  احملكمة االعتيادية، أو
تتخذ التدابري حيثما أمكن ملنع اختالط أي شخص يلوح من مظهره أنه دون الست عشرة سنة من العمر، أثناء نقله من احملكمة   -3 والفقرة  .االعتيادية

تهمني أو املدانني ابرتكاب أي جرم خيتلف عن اجلرم الذي اهتم به أو أدين أو إليها أو أثناء االنتظار قبل مثوله أمام احملكمة أو بعده، ابألشخاص البالغني امل
ال يسمح ألحد حبضور احملاكمة القائمة أما حمكمة األحداث خالف أعضاء احملكمة وموظفيها والفرقاء يف الدعوى  -4والفقرة   .ابرتكابه ابالشرتاك معهم

 "وغريهم ممن هلم عالقة مباشرة ابلدعوى
على احملكمة أن تشرح للولد أو احلدث أو الفتاة ولوالده أو وصية ما يرتتب على حماكمته على   -3 الفقرة : "من قانون اجملرمني األحداث( 8واملادة )

ولد أو احلدث بعد أن تشرح احملكمة خالصة اجلرم املدعى به تسأل ال -4ة ، والفقر  الوجه املذكور من النتائج وأن تعني له املكان الذي ستجري فيه احملاكمة
إذا تبني للمحكمة وجود قضية حبسب الظاهر فإهنا تسمع شهادة شهود الدفاع. ويسمح للولد أو للحدث أو  - 6والفقرة  .أو الفتاة إذا كان يعرتف ابجلرم

 ".للفتاة أن يقدم الشهادة أو أن يعطي أي بيان
القضائية، الفصل التاسع اخلاص بتعليم  أبوراقالنزالء وابالغهم  إبعالماخلاص  الفصل اخلامس اخلاص ابلرعاية الصحية والفصل السادس /يراجع  14

 م بشأن مراكز االصالح والتأهيل "السجون"1998( لسنة 6قانون رقم )وتثقيف النزالء والفصل العاشر اخلاص حبقوق النزالء  من 
 م.1956القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء لعام  )مرجع سابق( 

 م.1990من حريتهم )هافان( لعام  رجع سابق(  قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين)م
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 جيدة النوعية. ( من األحداث أن وجبات الطعام غير كافية وليست14أفاد ) -2
)مع التأكيد . ( من األحداث أن المتابعة الطبية والنفسية لهم ليست بالشكل المطلوب15أفاد ) -3

 .(داخل مؤسسة الربيع  على عدم وجود أخصائي نفسي
 ( من األحداث أن المراحيض غير كافية لتلبية احتياجاتهم.4أفاد ) -4
 كافية.ير غ( من األحداث أن األسرة واألغطية 1أفاد ) -5
 ( من األحداث أنه ال تتوفر بيئة نظيفة.6أفاد ) -6
 ( من األحداث أنه ال يتمكن من التواصل مع األهل والمحامي.1أفاد ) -7
 ( من األحداث أنه ال يستقبل األهل بفترات دورية منتظمة.1أفاد ) -8
 ( من األحداث أنهم ال يتمكنون من مقابلة المحامي في أي وقت.6أفاد ) -9
 حداث أنهم ال يعرضوا على أخصائي اجتماعي.( من األ2أفاد ) -10
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 الخاتمة والتوصيات
إلى وقوع حاالت من التعذيب وسوء المعاملة  ورقة الحقائق ت التي أوردتهاتشير االحصائيات والمعلوما

بحق األحداث الجانحين، وكذلك عدم اتباع االجراءات القانونية أثناء القبض والتوقيف وفي ظروف 
وعدم االستعانة بمحام، األمر االحتجاز، باإلضافة إلى عدم عرض األحداث أمام المحاكم المختصة، 

اكمة العادلة، وبالتالي لم تراعي الجهات المكلفة بإنفاذ الذي يدلل على انتهاك واضح لضمانات المح
 القانون مصلحة الطفل الفضلى، عالوًة على الزيادة المطردة في أعداد األحداث الجانحين.

واستنادًا إلى مسؤوليات مركز الميزان في العمل على صيانة وتعزيز احترام حقوق االنسان، وال سيما 
فإنه يؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية واإلدارية التي حقوق األحداث الجانحين منهم، 

تفضي إلى بناء نظام عدالة متكاملة لألحداث يتخذ من معالجة أسباب وقوع الجرائم والعقوبات البديلة 
 من الحبس الفعلي مالذًا أخيرًا، ويراعي بشكل أساسي مصالح الطفل الفضلي، ويطالب بما يأتي:نهجًا، و 

المعايير واالتفاقيات الدولية الخاصة  يتوافق م بما1937( لسنة 2رقم ) تطوير قانون المجرمين األحداث -1
 باألحداث.

 م، ليشمل إجراءات خاصة باألحداث الجانحين.2001( لسنة 3تعديل قانون االجراءات الجزائية رقم ) -2
غزة، بما يراعي المصلحة الفضلى  توحيد القوانين المتعلقة باألحداث في مناطق الضفة الغربية وقطاع -3

 للطفل.
 قواعد العدالة في القبض والتوقيف، وتهيئة ظروف االحتجازمراعاة  عليها الجهات المكلفة بإنفاذ القانون  -4

 .مراعاًة لخصوصيتهملألحداث 
 .لتعامل مع األحداثس وحدات شرطة ووحدات نيابة خاصة لتأسي -5
الرعاية  إصالح مؤسسة تساعد علىخاصة ية التشريعي الفلسطيني ميزانالمجلس  أن يخصص -6

 االجتماعية.
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نشاء مؤسساتباألحدا وقضاة مختصين إنشاء محاكم خاصة -7 كافية للرعاية  ث في قطاع غزة، وا 
 االجتماعية.

 تفعيل دور النيابة والقضاء في الرقابة على أوضاع األحداث في مؤسسة الرعاية االجتماعية. -8
 أجل إصالح وتأهيل ودمج األحداث الجانحين.وضع خطط واستراتيجيات شاملة من  -9
 إعداد نظام يضمن تدوين حركة الحدث لدى استالمه أو تسليمه. -10
في الدمج  وتحديدا تحمل مسؤولياتها في رعاية األحداث الجانحينيجب على وزارة الشؤون االجتماعية  -11

 .واالصالح االجتماعي
 .تضمن تمتعهم بالحق في التعليم وتثقيفية خاصة باألحداثبرامج تعليمية لالتربية والتعليم  وزارةإعداد  -12
 عيادة طبية مجهزة بطاقم طبي متخصص تلبي احتياجات األحداث بشكل دوري.أن تعد وزارة الصحة  -13
 توفير نظام غذائي صحي يراعي احتياجات ورغبات األحداث داخل مؤسسة الرعاية. -14
 الجرم المرتكب.العمل على فصل األحداث بما يراعي سنهم وطبيعة  -15
 توفير برامج رياضية لألحداث تضمن ممارستهم أنواع من الرياضة والترفيه. -16
 توفير برامج تدريب وتشغيل لألحداث الجانحين من أجل ضمان تمتعهم في كسب الرزق. -17
 زيادة معدل الزيارات المتبادلة بين الحدث الجانح وأسرته. -18
النقاط السابقة لتخلص  ميعوالمسؤولة تناقش فيها جلمختصة عقد لقاءات دورية تجمع جميع الجهات ا -19

 بقرارات ملزمة للجميع.
 انتهى
 
 
 


