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حداث في قطاع ألطفال األااق مؤسسة الربیع لرعایة وحمایة فوآواقع  لى تعرفإهدفت الدراسة  :الملخص 

راءات المتبعة مع جإلثم ا،هدافها والخدمات التى تقدمهاأواستعراض  ،ف بالمؤسسةیحیت تم التعر ، غزة 

 إلىالتعرف و ، فراج عنهمإلاة بعد والمتابع، ومتابعتهم داخل المؤسسة ، حداث منذ لحظة دخولهم المؤسسةألا

األطفال على المتعلقة بحصائیات اال خرآثم  ،طفال على خالف مع القانونأللتي یرتكبها اأبرز الجرائم ا

والعقبات التى المعوقات  إلىالتعرف و  ، المؤسسةداخل  م التعامل معهمت الذین ٢٠١٦لعامخالف مع القانون 

أثر على الذي أن االنقسام القضائي بسبب االنقسام السیاسي  همهاأوالتى كانت ،مؤسسة الربیع  تواجه

حیث بعض القوانین التى تطبق  في الضفة الغربیة  لیس  باألطفال على خالف مع القانونوانین المتعلقة الق

   .في قطاع  غزة طبقتن التى اذاته

أما فیما یخص االحتیاجات  ،قلة عدد القضاة یؤدي إلى عدم انعقاد المحكمة بمؤسسة الربیع بشكل دوري 

جل أوبناء طابق ثاني في المؤسسة من  ،انشاء مبنى للفتیات على خالف مع القانونفأهمها الفعلیة للمؤسسة 

  .طفال على خالف مع القانون األخدمة 

مع اإلبقاء على القوانین التي  ١٩٣٨الخاص بالعام  تعدیل قانون األحداث  :لدراسة توصیات امن أهم 

 وظائفها أداء ومتابعة ،المدارس في واإلرشاد التوجیه ببرامج العنایة، أیضا تصب في مصلحة األحداث 

یة نشر الوعي بین اآلباء واألمهات حول المشاكل الصحیة والنفس إلىباإلضافة  ،العملیة  بالصورة

   .األطفال والمراهقون وطرق معالجتهلها  رضالتي یتع واالجتماعیة

Abstract: 
The study aimed to recognize the reality and the prospects for Elrabea Foundation 
for the care and protection of children's delinquent in the Gaza Strip, has been 
saluting the definition of the institution and to review its goals and services which 
provides. And procedures with the delinquent since the moment they enter the 
organization and follow-up within the organization and follow-up after their release 
were identified most crimes committed by kids at odds with the law The latest 
statistics on children at odds with the law of 2016 has been dealt with within the 
institution were identified constraints and obstacles facing the Elrabea Foundation, 
which was most important that the judicial division because of the political divide 
that had impact on laws related to juvenile offenders, where some of the laws that 
apply in the West Bank is not the same that apply in the Gaza Strip 
 
Few judges leads to the failure to convene the court Foundation Elrabea 
periodically, either with respect to the actual needs of the institution The most 
important construct a building for the girls at odds with the law and build a 
second floor in the organization in order to serve the kids at odds with the law 
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Of the most important recommendations of the study: the amendment of the 
Juvenile Law year 1938, while maintaining the laws that are in the Youth 
Department, also guidance and counseling programs in schools, care and follow-up 
the performance of its functions with the image process, as well as to raise 
awareness among parents about the health, psychological and social problems faced 
by children and adolescents and methods of processing. 
 

  :املقدمة 

الظاهرة كمًا وكیفًا من  ویتفاوت حجم هذه ،طفال على خالف مع القانونألاال یوجد مجتمع یخلو من ظاهرة 

وجدیدة من حیث  ،مشكلة قدیمة من حیث وجودها طفال على خالف مع القانونألاظاهرة وتعد ،خرمجتمع ال

على  نتعرف في الدراسة الحالیةسوف  ،ووضع الحلول لها ث عن مسبباتهاودراستها والبح ،ابهاالهتمام 

تابعة لوزارة الشئون الحكومیة المؤسسة ال كونها،طفال على خالف مع القانونألامؤسسة الربیع لرعایة 

أصحاب  طفال على خالف مع القانونألا والحمایة الى رعایةتقدیم التهدف إلى التي ،والوحیدة الجتماعیةا

لیكونوا أفرادًا صالحین  ،على تأهیلهمبكافة قدراتها وتعمل  سنة،)  ١٨ – ١٢( النحراف من سن السوابق من ا

 ،في قطاع غزة طفال على خالف مع القانونألاوهي المؤسسة الوحیدة التي ترعى ،المجتمعمنتجین في 

م على تقبل الحیاة السماح لهم بتنظیم حیاتهم على نحو یساعده عبر والكریمة ،وتمنحهم سبل الحیاة الطبیعیة

جهم في المجتمع بعد وعالقاتهم الخارجیة كي یسهل دم،ف معها، إضافة إلى تنظیم ِصالتهموالتكی ،یدةالجد

  . اإلفراج عنهم

  :رئيسية وهي  سيم البحث لثالث حماورقلوصول للهدف املنشود مت ت

  واقع مؤسسة الربيع : احملور االول 

  :املؤسسة ةنشأ: اوال 

واستقبال األحداث ،صالحیة لتقوم بدور عالجي ووقائيم المدرسة اإلتحت اس)م١٩٥٨(تم افتتاح المؤسسة عام 

رقم (وقانون المجرمین األحداث  )م١٩٣٢(بنظام هذه المدرسة اإلصالحیة لعام  فین عمالً و المحكومین والموق

أطلق علیها اسم مؤسسة الربیع للرعایة االجتماعیة مما یحمله االسم  )م١٩٧٣(وفى عام ، ) م ١٩٣٧لسنة  ٢

وهى تتبًع لدائرة الدفاع ،ب إلى رعایة وعالج وتأهیل ووقایةلتفاؤل وتغیر مفهوم العمل بها من حجز وعقابا

  .اً حدث)٥٠(والتأهیل بوزارة الشؤون االجتماعیة  وتتسع لنحو ،دارة العامة للرعایة االجتماعیةاالجتماعي في اإل
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  : الفئة املستهدفة: ثانيا 

-الشرطة (المحكومین والموقوفین وفق قرارات ) ١٨دون - ١٢(ن سن م طفال على خالف مع القانونألا

بناء على أمر صادر من الجهات المعنیة السابقة الذكر  النزالءحیث یتم توقیف وٕایداع ) المحكمة-النیابة 

 .وال یقرها المجتمع،ابهم مخالفة یعاقب علیها القانونرتكإبسبب 

  . وفق قرار قانون اإلجراءات الجزائیة محمایة له مقافهیتم إی) ١٢دون -  ٩(من سن  النزالء االطفال

  :فلسفة املؤسسة : ثالثا 

ساسى للدفاع االجتماعي المبني على فكرة ألیستند العمل في مؤسسة الربیع للرعایة االجتماعیة على المفهوم ا

ل إصالح الفرد المن خ،ألخرىبالتعاون مع الجهات المعنیة ا،جتمع من أخطار الجریمة واالنحرافحمایة الم

المعرضین لى خالف مع القانون األطفال عحیث تتعامل مع فئات ،وٕاعادة دمجه في المجتمع،وتأهیله وتدریبه

لخطر االنحراف داخل مؤسسة الربیع للرعایة االجتماعیة من خالل البرامج المقدمة فیها أو في بیئتهم من 

  .خالل عمل مراقبي السلوك في المیدان

  :ملؤسسة أهداف ا: رابعا 

 بعیدًا عن السجون العامة لألطفال على خالف مع القانونبیئة مالئمة  توفیر. 

 من التأثیرات السلبیة التي نشأ فیها طفلحمایة ال. 

 االجتماعیة نزیلإحداث التغییر والتحسین الالزم على أوضاع أسرة ال. 

 عوٕاكسابه سلوكیات ایجابیة نحو المجتم،السلبیة نزیل تعدیل اتجاهات ال. 

 بمهارات حیاتیة ومهنیة تساعده في إعادة الثقة بنفسه نزیلتأهیل ال. 

 ودمجه في المجتمع،نزیلتوفیر جو یساعد على إعادة التوازن النفسي واالجتماعي لل. 

 المتابعة الالحقة(بعد اإلفراج عنه في بیئته  نزیلمتابعة ال.( 

 : داخل املؤسسة لنزالءاخلدمات املقدمة ل: خامسا 

 جتماعیة ومعیشیة كاملة للطفل مع توفیر متطلبات الحیاةرعایة ا . 

 رعایة نفسیة وحمایة وتوجیه وٕارشاد. 

 اآلخرین ألطفاللوفصول محو أمیة ،حقین بالمدارستخدمات تعلیمیة لألطفال المل. 
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  والكي یلحق بإحداها الطفل بناء  واأللمنیوم والطهي وأعمال الغسیلخدمات مهنیة متمثلة بورشة النجارة

 . على رغبته

 وٕاعفاء من ،ومراجعة العیادات،ودخول المشافي وخارجها،حیة ممثلة برعایتهم داخل المؤسسةخدمات ص

 . رسوم الكشف واألدویة

 والمتمثل باألنشطة الریاضیة والفنیة والثقافیة لتنمیة مهارتهم الذاتیة مثمراً  اً خدمات ال منهجیة لقضاء وقت  

  : يف التعامل مع االطفال على خالف القانونة الشئون االجتماعي شركاء: سادسا 

فمن ،في قطاع غزةاألطفال على خالف مع القانون لرعایة  الشئون االجتماعیة المشرف الرئیسوزارة  تعد

،وللوزارة عالقة وثیقة مع عدة جهات حكومیة وغیر والمهني،والمالي،داريإلا همخالل الوزارة یتم متابعة ملف

  .طفال على خالف مع القانوناألبحكومیة ذات عالقة 

 
ً
  :اجلهات احلكومية الرمسية:أوال

  وزارة الداخلية :  

   وأخذ الشكاوي،والقبض علیهم في حاالت التلبس،األطفال على خالف مع القانونالشرطة بإحضار تقوم.  

   النیابةالشرطة بترحیل األطفال على خالف مع القانون من وٕالى المحاكم و تقوم.  

  و أمكاتب التحقیق،الذین ال یلتزمون بالحضور لاألطفال على خالف مع القانون حضار تقوم الشرطة بإ

  )١( .الهاربون من المؤسسة 

 وزارة العدل:  

كما تنظر فیما یقترحه مراقبو ،طفل على خالف مع القانونبالتحقیق مع الحیث تقوم  :نیابة األحداث  -١

  .المشروط  جاإلفرا تقاریروكذلك ،مؤسسة الربیعواإلیداع ب،بحقه ن تعدیل التدابیر التي تصدرالسلوك م

 وتشكل هیئة المحكمة،األطفال على خالف مع القانونتختص بالنظر في قضایا   :محكمة األحداث -٢

باط المتكامل بین الجانب ومن هذا التشكیل یتضح االرت،من القاضي ومحامي ومراقب السلوك

  .داث بالمجتمعوالجانب االجتماعي في معالجة مشكالت األح،القضائي

                                                           

(1) http://www.mosa.gov.ps/showTopic.php?id=15983 .موقع وزارة الشؤون االجتماعیة    
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 األطفال على خالف مع من خالل وزارة التربیة والتعلیم یتم تمكین :وزارة الرتبية والتعليم

  .تعلیمهم وتقدیم االمتحانات الستكمالالمودعین داخل مؤسسة الربیع القانون 

 األطفال على خالف مع القانون انتداب واعظ دیني إلرشاد  : وزارة األوقاف والشؤون الدينية 

  .لهم  األخالق الحمیدة باإلضافة لتخصیص محفظ للقرآن الكریم داخل المؤسسة ثهم علىوح

 اجلهات 
ً
  :رمسيةالغري ثانيا

تتبع وزارة الشئون االجتماعیة سیاسة الباب المفتوح لجمیع المؤسسات المحلیة والدولیة لتقدیم الدعم المالي 

ألطفال ایما یخص العمل مع ف، ین الوزارة والمؤسساتت الموقعة بفهناك العدید من االتفاقیا ،لهم والمهني 

من یقدم الدعم ومنهم  ،لهمفمن المؤسسات من یقدم االستشارة والمرافعة القانونیة  ،على خالف مع القانون

بعد  إال أن هذا لم یرتقٍ  ،لكادر الوظیفي العامل مع األحداثومنهم من یقوم بتدریب ا ،النفسي واالجتماعي

  . لمطلوبإلى المستوى ا

ة هي مؤسسة عالجیة تأهیلیمؤسسة الربیع  -: هيكلية املؤسسة واألقسام التي فيها : سابعا 

 موظفا )٢١(ا حالیا بهویوجد  االجتماعیةتتبع وزارة الشؤون وقائیة لرعایة االطفال على خالف مع القانون و 

  -:لشكل التالي بالتفصیل وهي على ا مطبیعة عملهتوضیح  وتم،كل منهم تختلف طبیعة مهام

  : االجتماعيةمدير مؤسسة الربيع للرعاية  -١

توجیه األخصائي یقوم بهو القلب النابض للمؤسسة والموجه المهني لجمیع أعمال المؤسسة حیث 

ین من حیث الحضور یوضبط الموظفین النهاریین واللیل ،لعمل جلسات اإلرشاد الفردیة والجمعیة االجتماعي

ومن ضمن مهام المدیر  ،واألسبوعیة والشهریة ،یر الیومیةوالتقار  ،ام اإلداریةومن حیث المه ،واالنصراف

ومتابعة  ،ةالمخزن الشهریة والسنوی واحتیاجاتأیضًا متابعة عمل أمین المخزن من حیث الصرف واإلضافة 

  .هاوضبط ،األمور اللوجستیة

 :الشؤون اإلدارية وشؤون املوظفني موظف  -٢

  . موظفینلإنشاء حصر دوام شهري ل ،واالنصرافحضور متابعة سجالت ال  مهامهمن 

 وارد+ صادر + عمل مكتبي  - متابعة نماذج إجازات الموظفین .  

 تسجیل بیانات األحداث إلكترونیاً  -تسجیل بیانات األحداث في السجل الشامل.  

  -عمل إحصائیات شهریة وسنویة- عمل تقاریر شهریة وسنویة .  
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  :ؤسسة ويقوم مبهام عديده أهمها عصب امل ديع : االجتماعيالباحث  -٣

 والقلق لدى  ،بعد استالمه مباشرة لتخفیف حدة الخوفألطفال على خالف مع القانون ل عمل جلسة ارشاد

 .وفتح ملف جدید للحدث  ،وما علیه من واجبات ،وماله من حقوق ،وتعریفه بنظام المؤسسة ، نزیلال

  في غضون أسبوعین من دخوله  نزیلرة منزلیة ألسرة الزیاب بالقیامنسیق مع مراقب سلوك المحافظة الت

 . المؤسسة

  تتناسب مع قضیته وعمره نزالءضمن مجموعة من ال طفلدمج ال. 

  والبیئة المحیطة ،بالدراسة الشاملة والكاملة للحدث وأسرته قیامهبعد  لنزیلوضع خطة عالج مناسبة ل.  

   سة المختلفة إلعادة دمجه مرة أخرى في المجتمعبأنشطة المؤساألطفال على خالف مع القانون إلحاق. 

   م فراج عنهإلبعد األطفال على خالف مع القانون لالمتابعة الالحقة.  

 :مراقب السلوك  -٤

 مخالفة قانونیة یتم التواصل مع مراقب السلوك لحضور  هارتكاب عندلدى الشرطة  الطفل في حال توقیف

 .أو المحامي طفلوخاصة عند عدم وجود ولي أمر ال ،الجلسة

  مخالفة أو جنحه یتم تواصل مراقب السلوك مع مفتش التحقیق واألهل ألطفال لعندما تكون التهمة الموجهة

 .لیتم اإلفراج عنه مع ضرورة وجود صك المصالحة طفلمن اجل المصلحة الفضلى لل

 ث والتهمة ویتضمن البیانات األساسیة عن الحد ،یتم استالم نموذج حدث مخالف من مراكز الشرطة

 . ویتم ذلك من خالل زیارة میدانیة لمراكز الشرطة ،الموجه إلیه

 طفلوتیة والنماذج الخاصة بالبیتضمن األوراق الث طفلیتم فتح ملف لل. 

 على خالف مع  طفلوذلك من خالل الجلوس مع ال ،وأسرته طفلالقیام بالدراسة االجتماعیة الشاملة لل

 .هوالزیارة المنزلیة ألسرت القانون

  هاختالطوعدم  ،معاملة مناسبة من قبل أفراد الشرطة الطفلالقیام بزیارة عمل لمراكز الشرطة لضمان تلقى 

 .إلى المؤسسة  هوالعمل بسرعة ترحیل ،بالكبار أثناء الحجز في حال تعذر إحضاره إلى المؤسسة

 التوصیات للعالقات العامة داخل ویتم أیضًا تقدیم  ،أثناء زیارة المركز یتم تفقد النظارة بعدم وجود أحداث

 .المركز بتقریب وجهات النظر بین طرفي المشكلة
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 على خالف مع القانون  الطفلمة في حیاة هموتوضیح النقاط ال ،حضور جلسات المحاكمة بجمیع أشكالها

یة الظروف االجتماعیة والصحیة واالقتصادیة والمهنیة والتعلیمعن  هوانطباع ،داخل المؤسسة همكوثومدة 

  .طفل النزیل وذلك من أجل حكم یتناسب مع المصلحة الفضلى لل

 أهم ومن لمجتمع ول ،له مع مراعاة المصلحة الفضلىطفل  یتم وضع وتقدیم توصیات مناسبة لكل

،أو ة مالیة، او غراماإلیداع في المؤسسة، أو تحت مراقبة السلوك (لتوصیات على سبیل الذكر ال الحصرا

 .)،أو االكتفاء بمدة التوقیف كفالة حسن سیر وسلوك

 ومساعدته من تقدیم  ،من المؤسسة لمتابعته طفل على خالف مع القانونیام بزیارة منزلیة بعد خروج الالق

 .وتوجیه األسرة للمحافظة على سلوكه اإلیجابي  ،النصح واإلرشاد

  :من أهم مهامه ما يلى  :املشرف املسائي والليلي  -٥

  وذلك على مدار الساعة ،لى خالف مع القانونطفل علل ةالمتابعة المستمر  .  

  سلوكیاتهم داخل المؤسسةو األطفال على خالف مع القانون مالحظة نشاطات .  

  خالل النوم أثناء اللیل األطفال على خالف مع القانون على مراقبة المشرفین .  

  الترفیهیةالصالة، األلعاب الریاضیة و : مثلالعمل على تنفیذ ما یطلب منهم .  

  :تدوین مستلزمات ومتطلبات المؤسسة بشكل یومي وهي كالتاليب قومی :أمني املخزن  - ٦

 یة حسب الجدول المطبق في المؤسسةالوجبات الغذائ   

 أدوات ومواد التنظیف حسب الحاجة.  

 وتسلیمهم ما یلزمهم طفالتغیر المالبس لأل.  

 متابعة مستمرة مع مورد الخضار والفاكهة واللحوم .  

 ت الورش من حیث ما یلزم من أدوات تنفیذ طلبیا .  

  :الطاهي  -٧

 عشاء  –غذاء  –فطور "  طفال على خالف مع القانونإعداد الوجبات الغذائیة لأل"  

 إحتیاجات المؤسسة من مواد غذائیةما یخص نسیق بین أمین المخزن والطاهي فیالت  

  املمرض -٨

  للمؤسسة  الالزمة من الدواء باالحتیاجاتإرسال مراسالت.  

 الموجودة داخل المؤسسة  في الصیدلیةطفال األومتابعة  عالج.  
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  لمستشفى الشفاء ومتابعة األمر المستعصیةتحویل الحاالت .  

  بالنظافة الشخصیة  فیما یختصعلى خالف مع القانون  طفاللأل صحیة محاضراتتنفیذ.  

  - :  املدرس -٩

 جید  –متوسط  –یفضع"إلى ثالث مجموعات حسب المستوى التحصیلي للحدث  طفالتقسیم األ"  

 وعمل خطط یومیة وشهریة ة التعلیمی طفال على خالف مع القانون من الناحیةتقییم األ.  

 بالمدارس طفال على خالف مع القانونإلحاق األ .  

  للمدرس أو إستقبال  طفلالنصفیة والنهائیة وٕارسال ال االمتحاناتالتنسیق بین التعلیم والمؤسسة في حالة

  .إلخضاع الطفل المتحان داخل المؤسسة لمؤسسة یم للمدرس من التع

  :مدرب النجارة  - ١٠

 حصر الورشة من أدوات وعدد ومواد خام .  

 عملي  –نظري "  طفال على خالف مع القانون تنفیذ تمارین لأل" .  

 ة المهنیمن الناحیة   طفال على خالف مع القانونتقییم األ.  

 نجارة بعد اإلفراج بورشة طفل على خالف مع القانونإمكانیة إلحاق ال .  

 ببرنامج تدریب مهني بعد اإلفراج الطفل على خالف مع القانون إمكانیة إلحاق .  

  ونيوممدرب أمل - ١١

  من أدوات وعدد ومواد خامااللمونیوم  ورشة حصر  

  عملي  –نظري " تنفیذ تمارین لألحداث"  

 ة المهنیمن الناحیة   طفال على خالف مع القانونتقییم األ.  

 بعد اإلفراج المونیومبورشة  طفل على خالف مع القانونحاق الإمكانیة إل .  

 ببرنامج تدریب مهني بعد اإلفراج الطفل على خالف مع القانون إمكانیة إلحاق .  

  موظف اخلدمات - ١٢

 نظافة المؤسسة بشكل عام  

  -عمل شاي وقهوة للموظفین والزوار  

  -هصیانة ما یستطیع من سباكة وخالف عمل  

  :خالف مع القانون االطفال على حمكمة  - ١٣
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بدعم من  ،نشاء محكمة خاصة باإلحداث داخل مقر مؤسسة الربیعإتم  ٢٠١٤في شهر یونیو من عام 

حل النزعات لتقوم بمحاكمة و  ،بالشراكة مع المركز الفلسطیني للدیمقراطیة ،نسان السویسریةإلمؤسسة أرض ا

  )١( .بداخلهاوتم عقد عدة جلسات  بداخلها ، طفال على خالف مع القانوناأل

منذ حلظة  االجراءات املتبعة مع االطفال على خالف مع القانون: املبحث الثاني 

  .دخوهلم املؤسسة 

  - : تعريف احلدث : اوال

ویختلف الحدث حسب المجال  ،صغیر السن أو حدیث السن أو الغالم" نهأیعرف الحدث في اللغة على 

  ،)٢(" الذي یحدد في نطاقه المفهوم

بالتطبیق لتشریع  ،صغیر السن الذي صدر ضده حكم من إحدى المحاكم"ف القانوني  للحدث فهو أما التعری

هو من لم یبلغ الثمان عشرة سنة میالدیة كاملة وقت ارتكاب الجریمة أو عند وجوده في إحدى "، أو )٣("معین

  )٤("حاالت التعرض لالنحراف

 ١٩٥٤لسنة  ١٦قانون إصالح األحداث األردني رقم خذ من أفقد  أما تعریف الحدث في القانون الفلسطیني 

كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم یتم الثامنة عشر "المطبق في الضفة الغربیة، في المادة الثانیة منه بأنه 

  .)٥(ذكرًا كان أم أنثى

   -:  طفال على خالف مع القانونإجراءات إستقبال األ:  اثاني

لمركز  حضوره دوعن ،المشتكى علیه عن طریق الشرطةالقانون  یتم إرسال بالغ للطفل على خالف مع -١

بعد ذلك یحول إلى مؤسسة الربیع من قبل  ،ساعة ٢٤مدة  وٕایقافه ،الشرطة یتم التحقیق معه من قبل الشرطة

  .)تقریر طبي+ إثبات شخصیة + توقیف  (إحضار األوراق الرسمیة وهي أمر ضرورةالشرطة مع 

                                                           

  . ٢٠١١وزارة الشؤون االجتماعیة ، دائرة الدفاع االجتماعي – الدلیل االجرائي )١(

، ٢٠٠٣،القاھرة،مكتب��ة زھ��راء الش��رق، ٤،طالخدم��ة االجتماعی��ة ف��ي مج��ال ل��دفاع االجتم��اعي:م��اھر أب��و المع��اطي عل��ي )٢(
  ٣٣٣ص

  ١٧،مرجع سبق ذكره صاألحداث المنحرفین والمعرضین لالنحرافالخدمة االجتماعیة في مجال رعایة : فؤاد سید مرسي )٣(
  ٨المعاملة الجنائیة ،الباب الثامن ، ص:قانون الطفل )٤(
،كت�ب ودراس�ات ، الھیئ�ة قواعد إدارة شؤون االحداث بین التشریعات الس�اریة ف�ي فلس�طین والمع�اییر الدولی�ة: لیث زیدان )٥(

  .٢٠٠٧، المستقلة لحقوق المواطن
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 فرج وٕاذا لم یقرر یتم توقیفه إلا عنه یحصل علىوٕاذا قرر اإلفراج  ،یل النیابةعلى وك هعرضیتم بعد ذلك  -٢

إذا استدعى ذلك ومن ثم یعرض على المحكمة ویتم التحقیق معه بحضور مراقب السلوك ساعة یتم  )٤٨(

 .  اً یوم )١٥(توقیفة 

ویتم  ،فتح ملف حدث نزیل ویتم ،ن اإلجراءات القانونیة الالزمةالنزیل بعد التأكد م لطفلا استقبالیتم  -٣

على أن یتم عمل " تاریخ المیالد  –التهمة  –العمر  –مكان السكن  –اإلسم " تعبئة البیانات األولیة للحدث 

له  مناسبةووضع خطة عالجیة  ،الدراسة الخاصة بالطفل الستكمالزیارة منزلیة ألسرة الحدث خالل أسبوعین 

 عمل جلسة إرشاد فردیة أولیة للطفلوأیضًا یتم  ،لوك المحافظةومراقب س ،االجتماعيمن خالل األخصائي 

 :فیما یلي تم استعراضها وهناك واجبات وحقوق لكل حدث لتعریفه بقوانین المؤسسة 

  : فهي داخل املؤسسة الطفل على خالف مع القانون بهاواجبات جيب التقيد ال اما -

 الموظفین داخل المؤسسة احترام . 

 كل مع االطفال االخرین بالمؤسسة عدم إثارة  المشا. 

  الهروب من المؤسسة محاولةعدم التدخین أو . 

 المحافظة على أثاث المؤسسة . 

  :  هي على الشكل التايلداخل املؤسسة  لطفل على خالف مع القانونفيما خيص حقوق ا -

  إحترامه من قبل الموظفین . 

  الهادئ وموالنحقه في المأكل والمشرب والملبس والصحة والتعلیم . 

  حقه في التعبیر عن رأیه . 

 حقه في التواصل مع أهله عبر الزیارة داخل المؤسسة وعبر الهاتف . 

وفي الفصول الدراسیة حسب مستواه العلمي مع  ،بالورش المهنیة حسب رغبته یتم إلحاق الطفل النزیل -٤

داخل  اآلخرینواألحداث  ،وسلوكه مع المدرس ،والمهني ،إعداد تقاریر شهریة بمستوى الحدث الدراسي

 )١(والفصل الدراسي  الورشة

  -:داخل املؤسسة  على خالف مع القانون طفالزيارات األسر لأل:  الثثا

                                                           

  . ٢٠٠٨جامعة األزهر  ، ثر العوامل االجتماعیة في جنوح األحداث مؤسسة الربیعا:  ابراھیم حمد )١(
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  وهو یوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الثامنة  ،ألبنائهم طفال النزالءألایوجد یوم محدد لزیارة أهالي

 . صباحًا حتى الساعة الخامسة عصراً 

 من  أقاربهمن الدرجة األولى أو إذا كان صدیق برفقة  أقربائهسوى  الطفل النزیلي أحد بزیارة ال یسمح أل

 .الدرجة األولى 

  الطفل ومحتویاتهم قبل الدخول لزیارة  طفال النزالءاألیتم تفتیش أهالي.  

 ومراقبة مسؤول اإلشراف ،تكون الزیارة تحت متابعة . 

  یضر  شيءبشكل كامل ودقیق خوفًا من تهریب أي  الطفل النزیل من الزیارة یتم تفتیش االنتهاءبعد

 ." عقار محظور  –أدوات حادة  –دخان " بالحدث أو زمالئه في المؤسسة من 

  وأال تتعرض حیاته للخطر ،إجازات منزلیة بشرط أن یكون حسن السیر والسلوك الطفل النزیلیتم منح . 

  فال على خالف مع القانونطإلجراءات التي تتبع ملتابعة االا:  ارابع
ً
  -: قانونيا

  لتجدید  المختصةویتم التواصل مع الجهات  ،بعد انتهاء مدة التوقیف األول لهضرورة وجود أمر توقیف

 . أمر التوقیف

 شهور داخل المؤسسة  )٦(إذا أمضى أكثر من  للطفل النزیلوجود الئحة إتهام  ضرورة. 

  داخل سیارة الشرطة التي تأتي لتأمین  باحترام الطفل النزیلالحرص من موظفین المؤسسة على أن یعامل

 . للتحقیق أو المحكمة إحضاره

  اإلفراج عنه بالتنسیق مع  لضرورةمظلوم  الطفل النزیلفي حال تأكدنا بأن  المختصةالتواصل مع الجهات

 . مراقب سلوك المحافظة 

 : ئم التي يرتكبها األطفال على خالف مع القانونبرز اجلراأ:  اخامس

  :ولیس الحصر ،علي سبیل المثال ،یرتكب األحداث العدید من الجرائم على اختالف أنواعها ومنها

 )١( .غیر العمدو  العمدالقتل  –أعمال منافیة لألخالق  –توزیع المخدرات وتعاطیها  –المشاجرات  –السرقة 

   )٢( يف مؤسسة الربيع ٢٠١٦الل عام خ االحداث احصائيات: اادسس

                                                           

 ٢٠١٦ االدارة العامة للتنمیة والتخطیط وزارة الش�ؤون االجتماعی�ة ، لدائرة الخطط واإلحصائیات  –القریر النصف سنوي  )١(
.  

   ٢٠١٧ یط وزارة الشؤون االجتماعیة االدارة العامة للتنمیة والتخط، لدائرة الخطط واإلحصائیات  –القریر السنوي  )٢(
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حیث بلغ عدد  ،وتوزیعها على المحافظات باألرقاماالحداث  إحصائیاتفي الفقرة التالیة  ثاستعرض الباح

السلوك بمتابعة  وقام مراقبو، حدث )٧٨٥(ـقضیة ل) ٧٠٠(تقریبا)٢٠١٦(خالل عام  القضایا المنظورة

سات اجتماعیة لها ورفع التوصیات للمحكمة الخاصة بكل حداث وتم عمل دراألقضیة من قضایا ا )٤٠٠(

وتم االفراج عن )٢٠١٦(خالل العام  نزیالً  )٤٥٢(لـ الفعلیة داخل المؤسسة قضیة تم تقدیم الخدمات والرعایة

  . نزیالً )٣٨(ل في المؤسسة االعام بعد انقضاء محكومیتهم وماز  لخال نزیالً  )٤١٤(

  ف اداث ب اظ –أ 

 ظ %) ٥١(ت ار او  ن ظ زة اأادول اق ود وظ ن ل اراء 

بسبب  محافظة غزةلالحداث في كبر  أل وترجع النسبة ا %)٨(وء  ارب ار ظ ر  %)١٥(س  و

حیث الي ازدیاد جرائم الشجار والضرب وبالت ،بین األفراد االحتكاكوزیادة  االزدحاملى إذلك یؤدي حیث  المتزایدةالكثافة السكانیة 

في حین ،  االحصائيخر احصائیة للجهاز المركزي آحسب  من جملة السكان)%٣٧(ظة غزةبلغ نسبة التركیز السكاني في محاف

  .من جملة السكان %)١٢(ن نسبة التركیز السكاني في محافظة رفحأحداث ویرجع ذلك ألقل نسبة من اأرفح حصلت على  أن

  ف اداث ب اوى ا –ب 
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 المجموع العام ٧٨ ٧٣ ٧٩ ٦٠ ٥٨ ٦٩ ٦٨ ٧٠  ٦٦  ٥٦  ٥٥  ٥٣  ٧٨٥  %١٠٠

  الشهر
 املستوى
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 أمیون ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٢ ٢ ٢  ٩ 1.1

 المرحلة اإلبتدائیه ٢٩ ٢٩ ٣١ ٣١ ٢٩ ٣١ ٣٢ ٣٠  ٢٧  ٢٣  ١٧  ١٤  ٣٢٣ 41.1

 هالمرحلة اإلعدادی ٣٨ ٣٣ ٣٧ ٢٠ ١٩ ٢٧ ٢٧ ٣٣  ٣٠  ٢٧  ٢٨  ٢٦  ٣٤٥ 43.9

 المرحلة الثانویه ١١ ١٠ ١٠ ٩ ١٠ ١١ ٨ ٧  ٩  ٤  ٨  ١١  ١٠٨ 13.8

 المجموع العام ٧٨ ٧٣ ٧٩ ٦٠ ٥٨ ٦٩ ٦٨ ٧٠  ٦٦  ٥٦  ٥٥  ٥٣  ٧٨٥ 100.0
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  وب ارب ا ن ا ادول اق أراء  ن ل 

  داا ر ولب ارا  ء)م %) ٤٣را  ءب ا داا را 

 )٤١ (%ر اب ارا  ءونو )١(%  

وشعورهم بعدم الرضا عن  ،رجع ذلك لوصولهم لسن البلوغیو  ،حداث من المرحلة االعدادیةألغلب اأن أوهذا یدل على 

هق بالوحدة فهو لم ینتمي إلى عالم األطفال والتي ال تتغیر بنفس السرعة، ویشعر المرا ،المعاملة التي یتلقاها من األسرة

  . واالقتداء بسلوكهم الفوضوي ،تقلید اآلخرینالى  یدفعهمما  ،ولم یصل إلى عالم الكبار

  

 –  م وم اب ا داثف ا  

راء اب ا داثف ا صق ادول اوم ا  م  ن أن  

م %) ١٣(  ام اطو  %)  ٣٢(ول  ت  ارب اار  م

  داءا )١٣  (%ب اورا  ء  رور ت ر)٠٫٣(%  

في المجتمع الفلسطیني بسبب الحصار المفروض على  االوضاع االقتصادیة واالجتماعیة تدنيو  ،النتشار البطالة ویرجع ذلك

  . الرتكاب السرقة  یدفعهمان المالي للحدث مما ألم السرقة  مرتبط بالشعور بعدم ان انتشار جرائأو ، قطاع غزة 

 - دد اون دذا داث اا   ل2016  

 أنواع   الشهر

 التهم
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  رهن التحقیق ٢ ٣ ٤ ٢ ١ ١ ٠ ٢  ١  ١  ١  ١  ١٩ 2.5

  المخدرات ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤  ٣  ١  ٥  ٤  ٤٠ 5.1

 إهانة الشعور الدیني ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢  ١  ٠  ٠  ١  ٥ 0.6

 مخالفات مرور ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٢ 0.3

 عتداءاإل ٢ ١٤ ٩ ٤ ٨ ٦ ٧ ٩  ١٨  ١٠  ١٠  ٧  ١٠٤ 13.2

 السرقة ٣١ ٢٠ ٢٠ ١٨ ١٩ ٢٦ ٢٢ ٢٠  ١٨  ١٩  ١٨  ٢٣  ٢٥٤ 32.4

 السطو ٩ ٨ ١٠ ١٣ ٨ ١٠ ١١ ١١  ٨  ٨  ٤  ٥  ١٠٥ 13.4

 قضایا أخالقیة ١٢ ٨ ٩ ٦ ٦ ٥ ٦ ٦  ٩  ٥  ٣  ٤  ٨١ 10.3

 القتل ١ ١ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٢  ٢  ٢  ٣  ٣  ٢٢ 2.8

 قضایا أخرى ١٦ ١٥ ٢٣ ١٢ ١١ ١٥ ١٢ ١٤  ٥  ١٠  ١١  ٨  ١٥٢ 19.4

 المجموع العام ٧٨ ٧٣ ٧٩ ٦٠ ٥٨ ٦٩ ٦٨ ٧٠ ٦٦ ٥٦ ٥٥ ٥٣ ٧٨٥ 100.0
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  ٢٠١٦اؤ  ب اظت ل م   ن ادول اق دد اداث ا اذن دوا 

م  ارب ا ءت ظ %) ٤٣(ل ظ زة  وء  ارب اث 

  طوس واو)١٦(%  بر ر ظ رب ارا  ءو)١١(%  

سواء  اً حدث)  ٧٨٥(بلغ  ٢٠١٦العام  عدد األحداث الذین خدمتهم المؤسسة خاللن وهنا یجد االشارة إلى أ

مؤسسة عدد األحداث الفعلي الذین دخلوا ما أ، مؤسسة أو في مراكز التوقیف في مختلف المحافظاتلداخل ا

 . اً حدث) ٣٨(ومازال في المؤسسة لغایة تاریخ اعداد الدراسة  اً حدث )٤٥٢(بلغ  ٢٠١٦خالل العام الربیع 

  -: األطفال على خالف مع القانونعن  بعد اإلفراجمدى املتابعة :  ابعسا

كمحاولة منها لمنع عودته إلى  ،المؤسسة على إعادة التوافق المتبادل بین الحدث والمجتمع تعمل -١

وارتكاب أفعال تضر بالمجتمع، إضافة إلى أنها ترتب خططًا وبرامج تنمویة لدمج األحداث في  ،االنحراف

بالتنسیق مع المؤسسات الدولیة  كریمة ةوبدء حیا المستقیم طریقهم وشق ،مهن تمكنهم من إعالة أنفسهم

  .واألهلیة

تكثیف التعاون مع العدید من المؤسسات الحكومّیة والخاصة واألهلّیة للمساهمة الفعالة لدمج األحداث في  -٢

، اوتعزیز قدراته ،الفئة ذهطئة، بما یسهم في األخذ بید هوضمان عدم تكرار السلوكیات الخا ،المجتمع

 ،وضع برنامج للتوعیة واإلرشادمن خالل یتم كذلك و  ،التوعلمّیة في مختلف المجا،مهارات مهنّیة اكسابهوإ 

لتوعیة المجتمع واألمهات واآلباء لمخاطر  ،تتضمن عقد محاضرات وندوات خاصة في المدارس وغیرها

ي یهدف إلى تهیئة الحدث والذ ،وكیفیة الوقایة منه،باإلضافة إلى وضع برنامج تدریبي لألحداث ،االنحراف

 . واللغة اإلنجلیزیة  ،التي یحتاجها سوق العمل مثل الحاسب اآللي ،بالدورات التدریبیة
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  م٢٠١٥
 احملافظة 

  الشمال      ٤  ١  ١  ٠  ٢  ١  ٣  ٣  ٧  ٦  ٨  ١١  ٧  ٥٦ 12.4

  غزة  ١٤  ١٩  ١٨  ١٣  ١٧  ١١  ١٥  ١٦  ١٥  ١٦  ٨  ١٥  ١٥  ١٩٤ 43.0

 الوسطى  ١١  ٣  ٦  ٥  ٤  ٧  ٧  ٨  ٨  ٥  ٣  ٣  ٣  ٧٦ 16.8

 خان یونس     ٢  ٤  ٩  ٧  ٣  ٧  ٦  ٧  ٦  ٥  ٦  ٦  ٦  ٧٦ 16.5

 رفح  ٩  ١  ٤  ٤  ١  ٥  ٧  ٦  ٨  ١  ١  ١  ١  ٥١ 11.3

 المجموع العام  ٥٠ ٢٨ ٣٨ ٢٩  ٢٧ ٣١ ٣٨ ٤٠  ٤٤ ٣٣ ٢٦ ٣٦  ٣٢  ٤٥٢ 100.0
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  :األطفال على خالف مع القانون أسباب جنوح: اثامن

بما فیها ، في المجتمع خاصة في الدول النامیة ومتنامیاً  كبیراً  وتمثل تهدیداً  ،جنوح األحداث مشكلة خطیرة 

وبهذا یؤثر على استقرار المجتمع ، من إجمالي السكان%)٥٠(حیث یشكل فیها األطفال ما یقارب، سطینفل

  )١( .ه األسري وبنائ، وخططه التنمویة

  :ویمكن حصرها في مجموعتین من األسباب وهي  حداثألاسباب جنوح أتتعدد 

 .أسباب اجتماعیة  .١

 .أسباب اقتصادیة  .٢

توجد جمموعة من  : ال على خالف مع القانوناألطفجلنوح  االجتماعيةاألسباب 

  :األسرة وما يرتبط بها من أبعاد : أوال  :األسباب وهي 

ساسیة للتفكیر األخالل السنوات األولى من عمر الحدث النماذج ي مهد للشخصیة حیث تتكون األسرة ه

 ،فالعائلة بعدم استقرارها، تقبلا ومستمرا على حیاته في المسالتى تظهر تأثیرا واضح ،والشعور والعادات والقیم

ن الذي یمك باالضطرابلدیه الشعور  وتنمي، والمهنة ،فیما بعد بالمدرسة االستقرارقد تعود الحدث على عدم 

 : وأهم هذه األسبابواالنحراف  ،لى التشردأن یؤدي إ

دین أو أحدهما وال شك أن غیاب الوال، ما ألي سبب من األسباب عن المنزلغیاب األب أو األم أو كاله -١

 .له تأثیر على تربیة الحدث وتوجیهه 

وسوء التفاهم ، یسود العالقات بین أفراد األسرة الذي االضطرابو أي الخلل أ ،التصدع المعنوي لألسرة -٢

 .وانعكاسه على شخصیة األوالد  ،الحاصل بین الوالدین

 . قلة المراقبة والمتابعة من الوالدین  -٣

 . بیة السلیمةجهل الوالدین بأسالیب التر  -٤

 . ضعف الوازع الدینى عند األسرة  -٥

  

  

 

                                                           

  فلسطین ،رام هللا ، الحسابات الصحیة الفلسطینیة ، وزارة الصحة  )٢٠١٥(الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  .١
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  :األطفال على خالف مع القانون البيئة املدرسية ودورها يف ظاهرة جنوح: ثانيا 

وعلى ، فنجاح األطفال أو فشلهم یتوقف على إمكانیاتهم الذهنیة ، المدرسة مهمة في تكوین الطفل وحیاته 

  .سواء من المعلمین أو من زمالء الدراسة  نوع المعاملة التي یتلقونها في المدرسة

أو ، أو عدم الرغبة بالعلم ، یرجع الى عدة أسباب منها القصور الذهنى عند البعض :  الفشل في الدراسة

وقد  طفلفكل هذه األمور تؤثر على شخصیة ال، عدم االنسجام مع البرامج الدراسیة عند البعض اآلخر 

و الى الخداع والسرقة أو ابداء ردود فعل مضادة للمجتمع نتیجة الشعور تدفعه الى الهروب من المدرسة  أ

  .بالنقص والقصور عن بقیة زمالئه 

 
ً
  :وسائل اإلعالم واإلتصال: ثالثا

، أو في تنمیتها وتطویرها ، قد تسهم وسائل اإلعالم خاصة التلفزیون في شیوع ظاهرة العنف عند األطفال

كما یعلم ، العنف الكامنة في طبیعة اإلنسان او یضاعف من قوة،عنفحیث إنه ینمي عند الطفل شهیة ال

  .األطفال والشباب سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بعض األسالیب المناسبة لظهور العنف 

  

  :الرفاق أو الصحبة : رابعا 

، ند الطفلكوین األنماط السلوكیة عوت ،تأثیرا على شخصیة الحدثتعد جماعة الرفاق من أشد الجماعات 

األصحاب في بعضهم  ویؤثر، عنه منحرفةومنها من تكون ، فمنها ما یكون متسق مع السیاق العام للمجتمع 

حیث تشجعه الرفقة على بعض المغریات منها التدخین والسهر خارج المنزل وغیرها من ، بأسالیب عدیدة

  . المغریات

 :أسباب تتعلق باملسكن :  خامسا

او ، وذلك من حیث اتساعه أو ضیقه، أو تفككها ،ضحا في تماسك الجماعة األسریةوا المسكن دوراً  ؤديی

وممارسة األلعاب  ،للتجمع اً فالمساكن المتسعة التي یجد فیه افراد األسرة فرص، من حیث فتحاته وتهویته 

بخالف ، فرادم الروابط والعالقات بین األوتدع ،الداخلیه والترویح تحقق كثیرا من الراحة النفسیة ألفرادها

عف من عالقات افرادها وقت كبیر خارج المنزل مما یض قضاء ضیقة فإنها تدفع أفراد األسرة إلىالمساكن ال

مما یترتب سوي الغیر ان من الترویح الخارجي وكذلك تتیح الفرصة الكافیة أمام األبناء أللو ، بعضهم ببعض

  )١( .علیه اندفاعهم في مجاالت منحرفة كثیرة 

                                                           

  .٢٠١٠،الجامعة االسالمیة ، غزة ، العوامل االجتماعیة وأثرھا في جنوح األحداث : وفاء ریان )١(
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 والتطلعات الربيع مؤسسة الىت تواجهاالحتياجات وعوقات امل أهم: لثالثااملبحث 

  :املستقبلية للمؤسسة 

   : املعوقات والعقبات التي تواجه مؤسسة الربيع: أوال

 األطفال على خالف مع القانونبأثر على القوانین المتعلقة بسبب االنقسام السیاسي  أن االنقسام القضائي 

 . غزة قطاع  طبق فيتي تال الیس ذاته الغربیة  في الضفة ى تطبق حیث بعض القوانین الت

  بشكل دوري بمؤسسة الربیع قلة عدد القضاة یؤدي إلى عدم انعقاد المحكمة. 

 قلة عدد مراقبي السلوك في المحافظات وعدم قدرتهم على تغطیة جمیع مراكز التوقیف . 

 األطفال على خالف مع القانونند التحقیق مع عدم التواصل قي كثیر من األحیان مع مراقب السلوك ع . 

  ١( .األطفال على خالف مع القانونعدم تخصیص نیابة خاصة بالتحقیق مع( 

  االحتياجات الفعلية للمؤسسة :   اثاني

  على خالف مع القانونانشاء مبنى للفتیات . 

 طفال على خالف مع القانون ألبناء طابق ثاني في المؤسسة من اجل خدمة ا. 

  احتیاج المؤسسة لكوادر جدیدة  من الموظفین المؤهلین في جمیع التخصصات . 

 تحتاج المؤسسة إلى صیانة كاملة وٕاعادة تأهیل مرافقها بشكل عاجل . 

  بها من وقتهم جزءعلى خالف مع القانون لقضاء  لألطفالتحتاج المؤسسة لقاعة وحواسیب . 

 یبة احتیاجات متكاملة من سسة الربیع بحاجة لحقالمودعون في مؤ  األطفال على خالف مع القانون

 . أدوات صحیة لكل حدثو ، مالبس

  والقدرة  ،ویعلمه اإلحساس بالمسئولیة ،یكسب الجانح مهارات جدیدةمما  فنیةالورش ال بتطویراالهتمام

 .مما یساعده على تغییر مفهومه عن نفسه وتفاعله مع اآلخرینواالنجاز على العطاء 

  األطفال على خالف مع القانونملؤسسة الربيع لرعاية  املستقبلية اتتطلعال: ثالثا

،  في المجتمع مودمجه األطفال على خالف مع القانون المستقبلیة إلعادة تأهیل المؤسسةفیما یتعلق بخطط 

تولي جّل  دارة العامة للرعایة االجتماعیةإلااالجتماعیة ممثلة في وزارة الشؤون أّن  معتز دغمش. أ أكد

في المجتمع، من خالل تنفیذ برامج هادفة  مودمجه ،األطفال على خالف مع القانوناهتمامها في تأهیل 

                                                           

  .٢٠١٣– ى خالف مع القانونجرائم االحداث عل:  عبدالقدر جرادة )١
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، وحرفیة ، مهنیة  المجتمع بأفكار إیجابّیة، وكسب مهارات ، لیخرج الحدث إلى سات اإلصالحّیةداخل المؤس

ألطفال على خالف ل ة الالحقةأّنه من ضمن الخطط المستقبلّیة للّرعای وأضاف، عویصبح فعاال في المجتم

داخل المؤسسات اإلصالحّیة  ألطفال على خالف مع القانون لمقدمةتطویر الوسائل التأهیلیة ا ،مع القانون

تكثیف البرامج الثقافیة والحوارات المفتوحة، وغرس مفهوم المواطنة، وتزویدهم بمهارات التنمیة الذاتیة، و 

عزیز ثقة الحدث بذاته، وتعزیز روح المسؤولیة واالعتماد على النفس، وتنظیم المخیمات سنوًیا والرحالت لت

فنیة الموجودة بالمؤسسة تطویر ورش ال مهنًیا عن طریق األطفال على خالف مع القانونبجانب تمكین 

األطفال  لتزوید ،والتنسیق مع معاهد التدریب المهني إللحاق األحداث بهذه المعاهد ،وتوفیر معدات متطورة

 بالمهارات والمعارف المهنیة والعلمیة خالف مع القانونعلى 

 وسهولة الحصول على المعرفة ،تنمیة مهارات القراءةلمؤسسة الشاملة داخل كاملة توفیر مكتبة العمل على   -

 .وٕاشغال وقت فراغهم  ألطفال على خالف مع القانونل

  )١( .یةعلى خالف مع القانون في المحافظات الجنوب لبناء مؤسسة لألطفا  -

  : النتائج:  رابعا

أن محافظة غزة احتلت  تبین ما یخص التوزیع الجغرفي لألطفال على خالف مع القانون داخل المؤسسة فی -

وجاء في الترتیب االخیر محافظة رفح %) ١٥(یلیها محافظة خانیونس بنسبة %) ٥١(المرتبة االولي بنسبة 

)٨ (%. 

ثم جاء في %) ٤٣(مرحلة االعدایة بنسبة ال جاءت في الترتیب االول ميالمستوي التعلیب كشفت النتائج المتعلقة -

 . %)١(وجاء في الترتیب االخیر االمیون بنسبة%) ٤١(الترتیب الثاني المرحلة االبتدائیة بنسبة 

المؤسسة جاء  للقضایا التي بسببها دخل األطفال على خالف مع القانون تظهر النتائج أن توزیع األحداث طبقا -

ثم یلیها االعتداء بنسبة %) ١٣(یلیها في التهم السطو بنسبة %)  ٣٢(بنسبة  تهمم السرقة  لترتیب األولافي 

 . %)٠,٣(وجاء في الترتیب األخیر مخالفات مروریة بنسبة %)  ١٣(

الذین دخلوا المؤسسة  حسب المحافظات خالل عام   عدد األطفال على خالف مع القانوناظهرت النتائج أن  -

ثم في الترتیب الثاني جاءت محافظتي %) ٤٣(یث جاء في الترتیب األول محافظة غزة بنسبة ح ٢٠١٦

وهنا یجد االشارة إلى %) ١١(وجاء في الترتیب االخیر محافظة رفح بترتیب %) ١٦(خانیونس والوسطي بنسبة 

                                                           

ص�باحا ف�ي مق�ر  ٩المك�ان وزارة الش�ؤون االجتماعی�ة الس�اعة ،مدیر دائرة توجیة المراك�ز ،معتز دغمس . مقابلة مع أ )١(

  . الوزارة  
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ومازال في المؤسسة حدثًا ) ٤٥٢(بلغ  ٢٠١٦عدد األحداث الفعلي الذین دخلوا مؤسسة الربیع خالل العام  أن

  .حدثاً ) ٣٨(لغایة تاریخ اعداد الدراسة 

أهم الخدمات التى تقدمها المؤسسة الرعایة االجتماعیة والمعیشیة الكاملة والشاملة وتقدیم الخدمات التعلیمیة  من -

 . والمهنیة والصحیة والتوجیه واإلرشاد لألطفال على خالف مع القانون

سسة الربیع االنقسام القضائي بسبب االنقسام السیاسي أثر على القوانین اهم المعوقات التي تواجه مؤ  من -

المتعلقة باألطفال على خالف مع القانون حیث بعض القوانین التى تطبق  في الضفة الغربیة  لیس ذاتها التي 

 .تطبق في قطاع  غزة 

  :التوصيات: خامسا 

  فيما يتعلق باملؤسسات احلكومية  :اوال

قوانین التي مع اإلبقاء على ال )١٩٣٨(الخاص بالعام  طفال على خالف مع القانوناألتعدیل قانون  .١

 . طفال على خالف مع القانونتصب في مصلحة األ

التي تم صیاغتها وبقیت  طفال على خالف مع القانونباألضرورة اإلسراع في تطبیق القوانین المتعلقة  .٢

 .  حبیسة األدراج دون تشریعها

بما یتناسب والوضع الحالي وتطابقه مع   األطفال على خالف مع القانوننونیة بشأن تحدیث القواعد القا .٣

 . والعمل على تطبیق مشروع قانون الطفل الفلسطیني ،المجتمع الفلسطیني

 .والتحقیق معهم األطفال على خالف مع القانونضرورة توفیر أماكن توقیف خاصة بتوقیف  .٤

 .العملیة  بالصورة وظائفها أداء ومتابعة المدارس في واإلرشاد التوجیه ببرامج العنایة .٥

 باألهداف ماهتمامه درجة بنفس التدریس طرق في السلوكیة باألهداف المدارس في یهتم المعلمون أن .٦

 . المعرفیة

وخاصة في  ،األطفال على خالف مع القانونالتركیز على برامج التوعیة الدینیة وتنمیة الوازع الدیني لدى  .٧

 .لما لها من أثر في عدم العودة لمثل ما قام به من سلوك جانح مؤسسة الربیع

 فيما يتعلق مبؤسسات باتمع املدني: ثانيا

لها األطفال والمراهقون  رضالتي یتع النفسیة واالجتماعیةاء واألمهات حول المشاكل نشر الوعي بین اآلب .١

 . وطرق معالجتها
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 . ناسبة لألطفال واألحداثاإلكثار من البرامج التثقیفیة والترفیهیة الم .٢

 . تنمیة الوعي الدیني في المجتمع خاصة عند فئة الشباب والمراهقینهلیة بزیادة ألقیام الجمعیات ا .٣

صیر كل شرائح المجتمع بتب باالهتمام وذلك، المشكلة هذه تجاه مسئولیاتها المختلفة اإلعالم وسائل تتحمل .٤

 . ها وطرق الوقایة منهابخطورة وانتشار ظاهرة جنوح األحداث ، وأسباب

بل ، ن من المجتمع و على أنهم منبوذ ،الذین ارتكبوا جنحة ما ألطفال على خالف مع القانونلعدم النظر  .٥

 . إدماجهم في المجتمع لیصبحوا عناصر بناءة وفاعلة یحب العمل على محاولة
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  :المراجع والمصادر 

 . ٢٠١١لشؤون االجتماعیة وزارة ا، دائرة الدفاع االجتماعي – الدلیل االجرائي )١(

 . ٢٠٠٨جامعة األزهر ، اثر العوامل االجتماعیة في جنوح األحداث موسسة الربیع :  ابراهیم حمد )٢(

،القاهرة،مكتبة زهراء  ٤،طالخدمة االجتماعیة في مجال لدفاع االجتماعي:ماهر أبو المعاطي علي )٣(

  ٣٣٣، ص٢٠٠٣الشرق،

،مرجع رعایة األحداث المنحرفین والمعرضین لالنحراف الخدمة االجتماعیة في مجال: فؤاد سید مرسي )٤(

  ١٧سبق ذكره ص

  ٨المعاملة الجنائیة ،الباب الثامن ، ص:قانون الطفل )٥(

،كتب قواعد إدارة شؤون االحداث بین التشریعات الساریة في فلسطین والمعاییر الدولیة: لیث زیدان )٦(

  .٢٠٠٧، ودراسات ، الهیئة المستقلة لحقوق المواطن

االدارة العامة للتنمیة والتخطیط وزارة الشؤون ، لدائرة الخطط واإلحصائیات  –لنصف سنوي القریر ا )٧(

  . ٢٠١٦ االجتماعیة 

 االدارة العامة للتنمیة والتخطیط وزارة الشؤون االجتماعیة ، لدائرة الخطط واإلحصائیات  –القریر السنوي  )٨(

٢٠١٧   

  .٢٠١٠،الجامعة االسالمیة ، غزة ، ألحداثالعوامل االجتماعیة وأثرها في جنوح ا : وفاء ریان )٩(

 .٢٠١٣–جرائم االحداث على خالف مع القانون :  عبدالقدر جرادة )١٠(

رام اهللا ، الحسابات الصحیة الفلسطینیة ، وزارة الصحة ) ٢٠١٥(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  )١١(

  فلسطین ،

  

  :المقابالت الشخصیة 

 ٩المكان وزارة الشؤون االجتماعیة الساعة ،المراكز  جیهتو مدیر دائرة ، شمعتز دغم. مقابلة مع أ )١(

  . صباحا في مقر الوزارة  

  :مواقع شبكة اإلنترنت  )٢(

١( http://www.mosa.gov.ps/showTopic.php?id=15983.  

 


